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Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της: 

CRETA FARM Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Θέση Λατζιμάς, Πρίνος 15οχλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα 

 

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

 BS EN ISO 9001:2015  

 

    

 

 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: 4 Απριλίου 2018 Αρχικές  Εγκρίσεις: 

Ημερομηνία Λήξης: 18 Μαρτίου 2020 ISO 9001 – 20 Απριλίου 1999 

Αριθμός Ταυτότητας Πιστοποιητικού: 10070533 

  

Αριθμοί έγκρισης: ISO 9001 – 0028905  

 

 

 
 

 

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για: 

Παραγωγή ζωοτροφών για χοίρους. Παραγωγή χοίρων. Πάχυνση χοίρων ειδικής εκτροφής (Διατροφή 
αποκλειστικά με ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών). Σφαγή χοίρων. Παραγωγή, 
συσκευασία και διανομή νωπού χοιρινού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος. Σχεδιασμός, παραγωγή, 

εμπορία και διανομή αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων. Επεξεργασία και συσκευασία ψυγμένων αλλαντικών 
και κατεψυγμένων προμαγειρευμένων έτοιμων φαγητών. Κοπή και συσκευασία ημίσκληρων τυριών σε 

εύκαμπτα υλικά συσκευασίας. 



 

Παράρτημα Πιστοποιητικού 

Αριθμός Ταυτότητας Πιστοποιητικού: 10070533 
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Τοποθεσία Δραστηριότητες  

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  

Θέση Λατζιμάς, Πρίνος,  

15οχλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, 

74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα 

BS EN ISO 9001:2015 

Παραγωγή ζωοτροφών για χοίρους. Παραγωγή 
χοίρων. Πάχυνση χοίρων ειδικής εκτροφής 
(Διατροφή αποκλειστικά με ζωοτροφές φυτικής 
προέλευσης, χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών). 
Σφαγή χοίρων. Παραγωγή  και διανομή νωπού 
χοιρινού κρέατος. Σχεδιασμός, παραγωγή, 
εμπορία και διανομή αλλαντικών και 
κρεατοσκευασμάτων. 

 

 

 
 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  

23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,  
145 68, Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα 

BS EN ISO 9001:2015 

Επεξεργασία και συσκευασία ψυγμένων 
προϊόντων με βάση το κρέας. Συσκευασία νωπού 
χοιρινού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος. 
Κοπή και συσκευασία ημίσκληρων τυριών. 

 

 

 
 

  
   

 


