
La ck of ful fi l l me nt of the  condi ti ons  s e t out i n the  contra ct No.ΧΚ/53506/2018, ma ke s  thi s  Atte s ta ti on i nva l i d.
The  va l i di ty of thi s  Atte s ta ti on i s  s ubje ct to a nnua l  s urve i l l a nce .

Che ck the  va l i di ty of the  Atte s ta ti on wi th the  QR code  a t ri ght.

ΔΠ13.1/Ε10/21-02-14

Atte s ta ti on No
00.12.0729

I s s ue  Da te
15/12/2020

 

ATTESTATION
EUROCERT, having performed a Surveillance Audit, attests that,

the company

J. BARBAYANNIS LIQUOR DISTILLERIES
PLOMARI, LESVOS/ GREECE

continues to implement a Quality Management System according to
the

Standard

ΕΝ ISO 9001:2015
for the following Scope of Certification:

DISTILLATION-BOTTLING AND TRADING OF 100% DISTILLED OUZO

On behalf of EUROCERT

Briskolas Georgios
CEO of Eurocert SA - Greece



La ck of ful fi l l me nt of the  condi ti ons  s e t out i n the  contra ct No.ΧΚ/53506/2018, ma ke s  thi s  Ce rti fi ca te  i nva l i d.
Che ck the  va l i di ty of the  Atte s ta ti on wi th the  QR code  a t ri ght.

The  va l i di ty of thi s  Atte s ta ti on i s  s ubje ct to a nnua l  s urve i l l a nce .

ΔΠ13.1/Ε10/21-02-14

Atte s ta ti on No
00.09.0153

I s s ue  Da te
04/02/2021

 

ATTESTATION
EUROCERT, having performed a Surveillance Audit, attests that,

the company 

J. BARBAYANNIS LIQUOR DISTILLERIES
PLOMARI, LESVOS, 81200

continues to implement a food safety management system according
to the 

Standard

ΕΝ ISO 22000:2005
Category: CIV

for the following Scope of Certification:

DISTILLATION AND BOTTLING OF 100% DISTILLED OUZO

On behalf of EUROCERT

Briskolas Georgios
CEO of Eurocert SA - Greece



Η μη ικανοποίηση των όρων της σύμβασης Αρ. ΧΚ/53506/2018 καθιστά άκυρη τη Βεβαίωση.
Ελέγξτε την εγκυρότητα της Βεβαίωσης σκανάροντας το QR code  δεξιά.

Η ισχύς της Βεβαίωσης υπόκειται σε ετήσιες επιτηρήσεις.

ΔΠ13.1/Ε10/21-02-14

Αριθμός Βεβαίωσης
00.12.0729

Ημερομηνία Έκδοσης
15/12/2020

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η EUROCERT, μετά την διενέργεια Επιθεώρησης Επιτήρησης,

βεβαιώνει ότι,
η εταιρεία

ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ
ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ

συνεχίζει να εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
σύμφωνα με το Πρότυπο:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
για το ακόλουθο πεδίο εφαρµογής:

AΠΟΣΤΑΞΗ- ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ 100% ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΟΥΖΟΥ

Για την EUROCERT

Μπρισκόλας Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος



Η μη ικανοποίηση των όρων της σύμβασης Αρ. ΧΚ/53506/2018 καθιστά άκυρη τη Βεβαίωση.
Ελέγξτε την εγκυρότητα  της Βεβαίωσης σας σκανάροντας το qr code  δεξιά.

Η ισχύς της βεβαίωσης υπόκειται σε ετήσιες επιτηρήσεις.

ΔΠ13.1/Ε10/21-02-14

Αριθμός Βεβαίωσης
00.09.0153

Ημερομηνία Έκδοσης
04/02/2021

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η EUROCERT, μετά την διενέργεια Επιθεώρησης Επιτήρησης,

βεβαιώνει ότι,
η εταιρεία

ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ
ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ, 81200

συνεχίζει να εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
σύμφωνα με το πρότυπο:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
Κατηγορία: CIV

για το ακόλουθο πεδίο εφαρµογής:

AΠΟΣΤΑΞΗ- ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 100% ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΟΥΖΟΥ

Για την EUROCERT

Μπρισκόλας Γεώργιος
Διευθύνων Σύμβουλος
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