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Συμφωνία αντιπροσώπευσης για την πιστοποίηση halal ελληνικών επιχειρήσεων και 
προϊόντων σε ΗΑΕ. 
 
Aνακoινώθηκε συμφωνία για την αντιπροσώπευση του Εμιρατινού φορέα RAC’s από την ελληνική 
εταιρεία Business lab, οποία αφορά στην συνεργασία τους για την χορήγηση -αναγνωρισμένων στα 
Η.Α.Ε. και χώρες Σ.Σ.Κ.- πιστοποιητικών halal σε ελληνικές επιχειρήσεις και προϊόντα τους, 
συμπεριλαμβανομένων και των σφαγείων.  
 
Η αναγνώριση φορέων πιστοποίησης halal, καθώς και φορέων διαπίστευσής τους στα ΗΑΕ, έχει 
περιέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητητα της Ομοσπονδιακής Αρχής Τυποποίησης Emirates 
Authority For Standardization and Metrology-ESMA. Υπό το νέο καθεστώς ανεκλήθησαν οι 
αναγνωρίσεις φορέων εκτός των ΗΑΕ, και επεβλήθη διαδικασία αδειοδότησής τους εξ υπαρχής. 
Εθνική πλέον πιστοποίηση halal, αφορά προϊόντα ζωικής προέλευσης αλλά επεκτείνεται και σε 
προϊόντα που περιέχουν απαγορευμένες ουσίες ζωικής προέλευσης από μη θρησκευτική σφαγή, 
όπως τα καλλυντικά. Ομπρέλα ESMA προσέθεσε επίσης υψηλότατο τέλος εγγραφής και 
καταχωρήσεως σε ήδη θεσμοθετημένες δαπάνες των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση προϊόντων 
halal.  
 
Εις ότι αφορά την Ελλάδα, (α) δεν υφίσταται πλέον αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης halal με 
έδρα στη χώρα μας και (β) δεν αναγνωρίζονται πιστοποιητικά για επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 
που είχαν χορηγηθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης, των οποίων 
η αναγνώριση έχει ανακληθεί ή εκκρεμεί από την ESMA. Επιπλέον, (γ) ελληνικά σφαγεία δύνανται 
πιστοποιηθούν αποκλειστικώς και μόνον από φορείς που αναγνωρίζονται στα ΗΑΕ και διαθέτουν 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.  
 
Η ανωτέρω συμφωνία αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση συμβαλλομένων, επεκτείνεται 
σε άπασες κατηγορίες σημάνσεως και πιστοποιήσεως halal, συμπεριλαμβανομένων των σφαγείων 
και των προϊόντων τους, τα οποία αποτελούν την βάση της αλυσίδας για την παραγωγή και 
επεξεργασία τροφίμων που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης όπως κρέας και ζελατίνη. 
 
Βρείτε κατωτέρω, προς πληρέστερη ενημέρωσή, διαπιστεύσεις εμιρατινού φορέα και στοιχεία 
επικοινωνίας αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 
 
 
Ντουμπάϊ, 20 Μαρτίου 2018 
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Α. Στοιχεία επικοινωνίας Εμιρατινού φορέα Πιστοποίησης  
 
RACS Quality Cerificates issuing Services 

http://www.racs-me.com/  
Dubai Office 
info@racs.ae  
Business Point Bldg., 7th Floor, Office 702, 705, 708, Deira, Port Saeed Street, P.O. Box 252480, Dubai, 
UAE 
Tel: +971 4 238 8755 
 
Dr. Hamed Jamal 
CEO 
 
Mrs. Rose Maher 
Sales Manager 
rose.maher@racs.ae  
+971 54 433 3849 
 
Ossama Emam 
Marketing Manager 
o.emam@racs.ae  
+971 50 831 1617 
 
Β. Στοιχεία Έλληνα αντιπροσώπου: 
Business Lab  
http://businesslab.gr/  
κ. Νίκος Λαγογιάννης 
Ερμού 2, 22132 Τρίπολις 
ΑΦΜ. 123711713 
+30 6945701303 
Info@businesslab.gr  
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