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Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της: 

ΓΕΩΔΗ Α.Ε. 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  

ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
 
 

Αγ. Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα 

 

 

έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 

 BS EN ISO 22000:2005  

 

 
 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Εκδόθηκε από:   Hellenic Lloyd's S.A. 

για λογαριασμό της: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνον σε συνδυασμό με το παράρτημα πιστοποιητικού ιδίου αριθμού στο 
οποίο αναγράφονται οι σχετικές με την παρούσα έγκριση τοποθεσίες. 

    

Τρέχουσα Ημερομηνία Έκδοσης: 24 Απριλίου 2018 Αρχικές  Εγκρίσεις: 

Ημερομηνία Λήξης: 16 Απριλίου 2021 ISO 22000 – 26 Αυγούστου 2009 

Αριθμός Ταυτότητας Πιστοποιητικού: 10076677 

  

Αριθμοί έγκρισης: ISO 22000 – 0034358  

 
 

 
 

 

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για: 

Παραγωγή μαρμελάδων και αλειμμάτων σοκολάτας σε γυάλινα βάζα διαφόρων μεγεθών. Παραγωγή σαλτσών 
και αλειμμάτων από λαχανικά σε γυάλινα βάζα διαφόρων μεγεθών. 



 

Παράρτημα Πιστοποιητικού 
Αριθμός Ταυτότητας Πιστοποιητικού: 10076677
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Τοποθεσία Δραστηριότητες 

 

Κεντρικά Γραφεία:  

Αγ. Κωνσταντίνου 40,   

151 24 Μαρούσι, Ελλάδα 

BS EN ISO 22000:2005 

Διαχείριση δραστηριοτήτων παραγωγής 
μαρμελάδων και αλειμμάτων σοκολάτας σε 
γυάλινα βάζα διαφόρων μεγεθών & παραγωγής 
σαλτσών και αλειμμάτων από λαχανικά σε 
γυάλινα βάζα διαφόρων μεγεθών. 

 
 
 

Παράρτημα:  

Χίου 1, 145 68 Κρυονέρι, Ελλάδα 

BS EN ISO 22000:2005 

Παραγωγή μαρμελάδων και αλειμμάτων 
σοκολάτας σε γυάλινα βάζα διαφόρων μεγεθών. 
Παραγωγή σαλτσών και αλειμμάτων από 
λαχανικά σε γυάλινα βάζα διαφόρων μεγεθών 

 
 
 

  
   

 


