
 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ EUROCERT & ISCC 

Η Eurocert, ένας Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, 

είναι αναγνωρισμένος από το ISCC, ένα εγκεκριμένο σύστημα RED της ΕΕ από το 2013, για την 

παροχή πιστοποίησης, σύμφωνα με τα σχήματα ISCC EU και ISCC Plus. 

ISCC EU 

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 

βιοκαυσίμων. Συγκεκριμένα, μπορούν να πιστοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Φάρμες  

• Αποθήκες  

• Σημεία συλλογής 

• Σημεία συλλογής σοδειάς 

• Μονάδες μεταποίησης και μονάδες biodiesel 

• Έμποροι  

Πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU σημαίνει πιστοποίηση βιοκαυσίμων ή βιοενέργειας με 

βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις βιωσιμότητας. Η πιστοποίηση συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED II), ΕΕ 2018/2001. 

Αυτά τα βιοκαύσιμα μπορεί να είναι από: 

• Αγροτική προέλευση  

• Ζωική προέλευση  

• Βιολογική προέλευση, απόβλητα και υπολείμματα, π.χ. χρησιμοποιημένο μαγειρικό 

λάδι, ζωικά λίπη, ιχθυέλαιο κ.λπ. 

Οι βασικές παράμετροι για την πιστοποίηση είναι: 

• Απαιτήσεις αειφορίας  για την πρωτογενή παραγωγή 

• Ιχνηλασιμότητα και ισορροπία μάζας 

• Υπολογισμός Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου 

ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα σημαντικότερα οφέλη της πιστοποίησης ISCC EU είναι τα ακόλουθα: 

• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED 

II), ΕΕ 2018/2001 & 2009/30/ΕΚ (FQD) 

• Βελτίωση της διοικητικής μέριμνας και της οργάνωσης των αποθεμάτων της εταιρείας 

• Πιθανή πώληση πιστοποιημένων βιοκαυσίμων σε υψηλότερες τιμές 

• Το πιστοποιητικό της εταιρείας μεταφορτώνεται στην παγκόσμια βάση δεδομένων της 

ISCC 

• Η αειφορία ενισχύεται και προωθείται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα 



 

ISCC PLUS 

Περισσότερα υλικά καλύπτονται από το Σχέδιο ISCC Plus: 

• Ανάμεικτα Πλαστικά Απορρίμματα 

• Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

• Απόβλητα 

• CO2 (βιομηχανικές εκπομπές διοξειδίου) 

Οι διαδικασίες ελέγχου και οι βασικές παράμετροι πιστοποίησης (όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω) παραμένουν οι ίδιες με το ISCC EU. Ωστόσο, το ISCC Plus είναι ένα προαιρετικό 

σύστημα πιστοποίησης. 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 

Η EUROCERT είναι ένας ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από 

ελληνικούς και διεθνείς φορείς διαπίστευσης με δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες 

παγκοσμίως. 

Η ομάδα της EUROCERT αποτελείται από άριστα εκπαιδευμένους και μορφωμένους ελεγκτές με 

μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους. 

Η EUROCERT είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης που έχει λάβει έγκριση από την 

ISCC για πιστοποίηση βιοκαυσίμων σύμφωνα με την ISCC EU που εφαρμόζει τις απαιτήσεις 

2009/28/EC. Επιπλέον, η EUROCERT έχει μεγάλη εμπειρία στην επαλήθευση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ από το 2005 για την επαλήθευση των 

εκθέσεων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου EU-ETS. 

Πιστοποίηση από την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και 

σεβαστό τρίτο επαγγελματικό οργανισμό. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα βασικά βήματα για την πιστοποίηση είναι τα εξής: 

• Υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση ISCC στην EUROCERT 

• Υπογράψτε τη σύμβαση πιστοποίησης ISCC με την EUROCERT 

• Καταχώρηση της επωνυμίας της εταιρείας στο μητρώο ISCC 

• Έλεγχος τεκμηρίωσης από την EUROCERT 

• Διενέργεια ελέγχου από τη EUROCERT 

• Έκδοση πιστοποιητικού (ετήσια διάρκεια) & φόρτωση του ονόματος της εταιρείας στην 

παγκόσμια βάση δεδομένων της ISCC 

• Χρήση λογότυπου και πιστοποιητικού σε δελτία παράδοσης βιώσιμου υλικού  

 

 

 



 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του ISCC μπορείτε να βρείτε στο:  

www.iscc-system.org/en/  

Φυσικά, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.eurocert.gr  

Για περισσότερη Τεχνική Βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παρακάτω Προσωπικό:  

➢ Κος Κωνσταντίνος Καρβουνάκης, ISCC Product Manager  

e-mail: kkarvounakis@eurocert.gr 

Tel.: +30 2106252495  Direct: *316 

Mob: +30 6981323205 

➢ Κος Σάββας Χρηστίδης, ISCC Dep. Product Manager 

e-mail: schristidis@eurocert.gr  

Tel.: +30 2106252495  Direct: *206 
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