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Πρόγραμμα "Τρώμε Έξω"

Η Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης είναι ο πανελλήνιος σύλλογος πασχόντων που
ιδρύθηκε το 1987.
Σημερινός σκοπός του συλλόγου είναι η ενημέρωση των πασχόντων από Κοιλιοκάκη
για ζητήματα που αφορούν στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, στις παροχές των
ασφαλιστικών φορέων, ενώ παραμένει έντονος ο συμβουλευτικός χαρακτήρας προς τα
μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η καθημερινότητά τους από τυχόν προβλήματα
που σχετίζονται με τη δίαιτα.
Ανάμεσα στις σημερινές δραστηριότητες μας παραμένει η ανανέωση του καταλόγου
των προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και έχει ελεγχθεί η περιεκτικότητα τους
σε γλουτένη, η διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων, η ταχυδρομική αποστολή
οποιασδήποτε νέας ενημέρωσης σε όλα τα μέλη, καθώς και η δυνατότητα τηλεφωνικής
και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή άλλη
ανάγκη που προκύπτει στα μέλη μας.
Επίσης ο Σύλλογός μας είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου πασχόντων από
Κοιλιοκάκη A.O.E.C.S(Association of European Coeliac Societies) και συμμετέχει σε
προγράμματα που στόχο έχουν την διευκόλυνση της καθημερινότητας των
πασχόντων. 
Η δυνατότητα πιστοποίησης προϊόντων χωρίς γλουτένη από την Ελληνική Εταιρεία
Κοιλιοκάκης πραγματοποιείται κατόπιν υπογραφής σχετικού συμβολαίου με τον
Πανευρωπαϊκό Σύλλογο ως επίσημο μέλος του. 
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Βήμα 1 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο:
koiliokaki@gmail.com  
για να λάβετε 
πληροφορίες σχετικά 
με την διαδικασία
πιστοποίησης.

 

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων χωρίς γλουτένη

Συμπληρώνετε ένα έντυπο δήλωσης προϊόντος, το οποίο θα πρέπει να
απαριθμήσει όλα τα προϊόντα που θέλετε να προσθέσετε στη      
                                                         σύμβαση άδειας  χρήσης σας.

πλήρες όνομα προϊόντος
επιβεβαίωση ότι το προϊόν περιέχει
μέγιστη τιμή έως 20ppm ή λιγότερη
γλουτένη
πληροφορίες σχετικά με το αν το
προϊόν περιέχει βρώμη
το ονοματεπώνυμο της εταιρείας, τη
διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου
της εταιρείας σας

Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Έντυπο δήλωσης προϊόντος 
(Product Declaration Form)

Βήμα 2 

Σε περίπτωση παράλειψης οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ενδέχεται
να προκληθεί καθυστέρηση στην έκδοση της άδειάς σας. 



Βήμα 3 

Εργαστηριακές αναλύσεις πιστοποιητικών 
και εκθέσεων ελέγχου 
(Laboratory analyses certificates and audit reports)

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων χωρίς γλουτένη
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Audit against the AOECS Standard
Audit against the GFCP + AOECS Position Statement

Ένα πιστοποιητικό εργαστηριακής ανάλυσης που επιβεβαιώνει
περιεκτικότητα σε γλουτένη έως 20ppm ή λιγότερο για κάθε
προϊόν που επιθυμείτε να αδειοδοτήσετε πρέπει να συνοδεύει το
έντυπο δήλωσης προϊόντος. 

Επίσης, πρέπει να υποβάλετε εκθέσεις ελέγχου. 
Δεκτές γίνονται οι εξής:
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Βήμα 5 

Εάν η Ελληνική Εταιρεία
Κοιλιοκάκης κρίνει ότι
πληροίτε τις προϋποθέσεις
αδειοδότησης, θα λάβετε
δύο αντίγραφα της
σύμβασης άδειας για
υπογραφή μαζί με το
τιμολόγιο. Η σύμβαση θα
περιλαμβάνει τον αριθμό
της άδειάς σας.

Υπογραφή συμβάσεων και 
κατανομή αριθμού άδειας

Βήμα 4 

Πληρωμή
 

Υπογράφετε και επιστρέφετε και
τα δύο αντίγραφα της σύμβασης

στην ΕΕΚ μαζί με αποδεικτικό
πληρωμής. 
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Βήμα 6 

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων χωρίς γλουτένη

Αρίθμηση προϊόντων
Η Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης
θα σας αποστείλει πλήρη κατάλογο
των κωδικών προϊόντων που έχουν
διατεθεί και αποτελούνται από τον
κωδικό χώρας-αριθμό άδειας-
αριθμό προϊόντος. Θα σας σταλεί
επίσης ένα jpeg υψηλής ανάλυσης
του εμπορικού σήματος (CGT) και
οδηγίες για το πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το CGT στη
συσκευασία σας. 

Είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί
το σήμα  με το διαγεγραμμένο
στάχυ (CGT-crossed grain
trademark) τουλάχιστον μία φορά
στη συσκευασία μαζί με τον
εκχωρημένο κωδικό προϊόντος για
το εν λόγω προϊόν.
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Crossed grain trademark

Βήμα 7 
Έγκριση προσχεδίου

γραφικών πριν από την
εκτύπωση

Στείλτε ένα προσχέδιο σε μορφή
PDF της μακέτας σας που εμφανίζει

το CGT και τον αριθμό άδειας
χρήσης για έγκριση στο

koiliokaki@gmail.com.
H EEK θα ελέγξει ότι έχουν τηρηθεί

όλα τα συμφωνηθέντα και ότι το
CGT και ο αριθμός άδειας χρήσης

εμφανίζονται σωστά. 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι
παρόλο που η ΕΕΚ θα ελέγξει την

ετικέτα, η εταιρεία σας θα
παραμείνει υπεύθυνη για τη

νομική της συμμόρφωση.
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Βήμα 8 
Προσθήκη νέων προϊόντων σε
υπάρχουσες άδειες

πληροφορίες σχετικά με
τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και τις
γραμμές παραγωγής
έγκυρο πιστοποιητικό
εργαστηριακής ανάλυσης
για να δείξει ότι το
προϊόν περιέχει έως
20ppm γλουτένη ή
λιγότερο

Νέα προϊόντα μπορούν να
προστεθούν στο συμβόλαιό
σας ανά πάσα στιγμή κατά τη
διάρκεια του έτους. 
Για να προσθέσετε ένα νέο
προϊόν στην άδεια χρήσης,
προωθήστε ένα γραπτό
αίτημα στο
koiliokaki@gmail.com,
συνοδευόμενο από τις
ακόλουθες πληροφορίες
προϊόντος:

H EEK θα ελέγξει εάν ένας νέος έλεγχος
είναι απαραίτητος ή όχι (για παράδειγμα,

εάν χρησιμοποιείται μια νέα μονάδα
παραγωγής, είναι απαραίτητο να

κανονίσετε έναν έλεγχο της νέας μονάδας
παραγωγής). 

Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις , θα σας
δοθεί ένας αριθμός προϊόντος για τα

πρόσθετα προϊόντα
 

Το βήμα 7 θα πρέπει να επαναληφθεί έτσι ώστε η ΕΕΚ να
διασφαλίσει ότι το CGT και ο αριθμός άδειας χρήσης

εμφανίζονται σωστά.
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Ενημέρωση των πασχόντων για τα
πιστοποιημένα προϊόντα σας

Προσθήκη των προϊόντων
σας στη λίστα με τα
πιστοποιημένα χωρίς
γλουτένη προϊόντα 

Βήμα 9 

και δυνατότητα χρήσης
των διαφημιστικών
πακέτων της Ελληνικής
Εταιρείας Κοιλιοκάκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο
koiliokaki@gmail.com



Το παραπάνω υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ελληνικής Εταιρείας
Κοιλιοκάκης και απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, επανεκτύπωση και κυκλοφορία
ολόκληρου ή τμημάτων αυτού χωρίς την έγγραφη άδεια του Συλλόγου.

Πρόγραμμα "Τρώμε Έξω"
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