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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ∆Ω∆ΩΝΗ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές.  
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα αντίγραφα των πρώτων εργαστηριακών αναλύσεων που 
πραγµατοποίησε στα πλαίσια του συστήµατος πιστοποίησης και δεσµεύεται για τη 
διενέργεια αναλύσεων 2 φορές το χρόνο εφεξής. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα αντίγραφα των πρώτων εργαστηριακών αναλύσεων που 
πραγµατοποίησε στα πλαίσια του συστήµατος πιστοποίησης και δεσµεύεται για τη 
διενέργεια αναλύσεων 2 φορές το χρόνο εφεξής. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δε δηλώνει χρονοδιάγραµµα για τη σχετική αποτύπωση. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 21/26 (81%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ 
 
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, το ∆εκέµβριο του 
2009. 
 
2. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
έχετε εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και του καλαµποκιού που 
παραλαµβάνει η εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για 
εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα σας συνοδεύεται από 
έγκυρες γραπτές εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένα;  
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε ολοκληρωµένα πιστοποιητικά που καλύπτουν την περίοδο 
από τις αρχές του 2008 έως και τον Απρίλιο 2009, για την οποία ερωτήθηκε, και 
τα οποία αποδεικνύουν τη χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις 
ζωοτροφές. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό επί 
των συνολικών παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από γραπτές 
εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 2 



  

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

 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων που 
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
7. 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 πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις 2 φορές το χρόνο. 
 
8. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
ούτε πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε 
τη χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για την εκτροφή του 
συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας και 
µε ποια µέθοδο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εξασφαλίζει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές. 

 
9. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δε χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
10. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
11. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 1 
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Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 20/20 (100%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ «ΡΟ∆ΟΠΗ» 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση όταν αυτό επιτραπεί 
από τη νοµοθεσία. Η συγκεκριµένη ερώτηση δεν λαµβάνει βαθµολογία επειδή δεν 
αναφέρεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 18/26 (69%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΓΝΟ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών 
της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών 
της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών της. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές στη συσκευασία του τελικού προϊόντος, η δήλωση αυτή όµως δεν 
προσµετράται στη βαθµολογία της, δεδοµένου ότι δεν έχει εξασφαλίσει τη µη 
χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών για το σύνολο των προϊόντων της. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός δύο ετών, η 
δήλωση αυτή όµως δεν προσµετράται στη βαθµολογία της, δεδοµένου ότι δεν έχει 
εξασφαλίσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών για το σύνολο των 
προϊόντων της. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 9/26 (35%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 25/26 (96%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΜΕΒΓΑΛ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προσκόµισε αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί 
εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 25/26 (96%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΣΕΡΓΑΛ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός δύο ετών. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 20/26 (77%) 
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 
 
Η εταιρία δεν έστειλε απάντηση στο ερωτηµατολόγιο της Greenpeace. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΚΡΙ ΚΡΙ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις συχνότερα από δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα ήθελε να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων 
ζωοτροφών στη συσκευασία του τελικού προϊόντος, αλλά ότι αυτό απαγορεύεται 
από την ελληνική νοµοθεσία. Η Greenpeace αναγνωρίζει την πρόθεση αλλά δεν 
µπορεί να δώσει την ανώτερη δυνατή βαθµολογία στη συγκεκριµένη ερώτηση, την 
οποία λαµβάνει µόνο η απάντηση «ναι». 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση όταν αυτό επιτραπεί 
από τη νοµοθεσία. Η συγκεκριµένη ερώτηση δεν λαµβάνει βαθµολογία επειδή δεν 
αναφέρεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 21/26 (81%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΝΕΟΓΑΛ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προσκόµισε αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων µόνο για σόγια. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις συχνότερα από 2 φορές το χρόνο για 
σόγια και καλαµπόκι. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 23/26 (88%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 
 
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 ενός έτους. 
 
2. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
έχετε εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και του καλαµποκιού που 
παραλαµβάνει η εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για 
εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα σας συνοδεύεται από 
έγκυρες γραπτές εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένα;  
 
Βαθµολογία: 2 
 
Τα πιστοποιητικά που προσκόµισε η εταιρία δεν καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο 
από τις αρχές του 2008 έως τον Απρίλιο του 2009, δηλαδή το διάστηµα για το 
οποίο ερωτήθηκε. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό επί 
των συνολικών παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από γραπτές 
εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 0 
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Η εταιρία δεν προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
7. 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 που να αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις. 
 
8. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
ούτε πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε 
τη χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για την εκτροφή του 
συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας και 
µε ποια µέθοδο; 
 
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. 

 
9. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δε χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές στη συσκευασία του τελικού προϊόντος, η δήλωση αυτή όµως δεν 
προσµετράται στη βαθµολογία της, δεδοµένου ότι δεν έχει εξασφαλίσει τη µη 
χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών για το σύνολο των προϊόντων της. 
 
10. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους, η 
δήλωση αυτή όµως δεν προσµετράται στη βαθµολογία της, δεδοµένου ότι δεν έχει 
εξασφαλίσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών για το σύνολο των 
προϊόντων της. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  
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11. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 9/20 (45%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ∆ΕΛΤΑ (VIVARTIA) 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα εργαστηριακών αναλύσεων που 
αποδεικνύουν ότι πραγµατοποιεί αναλύσεις συχνότερα από δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προτίθεται να προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 26/26 (100%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΚΡΙΑΡΑΣ – ΒΕΡΟ ΚΡΗΤΙΚΟ 
 
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. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
έχετε εξασφαλίσει ότι το σύνολο της σόγιας και του καλαµποκιού που 
παραλαµβάνει η εταιρεία σας ή οι συνεργάτες-προµηθευτές σας και προορίζεται για 
εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα σας συνοδεύεται από 
έγκυρες γραπτές εγγυήσεις ότι η σόγια και το καλαµπόκι δεν είναι µεταλλαγµένα;  
 
Βαθµολογία: 2 
 
Τα πιστοποιητικά που προσκόµισε η εταιρία δεν καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο 
από τις αρχές του 2008 έως τον Απρίλιο του 2009, δηλαδή το διάστηµα για το 
οποίο ερωτήθηκε. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το σύνολο των παραλαβών, τι ποσοστό επί 
των συνολικών παραλαβών σόγιας και καλαµποκιού συνοδεύεται από γραπτές 
εγγυήσεις; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Οι γραπτές εγγυήσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των παραλαβών της εταιρίας. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό προµηθευτών-συνεργατών της. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 2 
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Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
 
7. 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 πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις συχνότερα από 2 φορές το 
χρόνο. 
 
8. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 
ούτε πραγµατοποιείτε εργαστηριακές αναλύσεις, πότε σκοπεύετε να εξασφαλίσετε 
τη χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού για την εκτροφή του 
συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας και 
µε ποια µέθοδο; 
 
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. 
 
9. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δε χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές στη συσκευασία του τελικού προϊόντος, η δήλωση αυτή όµως δεν 
προσµετράται στη βαθµολογία της, δεδοµένου ότι δεν έχει εξασφαλίσει τη µη 
χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών για το σύνολο των προϊόντων της. 
 
10. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση εντός ενός έτους, η 
δήλωση αυτή όµως δεν προσµετράται στη βαθµολογία της, δεδοµένου ότι δεν έχει 
εξασφαλίσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών για το σύνολο των 
προϊόντων της. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  
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11. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε κάποια διαδικασία προκειµένου να εξασφαλίσετε 
ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί αποκλειστικά µε µη 
µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε να τη διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 9/20 (45%) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΛΥΜΠΟΣ 
 
1. Είναι πιστοποιηµένη η εταιρεία σας από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για 
χρήση µη µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές µε τις οποίες 
τρέφονται τα ζώα από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης για χρήση µη 
µεταλλαγµένης σόγιας και καλαµποκιού στις ζωοτροφές. 
 
2. Η πιστοποίηση της εταιρείας σας ισχύει για το σύνολο των συνεργατών–
προµηθευτών σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή 
ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
3. Σε περίπτωση που δεν ισχύει για το σύνολο, πόσοι προµηθευτές–συνεργάτες 
σας (φάρµες) που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα 
οποία παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας υποβάλλονται στην 
πιστοποίηση; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη για το σύνολο των συνεργατών – προµηθευτών της. 
 
4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθµός των προµηθευτών-συνεργατών σας (φάρµες) 
που χρησιµοποιούν σόγια και καλαµπόκι για εκτροφή ζώων από τα οποία 
παράγεται το φρέσκο γάλα της εταιρείας σας; 
 
Βαθµολογία: 1 
 
Η εταιρία δηλώνει τον αριθµό των προµηθευτών – συνεργατών. 
 
5. Τι σύστηµα κυρώσεων εφαρµόζετε σε περίπτωση που κάποιος συνεργάτης – 
προµηθευτής σας (φάρµα) αθετήσει τη συµφωνία για χρήση µη µεταλλαγµένης 
σόγιας και καλαµποκιού για εκτροφή ζώων από τα οποία παράγεται το φρέσκο 
γάλα της εταιρείας σας ; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία εφαρµόζει σχετικό σύστηµα κυρώσεων.  
 
6. Πραγµατοποιεί η εταιρεία σας ή ο φορέας που σας πιστοποιεί δειγµατοληπτικές 
αναλύσεις σε εργαστήρια διαπιστευµένα για µεταλλαγµένα, τουλάχιστον δύο 
φορές το χρόνο; 
 
Βαθµολογία: 3 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις δύο φορές το χρόνο. 
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7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε δειγµατοληπτικές αναλύσεις συχνότερα ή 
σπανιότερα από δύο φορές το χρόνο, αναφέρετε τη συχνότητα µε την οποία τις 
πραγµατοποιείτε ετησίως. 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προσκόµισε τα απαραίτητα αντίγραφα που αποδεικνύουν ότι 
πραγµατοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις συχνότερα από δύο φορές το χρόνο. 
 
8. Εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν χρησιµοποιείτε µεταλλαγµένη σόγια και 
καλαµπόκι για την εκτροφή του συνόλου των ζώων από τα οποία παράγεται το 
φρέσκο γάλα της εταιρείας σας, σκοπεύετε να το αποτυπώσετε στη συσκευασία 
του τελικού προϊόντος; 
 
Βαθµολογία: 4 
 
Η εταιρία προτίθεται να αποτυπώσει τη µη χρήση µεταλλαγµένων στις ζωοτροφές 
στη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 
 
9. Αν η απάντηση είναι «ναι», πότε σκοπεύετε να το αποτυπώσετε  στην 
συσκευασία του τελικού προϊόντος;   
 
Βαθµολογία: 0 
 
Η εταιρία δηλώνει ότι θα προχωρήσει στη σχετική αποτύπωση όταν αυτό επιτραπεί 
από τη νοµοθεσία. Η συγκεκριµένη ερώτηση δεν λαµβάνει βαθµολογία επειδή δεν 
αναφέρεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία που να επιβάλει ή να 
απαγορεύει τη σχετική σήµανση στα ζωικά προϊόντα. Συνεπώς, επαφίεται στο κάθε 
κράτος µέλος να ερµηνεύσει τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Η Γαλλία, η 
Αυστρία και η Γερµανία επιτρέπουν τη σχετική σήµανση, ενώ στην Ελλάδα το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΦΕΤ τη θεωρούν παραπλανητική. Η 
Greenpeace πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η άµεση εφαρµογή διαδικασιών που να 
διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σχετικής σήµανσης στα ζωικά προϊόντα, όπως 
γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έπειτα και από πιέσεις των εταιριών τροφίµων, και 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες των καταναλωτών.  

 
10. Σε περίπτωση που εφαρµόζετε  κάποια διαδικασία  προκειµένου να 
εξασφαλίσετε ότι το φρέσκο γάλα σας παράγεται από ζώα που έχουν τραφεί 
αποκλειστικά µε µη µεταλλαγµένη σόγια και καλαµπόκι δεσµεύεστε  να τη 
διατηρήσετε και στο µέλλον; 
 
Βαθµολογία: 2 
 
Η εταιρία προτίθεται να διατηρήσει την πολιτική µη χρήσης µεταλλαγµένων στις 
ζωοτροφές και στο µέλλον. 
 
Συνολική βαθµολογία: 23/26 (88%) 

 
 
 
 


