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O συγγραφέας και ο επιβλέπων της πτυχιακής διατριβής αυτής επιτρέπουν τη 

μελέτη και αντιγραφή του περιεχομένου της μόνο σε προσωπικό επίπεδο. 

Κάθε άλλη χρήση περιορίζεται από το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας 

και την υποχρέωση να γίνεται αναφορά της πηγής όταν παραθέτονται 

αποσπάσματα της διατριβής. 

 

Αυθεντικά αντίγραφα φέρουν την υπογραφή των συγγραφέων και του 

επιβλέποντος 

 

Ο/Η συγγραφέας 

Ζιώβα Σοφία 

 

 

Ο επιβλέπων 

Μπόσκου Γεώργιος 
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    Ευχαριστώ θερμά τον κο Μπόσκου Γεώργιο  

για την πολύτιμη βοήθειά του στην συγγραφή της  

πτυχιακής μου μελέτης και την οικογένειά μου 

για την στήριξη της. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ    
 

 

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας 

εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας ελαιολάδου (η έρευνα διεξήχθη σε 

συγκεκριμένα ελαιοτριβεία της Ελλάδας). Ακολουθώντας τις διεθνής εξελίξεις στο χώρο 

των τροφίμων η επιχείρηση παραγωγής ελαιολάδου έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα 

∆ιασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, το οποίο στηρίζεται στις αρχές του HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points). Το HACCP αποτελεί μια συστηματική 

προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των πιθανών κινδύνων που 

συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια των 

τροφίμων. Αναγνωρίζει συγκεκριμένους κινδύνους (μικροβιολογικούς, χημικούς και 

φυσικούς) και ορίζει προληπτικά μέτρα για τον έλεγχό τους. Παραδείγματα τέτοιων 

κινδύνων είναι οι υπολειμματικότητες φυτοφαρμάκων στην πρώτη ύλη, βαρέα μέταλλα στο 

προϊόν, ξένα σώματα στο προϊόν κλπ. Σκοπός του HACCP είναι η διασφάλιση της 

ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων μέσω συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου 

όλων των λειτουργιών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας του ελαιολάδου (παραγωγή, 

μεταποίηση, παραλαβή,  συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση προς 

πώληση και διάθεση). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ    

 

Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα θέμα που παραμένει πάντα επίκαιρο και 

αγγίζει τον καθένα. Οργανώσεις καταναλωτών δραστηριοποιούνται ζητώντας τρόφιμα 

πιο υγιεινά. Αρμόδιοι φορείς ελέγχουν εταιρείες που κινούνται στο χώρο των τροφίμων, 

ώστε να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν στον καταναλωτή ότι δεν πρόκειται να πάθει 

κακό απ’ την κατανάλωση κάποιου αγαθού. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που 

θέτει πλέον τις βάσεις για ευρύτερη και καθολική εφαρμογή κάποιων βασικών αρχών πάνω 

στις οποίες πρέπει να λειτουργούν οι εταιρείες που σχετίζονται με τρόφιμα (παραγωγή, 

μεταποίηση, συσκευασία, διανομή, διάθεση, αποθήκευση, πώληση). Αν και λίγο  

καθυστερημένα, έγινε η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές 

απαιτήσεις.  

Όλα λοιπόν οδηγούν στην αναγκαιότητα εφαρμογής ενός συστήματος, του οποίου οι ρίζες 

φτάνουν στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και γεωγραφικά στα εργαστήρια της NASA. Και 

το σύστημα αυτό δεν είναι άλλο από το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, 

δηλαδή, Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).  

Το HACCP είναι ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει την παραγωγή ενός ασφαλούς 

προϊόντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό των σημείων εκείνων όπου μπορεί 

δυνητικά να εμφανιστεί κίνδυνος επιμόλυνσης του τροφίμου. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι 

φυσικός, χημικός και βιολογικός.  

Το HACCP είναι ένα σύστημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια του τροφίμου. Μπορεί 

εύκολα (και προς όφελος της εταιρείας αν αναλογιστεί κανείς το πόσο μειώνεται ο όγκος 

της δουλειάς, αρχειοθέτησης-ενιαίο αρχείο καταγραφής) να ενταχθεί μέσα σε ένα σύστημα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας. ∆υστυχώς όμως, λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης των 

παραγωγών τροφίμων, εμφανίζονται δυσκολίες αλλά και περιορισμένης έκτασης 

εφαρμογή του συστήματος. Το Σ∆ΑΤ και οι λειτουργικές διαδικασίες είναι δομημένα σε 5 

άξονες:  

1. ∆ιαχείριση Σ∆ΑΤ: περιλαμβάνονται οι διαδικασίες ελέγχου, διακίνησης και 

αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων του συστήματος. 
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2. Ευθύνη διοίκησης: αφορά στις διαδικασίες που περιγράφουν/ καταγράφουν την 

πολιτική ποιότητας, την δέσμευση της διοίκησης να εφαρμόσει πιστά το Σ∆ΑΤ., τις 

ευθύνες και αρμοδιότητες των θέσεων και τμημάτων, τον τρόπο επικοινωνίας με 

εξωτερικούς φορείς και τέλος το τρόπο ανασκόπησης του Σ∆ΑΤ σε τακτική βάση. 

3. ∆ιαχείριση πόρων: αφορά σε διαδικασίες διαχείρισης και εκπαίδευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού, της υποδομής της και γενικότερα διαχείρισης του 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

4. Υλοποίηση ασφαλών προϊόντων: αποτελεί τον βασικό άξονα σε λειτουργικό 

επίπεδο καθώς περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση 

του συνόλου των διεργασιών και λειτουργιών όπως την σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών, την αξιολόγηση των προμηθευτών, τις προμήθειες αναλωσίμων και 

λειτουργικών υλικών, τον έλεγχο και παραλαβή των υλικών, τον τρόπο 

αξιολόγησης από τους πελάτες και τέλος τον τρόπο λειτουργίας όλων των 

τμημάτων και τον έλεγχο των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης. 

5. Επικύρωση, ανάλυση και βελτίωση: αφορά στις απαιτούμενες από το πρότυπο 

διαδικασίες επιθεώρησης του Σ∆ΑΤ, καταγραφής και αντιμετώπισης των σημείων 

μη συμμόρφωσης, καταγραφής και ανάλυσης των καθορισμένων στατιστικών 

στοιχείων και δεικτών αποτίμησης, καθορισμού και παρακολούθησης στόχων 

βελτίωσης και λήψης των απαραίτητων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. 

Οι οδηγίες εργασίας που αποτελούν πρακτικά έγγραφα που περιγράφουν αναλυτικά τον 

τρόπο υλοποίησης συγκεκριμένων διεργασιών και εξασφαλίζουν την συνέχεια και την 

διασφάλιση (τυποποίηση) του τρόπου υλοποίησης. 

Τα έντυπα που δεν εξυπηρετούν μόνο τις αρχειακές/ ιστορικές ανάγκες του Σ∆ΑΤ αλλά 

αποτελούν και εργαλεία διεκπεραίωσης καθημερινών διεργασιών του προσωπικού. 

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν 

σπατάλη χρημάτων για μια εταιρεία, αναλογιζόμενη ότι θα έπρεπε να προβεί στην 

πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού ή εξωτερικών συμβούλων, στην αγορά του 

απαραίτητου εξοπλισμού, ή ακόμη και το «χάσιμο χρόνου» των στελεχών που θα ανήκουν 

στην ομάδα HACCP και θα επιβαρυνθούν με επιπλέον εργασία παρά το φόρτο των 

ευθυνών που ήδη έχουν.  
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Γενικά όμως, μπορούν να αντισταθμίσουν σε όλα αυτά τα αρνητικά το γεγονός της 

βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων τους, όσον αφορά στην ασφάλεια αυτών. Γιατί 

είναι χρέος της εταιρείας προς τον καταναλωτή, η παραγωγή τροφίμου που δε θα επιφέρει 

βλάβη στην υγεία του. Όταν ο καταναλωτής μένει ικανοποιημένος, όπως είναι λογικό, θα 

έχουμε και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Επίσης προλαμβάνονται πιθανοί κίνδυνοι που 

θα οδηγούσαν σε κακή παραγωγή, άρα και καταστροφή παρτίδων, ή ακόμη χειρότερα αν 

έφευγαν στην αγορά αυτές οι παρτίδες θα είχαμε όλα τα επακόλουθα, αποστροφή του 

καταναλωτικού κοινού, ποινικές κυρώσεις, κλπ.  

Αναλογιζόμενη κάθε σοβαρή εταιρεία όλα τα παραπάνω, και κυρίως την υποχρέωσή της 

απέναντι στο καταναλωτικό κοινό που την τιμά δείχνοντας προτίμηση στα προϊόντα της, 

θα πρέπει να εγγυάται στον καταναλωτή ότι το τρόφιμο που καταναλώνει είναι ασφαλές. 

Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

Ποιότητας που θα στηρίζεται και πάνω στις αρχές του HACCP.   

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία και η διαχείριση συστήματος HACCP 

ελαιολάδου. 

Το ελαιόλαδο αποτελεί για την Ελλάδα εθνικό προϊόν. Η σπουδαιότητά του αποτυπώνεται 

στα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την εικόνα της ελληνικής ελαιοπαραγωγής και είναι 

σήμερα διαμορφωμένη ως εξής: 

• 160.000.000 ελαιόδενδρα σε παραδοσιακούς και σύγχρονους ελαιώνες σε όλη τη χώρα, 

• 420.000 και πλέον τόνοι παραγωγή ελαιολάδου, 

• 100.000 τόνοι παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, 

• 850.000 οικογένειες σε σχέση εισοδήματος με το προϊόν, 

• 2.500 περίπου ελαιοτριβεία, 

• 300 περίπου τυποποιητικές επιχειρήσεις, 

• 20 κιλά κατανάλωση ελαιολάδου κατ΄ άτομο το χρόνο στην Ελλάδα, έναντι 11 κιλών της 

αμέσως επόμενης χώρας, που είναι η Ιταλία. 

Λίγοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα: 

• κατέχει την τρίτη θέση στον κόσμο στην παραγωγή ελαιολάδου και ελιάς 

• καλύπτει το 16% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου 

• καλύπτει το 7,2% της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς 
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• το 80% της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου ανήκει στην κορυφαία ποιότητα του 

εξαιρετικού παρθένου, δηλαδή οξύτητας μέχρι 0,8% και κατατάσσει την Ελλάδα στην 

πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που παράγουν εξαιρετικό ελαιόλαδο. 

 

Τέλος, σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής του 

HACCP σε ελαιοτριβεία εκ των οποίων έχει επιλεχθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός για την 

εφαρμογή του, καθώς επίσης και η δημιουργία ενός εγχειριδίου για άτομα χωρίς 

επιστημονική κατάρτιση. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διαδικασία σχεδιασμού ενός 

Συστήματος HACCP ελαιολάδου και η εφαρμογή του σε 13 ελαιοτριβεία.  

Η γενική πορεία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: 

� Αξιολόγηση ελαιοτριβείων 

� Προετοιμασία για πιστοποίηση 

� Πιστοποίηση 

� Συλλογή και καταγραφή δεδομένων 

Ευχαριστώ θερμά, τον κο Μπόσκου Γεώργιο (επίκουρος καθηΕυχαριστώ θερμά, τον κο Μπόσκου Γεώργιο (επίκουρος καθηΕυχαριστώ θερμά, τον κο Μπόσκου Γεώργιο (επίκουρος καθηΕυχαριστώ θερμά, τον κο Μπόσκου Γεώργιο (επίκουρος καθηγητής),γητής),γητής),γητής),    για την πολύτιμη για την πολύτιμη για την πολύτιμη για την πολύτιμη 

βοήθειά του στην συγγραφή της πτυχιακής μου μελέτης καθώς και τον κοβοήθειά του στην συγγραφή της πτυχιακής μου μελέτης καθώς και τον κοβοήθειά του στην συγγραφή της πτυχιακής μου μελέτης καθώς και τον κοβοήθειά του στην συγγραφή της πτυχιακής μου μελέτης καθώς και τον κο Καραθάνο  Βάϊο  Καραθάνο  Βάϊο  Καραθάνο  Βάϊο  Καραθάνο  Βάϊο 

(αναπληρωτής καθηγητής)  και τον κο Καλογερόπουλο Νίκο (επίκουρος καθηγητής),(αναπληρωτής καθηγητής)  και τον κο Καλογερόπουλο Νίκο (επίκουρος καθηγητής),(αναπληρωτής καθηγητής)  και τον κο Καλογερόπουλο Νίκο (επίκουρος καθηγητής),(αναπληρωτής καθηγητής)  και τον κο Καλογερόπουλο Νίκο (επίκουρος καθηγητής),    γιαγιαγιαγια    

την στήριξή τους.την στήριξή τους.την στήριξή τους.την στήριξή τους.    

    

Η μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργαΗ μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργαΗ μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργαΗ μελέτη αυτή έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Επιστήμης σίας του Τμήματος Επιστήμης σίας του Τμήματος Επιστήμης σίας του Τμήματος Επιστήμης 

∆ιαιτολογίας∆ιαιτολογίας∆ιαιτολογίας∆ιαιτολογίας----∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.        
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Η ποιότητα και ο έλεγχος ποιότητας, προϋπόθεση για την ανάπτυξη και Η ποιότητα και ο έλεγχος ποιότητας, προϋπόθεση για την ανάπτυξη και Η ποιότητα και ο έλεγχος ποιότητας, προϋπόθεση για την ανάπτυξη και Η ποιότητα και ο έλεγχος ποιότητας, προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 

επιβίωση μιας σύγχρονης κοινωνίεπιβίωση μιας σύγχρονης κοινωνίεπιβίωση μιας σύγχρονης κοινωνίεπιβίωση μιας σύγχρονης κοινωνίας ας ας ας     

 

Όπως είναι γνωστό, αντικειμενικός σκοπός και στόχος της ζωής μας είναι η ποιότητα. 

Ετυμολογικά η λέξη ποιότητα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ποιότης (ποίος - τι 

λογής), που σημαίνει: η φύση, η εσωτερική κατάσταση ή η υπόσταση προσώπου ή 

πράγματος, σε σχέση με την αξία του. Η ποιότητα, όπως και η ομορφιά, είναι 

υποκειμενικοί όροι και εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από τον κριτή. Στο πλαίσιο όμως 

της διασφάλισης της ποιότητας, η έννοια αυτή έχει ακριβή ορισμό. Κατά το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΛOΤ ΕΝ ISO 8402: 1996, ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας 

οντότητας (ενός προϊόντος ή υπηρεσίας), που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί 

εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες του χρήστη (π.χ. του καταναλωτή). 

Με τον όρο προϊόν δεν εννοούμε μόνο κάτι υλικό. Προϊόν μπορεί να είναι ένα έργο, μια 

υπηρεσία ή και ένα δικαίωμα (διανόημα). Γι' αυτό η έννοια της ποιότητας δεν περιορίζεται 

μόνο στην τεχνολογία και την επιστήμη, αλλά μπορεί να τη συναντήσει κάποιος σε κάθε 

βήμα της ζωής μας, από τον προσωπικό βίο, μέχρι και την τελευταία έκφανση της ζωής 

(Βαρουφάκης 1987).  

Στην καθημερινή μας ζωή αντιλαμβανόμαστε ευκολότερα την ποιότητα από την απουσία 

της, παρά από την ύπαρξή της. Με τη σημερινή αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και 

ανάπτυξη της παραγωγής, τη διεθνοποίηση των αγορών και εμπορικών συναλλαγών, 

κατέστη αναγκαία η καθιέρωση κοινά αποδεκτών προτύπων όχι μόνο με την εναρμόνιση 

των υπαρχόντων, αλλά και με την ανάπτυξη νέων ενιαίων, στον ευρωπαϊκό και διεθνή 

χώρο, καθώς τόσον η διαχείριση όσον και η διασφάλιση της ποιότητας σε ενιαία μορφή, 

αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση κοινά αποδεκτών προτύπων.  

Στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, έχει γίνει δεκτό ότι ποιότητα σημαίνει επιβίωση για 

κάθε επιχείρηση, είτε αυτή ανήκει στον κατασκευαστικό και παραγωγικό τομέα είτε αφορά 
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στην παροχή υπηρεσιών. Όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι η διάθεση χρημάτων για την 

ποιότητα συνιστά μια από τις πλέον επικερδείς επενδύσεις. Η άποψη ότι η ποιότητα 

στοιχίζει στην επιχείρηση έχει πλέον καταρριφθεί. Oυσιαστικά δεν είναι η ποιότητα που 

κοστίζει αλλά η έλλειψη της ποιότητας. Τα ελαττωματικά υλικά, προϊόντα και κατασκευές 

κοστίζουν περισσότερο από ό,τι τα καλά. Πίσω από τη λέξη ποιότητα κρύβεται ένας 

ολόκληρος μηχανισμός, μια φιλοσοφία και μια σειρά διαδικασιών (Βαρουφάκης 1996). Η 

ποιότητα στην αρχαιότητα (η χρήση προτύπων, ο έλεγχος ποιότητας και η πιστοποίηση 

των προϊόντων στην Αρχαία Ελλάδα). 

Η τυποποίηση, η πιστοποίηση, ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων και η προστασία του 

καταναλωτή δεν αποτελούν σύγχρονη ανακάλυψη του τεχνικού μας πολιτισμού, όσο και 

αν φαίνεται τούτο περίεργο. Oι εργασίες πολλών ερευνητών και αρχαιολόγων, στον τομέα 

αυτό δείχνουν ότι οι ρίζες των εννοιών αυτών φθάνουν στην πολύ μακρινή αρχαιότητα και 

αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα κοινωνιών με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. Η έρευνα 

γύρω από την αρχαία αλλά και τη σύγχρονη τεχνολογία οδηγεί στο ενδιαφέρον 

συμπέρασμα ότι στις οργανωμένες κοινωνίες κάθε εποχής από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα, όταν υπάρχει υψηλή πολιτισμική στάθμη, αυτή συνοδεύεται πάντα από μια 

αναπτυγμένη τεχνολογία. Και το πιο σημαντικό, η τελευταία λειτουργεί στη βάση ενός 

μηχανισμού, που διασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας και την προστασία του 

καταναλωτή. Χωρίς αναπτυγμένη τεχνολογία δεν κτίζονται Παρθενώνες και δε νοείται 

ανάπτυξη χωρίς εφαρμογή κανονισμών, που να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των 

υλικών που χρησιμοποιούνται, των καταναλωτικών αγαθών που παράγονται και των 

υπηρεσιών που παρέχονται. Oι πρόγονοί μας μεγαλούργησαν όχι μόνο στους τομείς της 

φιλολογίας, της τέχνης, της φιλοσοφίας και του πολιτισμού γενικά, αλλά και στον τομέα 

της τεχνολογίας και ιδιαίτερα σε εκείνον της τυποποίησης, του ελέγχου και της 

πιστοποίησης της ποιότητας. O αρχαίος ελληνικός πολιτισμός όρισε το θεσμικό πλαίσιο για 

την ποιότητα, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρωπίνων 

κοινωνιών. Για κάθε εμπορεύσιμο αγαθό, όπως και για τα τεχνολογικά προϊόντα των 

αρχαίων Ελλήνων, την παραγωγή ακολουθούσε ο ποιοτικός έλεγχος. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι αυτά ίσχυαν ακόμα και στους προϊστορικούς χρόνους και όχι μόνο στον ελλαδικό 

χώρο, αλλά και σε άλλες χώρες όπως π.χ. στη Βαβυλώνα και στην αρχαία Αίγυπτο. Για 
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παράδειγμα, στην αρχαία Βαβυλώνα (την πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας), ανάμεσα 

στους νόμους του ξακουστού βασιλιά της, του Χαμουραμπί (1792-1750 π.Χ.), υπάρχει και 

ένας πολύ σημαντικός, που μπορεί να θεωρηθεί ως ο αρχαιότερος κανονισμός στον 

κόσμο, σχετικός με την οικοδομή, ο οποίος λέει, σε κάποιο σημείο: "... Εάν ένας εργολάβος 

κτίσει μια κατοικία για κάποιον, αλλά δεν πραγματοποιήσει την εργασία του σύμφωνα με 

τους κανονισμούς (ή τα ισχύοντα πρότυπα) σε τρόπο που ένας τοίχος παρουσιάσει 

κάποια κλίση, τότε ο εργολάβος αυτός οφείλει να τον ενισχύσει με δικά του έξοδα...". O 

νόμος αυτός είναι χαραγμένος σε μια πέτρινη στήλη από βασάλτη, ανακαλύφθηκε το 1901 

στα Σούσα της Περσίας, και εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. 

Στην κλασική πάλι Ελλάδα, όπως προκύπτει από πληθώρα σωζόμενων επιγραφών, 

λειτουργούσε ένας μηχανισμός ελέγχου της ποιότητας και της πιστοποίησης όλων των 

τότε παραγόμενων και προσφερόμενων προϊόντων στον τόπο παραγωγής, αλλά και στην 

αγορά. Τα εφαρμοζόμενα τότε πρότυπα περιείχαν πολύ αυστηρές προδιαγραφές και οι 

επιβαλλόμενες ποινές σε όποιον τολμούσε να μην τις σεβαστεί ήταν πολύ σκληρές (Λάζος 

1995). 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι τα χρησιμοποιούμενα υπό των Αρχαίων Ελλήνων 

πρότυπα, κάλυπταν όλο το φάσμα των τότε παραγόμενων προϊόντων, από τα μέταλλα 

και τα κράματά τους μέχρι και τα γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, όπως ο άκρατος 

οίνος, το ελαιόλαδο, το σιτάρι, το κριθάρι κ.ά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αριστοτέλης 

στο έργο του η "Αθηναίων Πολιτεία" αναφέρει ότι η Πολιτεία όριζε με κλήρο δέκα 

αγορανόμους, που έπρεπε να επιβλέπουν τα διακινούμενα στην αγορά αγαθά ώστε να 

είναι "καθαρά και ακίβδηλα", δηλαδή να τηρούν τους όρους της υγιεινής και να είναι 

ανόθευτα. Στις περιπτώσεις νοθείας επέβαλλαν αυστηρά πρόστιμα τόσο στον παραγωγό 

όσο και στον έμπορο. Έτσι, και το δημόσιο αλλά και ο καταναλωτής προστατεύονταν από 

κάθε πιθανή νοθεία.  

Παράδειγμα εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα, αποτελούν οι σωζόμενες 

τρεις επιγραφές της Θάσου του 4ου π.Χ. αιώνα (420-400), χαραγμένες σε μαρμάρινες 

πλάκες, οι οποίες αποτελούσαν νόμους - οδηγίες και πρότυπα τα οποία καθόριζαν το 

εμπόριο και τη διακίνηση του οίνου και έκαναν λόγο για την ύπαρξη του ελέγχου και της 



HU
A

 14 

πιστοποίησης της ποιότητάς του. Σε μια απ' αυτές αναφέρεται, μεταξύ άλλων: για όποιον 

αγοράζει κρασί (εννοεί τον άκρατο, δηλαδή τον ανόθευτον οίνο) σε πιθάρια, η αγορά θα 

είναι έγκυρη μόνον εάν τα πιθάρια έχουν σημανθεί, δηλαδή μόνον εάν φέρουν κατάλληλο 

σήμα (πιθανόν σφραγίδα) που να δηλώνει την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 

περιεχομένου σ' αυτά κρασιού. 

Στην αρχαία Ελλάδα, οι μετρονόμοι ευθύνονταν για όλα τα μέτρα και τα σταθμά που 

χρησιμοποιούσαν στην αγορά και όφειλαν να μεριμνούν ώστε να ανταποκρίνονται στα 

πρότυπα μέτρα και σταθμά, που φυλάσσονταν στην Θόλο, ένα όμορφο κτίριο της 

Αρχαίας Αγοράς. O Αριστοτέλης επίσης αναφέρει ότι οι σιτοφύλακες, δεκαπέντε στον 

Πειραιά και είκοσι στην Αθήνα, διορισμένοι πάντα από την πολιτεία με κλήρο, έπρεπε να 

ελέγχουν το σιτάρι και το κριθάρι πριν σταλούν για άλεσμα. Όφειλαν επίσης να ελέγχουν 

τους αρτοπώλες ώστε ο πωλούμενος άρτος να έχει το προβλεπόμενο από το νόμο βάρος. 

Με άλλα λόγια, θεωρούσαν ως νοθεία τον ελλιποβαρή άρτο. Άλλο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο έλεγχος της ποιότητας των αττικών αργυρών νομισμάτων από 

τους "δοκιμαστές" (αρχαία λέξη), οι οποίοι σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας προέβαιναν 

στην κατάσχεση, τη χάραξη και τελικά την αφιέρωσή τους στο ναό της μητέρας των θεών, 

της Κυβέλης. Άλλοι δοκιμαστές προέβαιναν στον έλεγχο χρυσών νομισμάτων 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Λυδίας Λίθου (ΥΒΕΤ - Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας 1987). 

Χαρακτηριστική επίσης περίπτωση τυποποίησης στην αρχαιότητα αποτελεί η επιγραφή της 

Ελευσίνας του 4ου π.Χ. αιώνα, που είναι ένα πρότυπο χαραγμένο σε μια μαρμάρινη 

πλάκα, η οποία εκτίθεται στο μουσείο της Ελευσίνας. Το κείμενό της περιέχει μια 

παραγγελία για την κατασκευή των μπρούντζινων συνδέσμων, πόλων και εμπολίων, που 

θα ετοποθετούντο ανάμεσα στους σπονδύλους των κιόνων της Φιλώνειας στοάς, ενός 

ωραίου κτίσματος που θα αναγειρόταν μπροστά στο Τελεστήριο της πόλης αυτής. 

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά στη σύνθεση του μπρούντζου που θα αποτελούσε την 

πρώτη ύλη για την κατασκευή των συνδέσμων, καθώς και οι πολύ αυστηρές τεχνικές 

προδιαγραφές, με τις οποίες θα έπρεπε να συμμορφωθεί ο κατασκευαστής.  
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Η επιγραφή αυτή αποτελεί το αρχαιότερο ευρωπαϊκό πρότυπο, με τις αυστηρότερες 

τεχνικές και χημικές προδιαγραφές που έχουν ποτέ βρεθεί. Αποδεικνύει δε εκτός από το 

προχωρημένο επίπεδο ανάπτυξης της μεταλλουργίας και της οικοδομικής στην κλασική 

Ελλάδα και την ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την Τυποποίηση, επειδή το κείμενο της συνιστά 

ένα ψήφισμα του ∆ήμου, που δημοσιεύτηκε τότε, για την ειδική εργασία της ανέγερσης των 

κιόνων της Φιλώνειας Στοάς. Το πρότυπο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στη σημερινή 

αντίληψη περί προτύπου, παρά σ' αυτήν του τεχνικού κανονισμού.  

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην αρχαία Ελλάδα η ποιότητα και ο ποιοτικός 

έλεγχος στην παραγωγική διαδικασία αλλά και σε κάθε εμπορική συναλλαγή, όπως και η 

προστασία του καταναλωτή αποτελούσαν ύψιστη φροντίδα και ευθύνη της Αθηναϊκής 

Πολιτείας και πραγματοποιούνταν κάτω από έναν πολύ καλά οργανωμένο και αυστηρό 

κρατικό μηχανισμό (Πρασιανάκης 1993). 

 

Η έννοια της ποιότητας και η διασφάλισή τηςΗ έννοια της ποιότητας και η διασφάλισή τηςΗ έννοια της ποιότητας και η διασφάλισή τηςΗ έννοια της ποιότητας και η διασφάλισή της    

Ποιότητα ορίζεται ως η ικανότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας να ανταποκριθεί στο 

σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας που εξυπηρετούν καθορισμένες ανάγκες. Από το ∆ιεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης ISO η ποιότητα ορίζεται ως «το σύνολο των χαρακτηριστικών 

μίας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και 

συνεπαγόμενες ανάγκες».  

Η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:  

• Γνώση των αναγκών του καταναλωτή 

• Σχεδίαση για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών 

• Αξιόπιστο εξοπλισμό και υλικά 

• Σαφείς και ακριβείς οδηγίες 

• Ακριβή παράδοση 

• Αλάνθαστη παραγωγή 
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• Αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης 

Ως «∆ιασφάλιση Ποιότητας» ορίζεται το σύνολο των προσχεδιασμένων και συστηματικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος για την ποιότητα, καθώς 

επίσης και η τεκμηρίωσή τους στον απαιτούμενο βαθμό, προκειμένου να αποδειχθεί ότι μια 

παραγωγική μονάδα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα και διέπεται από σωστή 

οργάνωση. 

Η διασφάλιση ποιότητας είναι απαραίτητη, αφού ένας αυξανόμενος αριθμός 

καταναλωτών απαιτεί τη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα, τα συστήματα και οι υπηρεσίες 

παρέχονται σύμφωνα µε κατάλληλα συγκεκριμένα πρότυπα και σύγχρονα ποιοτικά μέσα, 

ακόμα κι αν ο καταναλωτής έχει καλή προηγούμενη εμπειρία µε την επιχείρηση που 

προσφέρει το τρόφιμο.  

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε πιστοποίηση αυξάνεται γρήγορα και στο 

μέλλον είναι πιθανό ότι µόνο εκείνες οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας θα έχουν δικαίωμα για την υποβολή προσφορών σε ορισμένους 

επιχειρησιακούς τομείς.  

Η πιστοποίηση υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί 

αντικειμενικές αποδείξεις ότι εφαρμόζουν αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο 

είναι ικανό να προσφέρει συνεπή απόδοση. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται µε βάση 

δημοσιευμένα πρότυπα γνωστά σε όλο τον κόσμο ως ISO 9000, ISO 22000 κ.α. 

Τα οφέλη λοιπόν, από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας και 

ασφάλειας τροφίμων εμφανίζονται σε δύο τομείς: 

• στον τομέα του μάρκετινγκ μιας επιχείρησης (εξωτερικό όφελος), η οποία όταν 

πιστοποιηθεί αποδεικνύει σε όλους τους πελάτες (και τους δυνητικούς) ότι η 

επιχείρηση έχει ένα συνεπές Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας 

Τροφίμων  

• στην αυξανόμενη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα (εσωτερικά οφέλη).  
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Τι είναι το Τι είναι το Τι είναι το Τι είναι το HACCPHACCPHACCPHACCP 

Το ΗΑCCΡ αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο 

των υγειονομικών κινδύνων που συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, καθώς 

επίσης αποτελεί και μια προληπτική μέθοδο. Επικεντρώνεται στον εντοπισμό και έλεγχο 

της αιτίας του προβλήματος ασφαλείας των τροφίμων, παρά με την διόρθωση του 

συμπτώματος του, σε αντίθεση με την παλαιότερη προσέγγιση της ασφάλειας των 

τροφίμων που ελέγχονταν δειγματοληπτικά πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα 

με σκοπό την αποδοχή τους ή όχι.  

Σκοπός του ΗΑCCΡ είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων 

μέσω συνεχούς ανάλυσης, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τα 

στάδια: παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, 

διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση και διάθεση τροφίμων και ποτών.  

Αποτελεί νομική απαίτηση για εφαρμογή από όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων, δημόσιες ή 

ιδιωτικές, είτε κερδοσκοπικού είτε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως βιομηχανίες, 

εταιρείες εμπορίας τροφίμων, σημεία διάθεσης τροφίμων όπως καταστήματα, εστιατόρια, 

καντίνες, κ.λ.π 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Η εφαρμογή ΗΑCCΡ δεν είναι  υποχρεωτική στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων, όπως 

η συγκομιδή, σφαγή, και το άρμεγμα. Σε αυτή μπορούν και πρέπει να βρουν εφαρμογή 

άλλα συστήματα ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η ποιότητα των Α΄υλών 

(κρέας, γάλα κ.λ.π) 

Στην παραγωγή των τροφίμων όμως παίζουν ρόλο και έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και 

άλλα  υλικά π.χ υλικά συσκευασίας, μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, χημικά-μη 

τρόφιμα όπως καθαριστικά, απολυμαντικά και λιπαντικά (βοηθητικές ύλες). Οι 
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επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν τέτοια υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

σε επιχειρήσεις τροφίμων  υποχρεώνονται από επιμέρους νομοθεσίες στην εφαρμογή 

ανάλογων με το ΗΑCCΡ απαιτήσεων, προκειμένου να διασφαλίζουν και να βεβαιώσουν 

ότι τα δικά τους προϊόντα δεν θα βλάψουν τα τρόφιμα.  

Επτά είναι οι αρχές που έχουν διατυπωθεί από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα 

Μικροβιολογικά Κριτήρια στα Τρόφιμα των ΗΠΑ (National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria for Food, NACMCF) για το σύστημα HACCP.        

    

Αρχές Αρχές Αρχές Αρχές HAHAHAHACCPCCPCCPCCP    

Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα της ποιότητας 

των τροφίμων και αφορά την προστασία του καταναλωτή με την παραγωγή τροφίμων τα 

οποία δεν θα προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Αποτελεί ηθική και νομική 

υποχρέωση του παρασκευαστή και των δημοσίων αρχών αλλά και πρωταρχικής 

σημασίας απαίτηση του καταναλωτή. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP (Hazard Analysis – Critical Control Point – 

Ανάλυση Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι ικανή να διασφαλίσει την παραγωγή 

ασφαλούς ελαιολάδου και πυρηνελαίου. 

Το σύστημα HACCP αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση των 

μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων της παραγωγικής διαδικασίας, στην 

εκτίμηση των κινδύνων και τελικά στον έλεγχό τους. 

Το σύστημα HACCP έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και εντοπίζει 

σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τους πιθανούς μικροβιολογικούς, χημικούς 

και φυσικούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

και εγκαθιστά τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου. 

Το σύστημα HACCP, τονίζει το ρόλο που έχει ο κάθε παραγωγός τροφίμων στη πρόληψη 

και επίλυση προβλημάτων. Η διαπίστωση της απώλειας ελέγχου δεν γίνεται πλέον μόνο 
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από τις αρμόδιες αρχές με τη βοήθεια επιθεωρήσεων και αναλύσεων στα τελικά προϊόντα. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP, εκτός από την εγγύηση για την ασφάλεια του 

τροφίμου, συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές 

αρχές αλλά και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της ασφάλειας της παγκόσμιας 

εμπορίας τροφίμων. Το σύστημα HACCP, βασίζεται σε 7 βασικές αρχές οι οποίες 

παρατίθενται παρακάτω : 

Αρχή 1 :Προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων (Hazard Analysis)  και καθορισμός των 

απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους 

Αρχή 2 :Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points) 

Τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (C.C.P.) είναι  τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας στα 

οποία μπορεί να εφαρμοστεί έλεγχος απαραίτητος για την πρόληψη ή εξάλειψη ή τη μείωση 

σε αποδεκτά επίπεδα ενός κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων. Ο προσδιορισμός 

ενός Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου απαιτεί μια λογική προσέγγιση.  

Aρχή 3 : Καθιέρωση κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου. 

Τα κρίσιμα όρια αναφέρονται σε καθοριζόμενα όρια μιας παρατήρησης, μέτρησης ή 

παραμέτρου και αποτελούν τα «απόλυτα όρια αποδοχής» για το κάθε κρίσιμο σημείο. Το 

κρίσιμο όριο είναι η τιμή / κριτήριο το οποίο διαχωρίζει το αποδεκτό από τη μη αποδεκτό. 

Αρχή 4 :Σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου. 

∆ημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι 

απαιτήσεις εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής για τη διατήρηση των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου εντός των Κρισίμων Ορίων. 

Αρχή 5 :Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου 

Καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις κατά 

τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις και κατανέμονται οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή 

τους. Στις διορθωτικές ενέργειες περιέχονται τόσο όσες αφορούν στην επαναφορά της 
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διεργασίας εντός των αποδεκτών ορίων, όσο και όσες αφορούν στη διαχείριση των 

παραχθέντων προϊόντων κατά το χρόνο στον οποίο η διαδικασία ήταν εκτός ελέγχου. 

Αρχή 6 :Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος HACCP   

Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες επαλήθευσης για τη σωστή 

συντήρηση του συστήματος HACCP και τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής 

του λειτουργίας. 

Αρχή 7 :Καθιέρωση της τεκμηρίωσης της λειτουργίας του συστήματος HACCP  

Είναι επιβεβλημένο, να ενημερώνονται και να τηρούνται αρχεία μέσω των οποίων θα 

πιστοποιείται η σωστή εφαρμογή του συστήματος HACCP, θα ελέγχεται η εκτέλεση των 

διορθωτικών ενεργειών (στις περιπτώσεις απόκλισης) και κατά τον τρόπο αυτό θα 

αποδεικνύεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων στις ελεγκτικές αρχές . 

 

Οι Κανονισμοί 178/2003 (ΕΚ) και 852/2004 (ΕΚ) καθορίζουν τα πρότυπα υγιεινής που 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη και καθιερώνουν το 

σύστημα HACCP ως νομική απαίτηση για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Η σημασία της 

εφαρμογής του συστήματος HACCP, της αξιολόγησης του κινδύνου (risk assessment) και 

άλλων τεχνικών διαχείρισης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κρίσιμων 

σημείων, αναγνωρίζεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο και καθορίζει ότι "οι επιχειρήσεις 

τροφίμων θα προσδιορίσουν οποιοδήποτε βήμα των δραστηριοτήτων τους που είναι 

κρίσιμο ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον επαρκείς ασφαλείς 

διαδικασίες προσδιορίζονται, εφαρμόζονται και αναθεωρούνται βάσει των αρχών HACCP 

". Επίσης καθορίζεται “ότι οι υπεύθυνοι μιας επιχείρησης τροφίμων έχουν την ευθύνη για 

τις συνθήκες υγιεινής στην επιχείρηση αυτή”. Προσέτι η Επιτροπή του Codex Alimentarious 

υιοθέτησε τo HACCP το 1997 ως διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Επομένως, το HACCP έχει γίνει το σημαντικότερο σύστημα που χρησιμοποιείται για να 

εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων διεθνώς.  
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Γιατί HACCP; Γιατί HACCP; Γιατί HACCP; Γιατί HACCP;     

∆ιάφοροι παράγοντες οδηγούν στην ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος που να 

εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων. Ένας από αυτούς είναι η μεγάλη αύξηση του 

αριθμού των βιομηχανιών τροφίμων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάπτυξη ευρέως 

φάσματος νέων προϊόντων. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών, µε παράλληλη 

αύξηση του κινδύνου μόλυνσης των τροφίμων, λόγω έλλειψης ελέγχων ή/και έλλειψης 

ομοιογένειας στα συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων που χρησιμοποιούνται 

παγκοσμίως. Επιπλέον, έχουν εμφανιστεί πρόσφατα νέοι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που 

μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών, οι οποίες ήταν 

άγνωστες και µη ελεγχόμενες µε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνταν έως τώρα.  

Οι παραδοσιακές μέθοδοι για την ασφάλεια των τροφίμων καθορίζονταν από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους στο τελικό προϊόν. Αυτές οι μέθοδοι παρουσιάζουν 

μειονεκτήματα όπως:  

� Ανάγκη μεγάλου αριθμού δειγμάτων µε επακόλουθο υψηλό κόστος 

� Σε περίπτωση προβλήματος, ολόκληρη η παρτίδα θα πρέπει να απορριφθεί 

� Η ευθύνη επιρρίπτεται πάντα στον προϊστάμενο ακόμα και αν το πρόβλημα 

εντοπίζεται στις πρώτες ύλες 

� Υποκειμενική αξιολόγηση χωρίς τήρηση αρχείων 

� ∆εν υπάρχει συστηματική τήρηση αρχείων των παραμέτρων της παραγωγικής 

διαδικασίας που μπορούν να παρουσιαστούν σε περίπτωση επιθεώρησης 

� Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί όταν το προϊόν βρίσκεται στην αγορά, η επιχείρηση 

χάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, παράλληλα µε τα προβλήματα υγείας 

που μπορεί αυτό να προκαλέσει.  

Εκτός από τους ήδη αναφερθέντες παράγοντες, τα πρόσφατα σκάνδαλα τροφίμων σε 

παγκόσμιο επίπεδο συμβάλουν στο να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι καταναλωτές τη 

σημασία ενός συστήματος που διαβεβαιώνει την ασφάλεια των τροφίμων.  
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Το HACCP έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον έλεγχο της ασφάλειας τροφίμων που 

λύνουν σχεδόν εντελώς τα ανωτέρω προβλήματα. Το HACCP επιπλέον:  

• Εστιάζει στον προσδιορισμό και την παρεμπόδιση των κινδύνων από τα μολυσμένα 

τρόφιμα 

• Επιρρίπτει την ευθύνη για την ασφάλεια τροφίμων, τόσο στον παραγωγό, όσο και στο 

διανομέα τροφίμων 

• Βοηθά τις επιχειρήσεις τροφίμων να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές 

• Μειώνει τα εμπόδια για το διεθνές εμπόριο.  

 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το HACCP αποτελεί πλέον 

νοµική απαίτηση στην Ευρώπη.  

Ένα σύστημα HACCP μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα ή ως μέρος ενός 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων έχοντας ως χαρακτηριστικά 

τα παρακάτω κοινώς αποδεκτά βασικά συστατικά στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα και ασφάλεια ελαιολάδου σε όλη την έκταση της αλυσίδας παραγωγής 

ελαιολάδου μέχρι την κατανάλωση: 

 

• Συστημική διαχείριση 

• Παροχή προϊόντων, που, σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, είναι ασφαλή για τον 

καταναλωτή 

• Συμμόρφωση με τις  εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την 

ασφάλεια τροφίμων 

• Αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου και αποτελεσματική 

κοινοποίηση δεδομένων για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές, στους 

πελάτες και  στα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Κάθε επιχείρηση (ή οργανισμός) η οποία αποτελεί μέρος στην αλυσίδα παραγωγής 

τροφίμων πρέπει να καθιερώνει και να εφαρμόζει ένα Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων   που να βασίζεται στις αρχές του HACCP. 

Για να εστιάσουμε στο ελαιόλαδο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην 

αλυσίδα παραγωγής του πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προϊόν μέσα στην επιχείρηση, που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι 

οποίες αφορούν όλες τις δραστηριότητές τους και να επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών 

των απαιτήσεων. 

Η ασφάλεια του ελαιολάδου συνδέεται με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των 

κινδύνων, στο προϊόν.  

Επειδή η εισαγωγή των κινδύνων για την ασφάλεια του ελαιολάδου (εφεξής κινδύνων) 

μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής του ελαιολάδου, 

είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος στα διάφορα στάδια της αλυσίδας  

παραγωγής του.  

Η ασφάλεια του προϊόντος διασφαλίζεται με τις συνδυασμένες προσπάθειες όλων των 

επιχειρήσεων της αλυσίδας του ελαιολάδου. 

Η επικοινωνία στην αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου είναι προϋπόθεση για την 

αναγνώριση και τον κατάλληλο έλεγχο όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την 

ασφάλεια του σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής του. Αυτό συνεπάγεται την 

επικοινωνία ανάμεσα στον οργανισμό και τους οργανισμούς που προηγούνται και 

ακολουθούν στην αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου.  

Η επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές για τους αναγνωρισμένους 

κινδύνους και τα λαμβανόμενα προληπτικά μέτρα ελέγχου θα βοηθήσει στο σαφέστερο 

προσδιορισμό των απαιτήσεων, π.χ. σχετικά με την σκοπιμότητα και τη δυνατότητα 

ικανοποίησής τους και την επίπτωση στο παραδοτέο, τελικό προϊόν.  
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Η αναγνώριση του ρόλου κάθε οργανισμού και της θέσης του στην αλυσίδα παραγωγής 

ελαιολάδου είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση αμοιβαίας επικοινωνίας, ώστε στο τέλος, 

η αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου να διαθέσει ασφαλές στον καταναλωτή προϊόν. 

 

Νομοθεσία Νομοθεσία Νομοθεσία Νομοθεσία  

Οι μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ελαιολάδου πρέπει να συμμορφωθούν µε όλη την 

ευρωπαϊκή ισχύουσα νομοθεσία για τις βιομηχανίες τροφίμων, καθώς επίσης και µε την 

ειδικότερη νομοθεσία που αφορά τον τοµέα. Μια γενική ανασκόπηση του νομοθετικού 

πλαισίου που επηρεάζει τις βιομηχανίες τροφίμων γενικότερα, αλλά και των μονάδων 

παραγωγής ελαιολάδου ειδικότερα, παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

Οριζόντια ευρωπαϊκή νομοθεσία που επηρεάζει τη βιομηχανία τροφίμων:Οριζόντια ευρωπαϊκή νομοθεσία που επηρεάζει τη βιομηχανία τροφίμων:Οριζόντια ευρωπαϊκή νομοθεσία που επηρεάζει τη βιομηχανία τροφίμων:Οριζόντια ευρωπαϊκή νομοθεσία που επηρεάζει τη βιομηχανία τροφίμων:    

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 

2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήμανση, 

παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων. 

 Η Οδηγία αφορά στην επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να παραδοθούν ως 

έχουν στον τελικό καταναλωτή, καθώς επίσης και για τις μονάδες  μαζικής  εστίασης  και  

δηλώνει  γενικούς  όρους που  θα  πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες 

δημιουργίας της ετικέτας στα διάφορα Κράτη Μέλη. Το παράρτημα Ι αναφέρει κατηγορίες 

συστατικών, που έχουν τροποποιηθεί από την οδηγία 2001/101.  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Παρέχει τη βάση για τη διαβεβαίωση ενός υψηλού 

επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των καταναλωτικών συμφερόντων σε 

σχέση µε τα τρόφιμα. Καθιερώνει τις κοινές αρχές και τις ευθύνες, τα μέσα ώστε να 

διαθέσει μια ισχυρή επιστημονική βάση, τις αποδοτικές οργανωτικές ρυθμίσεις και τις 
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διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων στα τρόφιμα. Καθιερώνει επίσης τη δημιουργία 

Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Agency, EFSA). 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

29ης Απριλίου  2004, για την υγιεινή των τροφίμων, που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες 

υγιεινής των τροφίμων και τις διαδικασίες για την εξακρίβωση της τήρησης των εν λόγω 

κανόνων. ∆ηλώνει ότι η παρασκευή, η μεταποίηση, η παραγωγή, η συσκευασία, η 

αποθήκευση, η μεταφορά, η διανομή, η διακίνηση και η προσφορά προς πώληση ή η 

διάθεση των τροφίμων θα πρέπει να πραγματοποιούνται µε υγιεινό τρόπο. Στο πλαίσιο 

αυτό είναι υποχρεωτική η εφαρμογή συστήματος HACCP από τις βιομηχανίες. 

 

Κάθετη κοινοτική και εθνική Νομοθεσία για το Ελαιόλαδο:Κάθετη κοινοτική και εθνική Νομοθεσία για το Ελαιόλαδο:Κάθετη κοινοτική και εθνική Νομοθεσία για το Ελαιόλαδο:Κάθετη κοινοτική και εθνική Νομοθεσία για το Ελαιόλαδο:    

Κανονισμός αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966, περί 

δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών. Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, P 172/3025, 30.09.66  

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και με 

τις μεθόδους προσδιορισμού. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 248/1, 

05.09.91  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2472/97 της Επιτροπής της 11ης ∆εκεμβρίου 1997, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, σχετικά με τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και με τις σχετικές 

μεθόδους προσδιορισμού και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, 

σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 341/25, 12.12.97  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/1998 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998, για την 

τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως 
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αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων,  L 210/32, 28.07.98 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2001, για την 

τροποποίηση των κανονισμών αριθ. 136/66/ΕΟΚ και (ΕΚ) αριθ. 1638/98, όσον αφορά την 

παράταση του καθεστώτος ενισχύσεων και τη στρατηγική για την ποιότητα του 

ελαιολάδου. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L201/4, 26.07.01 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2001 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2001, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2815/98 σχετικά με τα εμπορικά πρότυπα για το 

ελαιόλαδο. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L288/36, 01.11.01 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2002, για τις 

προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, L155/27, 14.06.02 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2002, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του 

ελαιολάδου. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L300/3, 05.11.02 

Οδηγία 2000/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2000, για τροποποίηση των 

παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 

90/642/ΕΟΚ που αφορούν, αντιστοίχως, τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων 

για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

οπωροκηπευτικών. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 107/28 της 

04.05.00  

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΥΑ) 220426/03-03-2003 (ΦΕΚ τ. Β΄ 

285/11.03.03) «∆ιαδικασία έγκρισης για την αναγραφή της προέλευσης του ελαιολάδου» 
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Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, Άρθρο 70, εδάφιο 3. Γενικό 

Χημείο του Κράτους, Αθήνα, 2000 (Αποφ. ΑΧΣ 388/96, ΦΕΚ 54/97, τ. Β΄) Εναρμόνιση με 

κανονισμό (ΕΚ), αριθ. 2472/97 της Επιτροπής της 11ης ∆εκεμβρίου 1997  

Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, Άρθρο 70, εδάφιο 6.γ), 

Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα, 2000 (Αποφ. ΑΧΣ 528/96, ΦΕΚ 54/97, τ. Β΄), σχετικά 

με την παρουσία βαρέων μετάλλων σε έλαια. 

Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, Άρθρο 70, εδάφιο 6.ζ), 

Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα, 2001 (Αποφ. ΑΧΣ 145/96, ΦΕΚ  485/96, τ. Β΄) 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2/95/Ε.Κ. σχετικά με την απαγόρευση χρήσης προσθέτων. 

Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, Άρθρο 72, Γενικό Χημείο του 

Κράτους, Αθήνα, 1998 (Αποφ. ΑΧΣ 172/95, ΦΕΚ  661/95, τ. Β΄) (Υπουργικής Απόφασης 

100/13-3-2002 ΦΕΚ 355/2002), σχετικά με την παρουσία πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων σε πυρηνέλαια. 

Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, σελ. 58-11, τμήμα 5, 

Πίνακας 5.5., Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα, 2002, σχετικά με την παρουσία διοξινών 

σε έλαια.  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006  της Επιτροπής, της 19ης ∆εκεμβρίου 2006, για καθορισμό 

μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
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Ιστορική εξέλιξη του  HACCP 

 

Το HACCP αναπτύχθηκε αρχικά από την επιχείρηση Pillsbury ως σύστημα ασφάλειας 

τροφίμων για το διαστημικό πρόγραμμα της NASA. Ήταν απαραίτητο ένα πρόγραμμα 

"μηδενικών ατελειών" για να εγγυηθεί η ασφάλεια των αστροναυτών από τα τρόφιμα που 

θα κατανάλωναν στο διάστημα. Το HACCP ήταν το σύστημα που θα μπορούσε να 

παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια μειώνοντας την εξάρτηση από τη δειγματοληψία και δοκιμή 

τελικών προϊόντων. Το HACCP παρείχε τη δυνατότητα προσδιορισμού κινδύνων, έμφυτων 

στο προϊόν και τη διαδικασία παραγωγής, και της επινόησης προληπτικών μέτρων 

ελέγχου. Η εταιρεία Pillsbury παρουσίασε το σύστημα HACCP στην Αμερικανική Εθνική 

∆ιάσκεψη Προστασίας Τροφίμων το 1971, και έκτοτε έχει γίνει βαθμιαία αναγνωρίστηκε ως 

πολύτιμη προσέγγιση. Το FDA (Food & Drug Administration) ενσωμάτωσε τις αρχές 

HACCP στους κανονισμούς για τις κονσέρβες τροφίμων χαμηλής οξύτητας το 1973 για να 

αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα αλλαντίασης στην βιομηχανία κονσερβοποίησης. Το 

1992, η NACMCF (National Committee for the Microbiological Criteria of Foods) επικύρωσε 

HACCP ως αποτελεσματικό και συνετό μέσο για την ασφάλεια τροφίμων από τη 

συγκομιδή έως την κατανάλωση. Η NACMCF διατύπωσε επτά αρχές που υιοθετούνται 

στην ανάπτυξη των σχεδίων HACCP. Στο πλαίσιο ενός συστήματος HACCP, εάν 

εμφανίζεται μια απόκλιση που δείχνει ότι έχει χαθεί ο έλεγχος, λαμβάνονται οι κατάλληλες 

ενέργειες για να επανέλθει έγκαιρα ο έλεγχος και το ενδεχομένως επικίνδυνο προϊόν να μη 

φτάσει στον καταναλωτή. 

 

Ο FAO (Food & Agriculture Organization) με τον WHO (World Health Organization) 

δημιουργήσανε το 1963 τον Codex Alimentarius, ένα διεθνή κώδικα τροφίμων. Ο Επιτροπή 

του Codex Alimentarius το 1969 έφτιαξε ένα κώδικα υγιεινής τροφίμων όπου το 1993 

ενσωμάτωσε και το σύστημα HACCP. Σήμερα η ισχύουσα έκδοση είναι η: 

CAC/RCP 1CAC/RCP 1CAC/RCP 1CAC/RCP 1----1969, Rev. 4 (2003) 1969, Rev. 4 (2003) 1969, Rev. 4 (2003) 1969, Rev. 4 (2003)     

Recommended International Code Of Practice Recommended International Code Of Practice Recommended International Code Of Practice Recommended International Code Of Practice     

General Principles Of Food General Principles Of Food General Principles Of Food General Principles Of Food HygieneHygieneHygieneHygiene. 
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Το κείμενο αυτό αποτελεί το γενικότερα αποδεκτό πρότυπο του HACCP και το πιο 

συχνό κείμενο αναφοράς σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.  

Το ελληνικό πρότυπο HACCP είναι το πρότυπο EN 1416:2000 του ΕΛΟΤ. Ευρέως 

διαδεδομένο είναι και το δανέζικο πρότυπο DS 3027 E:2002. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 

μπορεί να έχουν δικά τους πρότυπα όπως η Pillsbury. Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας 

ISO 9001:2000 επιβάλει την εφαρμογή συστήματος HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων. 

Υπό δημοσίευση είναι και το νέο πρότυπο ISO 22000:2004 το οποίο είναι ένα πιο 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων συνδυάζοντας το HACCP με το 

ISO 9001:2000.  

Στην Ευρώπη η εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής και HACCP είναι 

υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις τροφίμων βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ. Η 

Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίστηκε με την οδηγία αυτή με την κοινή υπουργική απόφαση 

ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ 1219Β΄/04.10.2000). Η παραπάνω οδηγία καθορίζει την υποχρεωτική 

ύπαρξη Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και συστήματος HACCP για κάθε επιχείρηση 

τροφίμων από την 1/1/1996, ενώ επισημαίνει την προαιρετική εφαρμογή συστήματος ISO 

9000. Η Οδηγία 93/43/ΕΟΚ ενισχύθηκε από τον Κανονισμό 178/2002/ΕΕ για τις γενικές 

αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσία τροφίμων, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τις βασικές διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας 

τροφίμων. Ο Κανονισμός 852/2004/ΕΕ αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ και θα έχει ισχύ 

από 1/1/2006 (Μπόσκου 2007). 

 

 

Σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του ΗΑΣύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του ΗΑΣύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του ΗΑΣύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του ΗΑCCPCCPCCPCCP    
 
∆ιεθνή Επιτροπή για τις Μικροβιολογικές Προδιαγραφές των Τροφίμων (ICMSF).    

1989198919891989. Εκδίδεται από την NACMCF ένας οδηγός για την εφαρμογή του HACCP («HACCP 

Principles for food Production»). Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει τις 7 αρχές του HACCP, 

ορισμούς και 6 χαρακτηριστικές κατηγορίες μικροβιολογικών κινδύνων Οι κυριότεροι 

σταθμοί στην εξέλιξη του συστήματος HACCP είναι οι εξής .     

1959195919591959.  Ανάθεση στην αμερικάνικη εταιρεία Pillsbury Co από την NASA και τα εργαστήρια 

του Αμερικάνικου  Στρατού ενός project για την παραγωγή τροφίμων που θα 
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καταναλωθούν από τα πληρώματα των διαστημικών αποστολών. Η προσέγγιση αυτή που 

βασίζεται στο μηχανολογικό σύστημα FMEA (Failure, Mode and Effect Analysis) αποτελεί 

και την πρώτη αναφορά στο σύστημα HACCP.    

1971.1971.1971.1971. Πρώτη φορά παρουσιάζεται το σύστημα HACCP στις Η.Π.Α στο National 

Conference on Food Protection.    

1973.1973.1973.1973. Εκδίδεται το πρώτο έγγραφο με αντικείμενο το HACCP που χρησιμοποιείται για την 

εκπαίδευση των επιθεωρητών του FDA στις αρχές του HACCP.    

1980.1980.1980.1980. Το σύστημα HACCP αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(WHO).    

1985.1985.1985.1985. Η NASΑ (Αμερικάνικη Ακαδημία Επιστημών) προτείνει τη χρήση του συστήματος  

HACCP για τον έλεγχο των μικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα  

1986198619861986. Το Αμερικάνικο Κογκρέσο ζητά από τον NMFS την κατάρτιση ενός προγράμματος 

επιθεώρησης των μονάδων παραγωγής ιχθυηρών το οποίο να βασίζεται στις αρχές του 

HACCP.    

1987.1987.1987.1987. Σχηματίζεται η επιτροπή National Advisory Committee on Microbiological Criteria 

for Food (NACMCF) 

1988.1988.1988.1988. Εκδίδεται το βιβλίο «Microorganisms in foods 4: application of the hazard analysis 

critical control point (HACCP) system to ensure microbiological safety and quality» από την.     

1992.  1992.  1992.  1992.  Εκδίδεται η αναθεωρημένη μορφή του οδηγού από την NACMCF για την εφαρμογή 

του HACCP όπου συμπεριλαμβάνεται και το «διάγραμμα  αποφάσεων» για τον 

προσδιορισμό κρίσιμων σημείων ελέγχου.     

1993  1993  1993  1993  Η επιτροπή Codex Alimentarius Commission εκδίδει οδηγίες για την εφαρμογή του 

HACCP  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στηριζόμενη στις Αρχές του ΗACCP εκδίδει την Οριζόντια 

Οδηγία 93/43/ ΕΟΚ, για την υγιεινή παραγωγής τροφίμων  

Έχουν προηγηθεί της παραπάνω οριζόντιας οδηγίας οι παρακάτω κάθετες:  

              -91/493/ ΕΟΚ και 92/48/ ΕΟΚ για ιχθυηρά  

        -92/5/ΕΟΚ για κρέας 

       -92/46/ΕΟΚ για γάλα    

1995.1995.1995.1995. Η επιτροπή Codex Alimentarius Commission ανακοινώνει το πρώτο δελτίο για την 

Ανάλυση  Επικινδυνότητας (Risk Analysis) 
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Στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σε μέρος του πληθυσμού σημαντική 

διαφοροποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, σε σχέση με το παρελθόν. 

Ακολουθώντας τις τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως, ένα σημαντικό ποσοστό 

Ελλήνων καταναλωτών προσανατολίζεται προς την επιλογή ποιοτικότερων τροφίμων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η αξία αυτή σε πολλές περιπτώσεις πηγάζει από την 

εφαρμογή στρατηγικών πιστοποίησης και της διάχυσης των θετικών τους επιπτώσεων 

στους καταναλωτές με τη χρήση διαφόρων επικοινωνιακών πρακτικών. 

 

 

Βασικές έννοιες του συστήματος HACCPΒασικές έννοιες του συστήματος HACCPΒασικές έννοιες του συστήματος HACCPΒασικές έννοιες του συστήματος HACCP    

Ανάλυση Κινδύνων - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου 

Είναι το σύστημα εκείνο με το γίνεται ανάλυση των κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου 

και προτείνει προληπτικά μέτρα για τον έλεγχό τους, με σκοπό τη διασφάλιση της 

ασφάλειας του τροφίμου. 

 

Αξιολόγηση HACCP 

Είναι η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση, με την οποία διαπιστώνεται η συμμόρφωση 

του συστήματος HACCP ως προς το σχεδιασμό του και αν ο σχεδιασμός του έγινε σωστά, 

ώστε το σύστημα να είναι αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων 

 

Ασφάλεια τροφίμων 

Είναι η διασφάλιση του τροφίμου έναντι βιολογικών, χημικών ή φυσικών κινδύνων, που 

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή 
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∆ιάγραμμα αποφάσεων CCPs 

Είναι ένα διάγραμμα με μια σειρά ερωτήσεων, για να προσδιορισθεί αν ένα σημείο ελέγχου 

είναι κρίσιμο (CCP). 

∆ιάγραμμα ροής 

Είναι η σχηματική απεικόνιση των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία μπορεί 

να περιλαμβάνει και τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και δεδομένα. 

∆ιορθωτική ενέργεια 

Πρόκειται για τη διεργασία που εφαρμόζεται, όταν εμφανίζεται απόκλιση από τα κρίσιμα 

όρια, ώστε να τεθεί η φάση και πάλι υπό έλεγχο. 

Έλεγχος 

Είναι η διαχείριση των συνθηκών μιας παραγωγικής διεργασίας, ώστε να βρίσκεται σε 

συμφωνία με δεδομένα κριτήρια. Είναι η κατάσταση στην οποία σωστές διεργασίες 

διεξάγονται σύμφωνα με δεδομένα κριτήρια 

Επαλήθευση 

Είναι η διαδικασία που πρέπει να γίνεται ώστε να διαπιστωθεί αν το σύστημα HACCP 

λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιό του. 

Επικινδυνότητα 

Είναι η εκτίμηση της πιθανότητας να εμφανιστεί ένας κίνδυνος σ’ ένα τρόφιμο. 

Κίνδυνος 

Είναι η αιτία που προκαλεί βλάβη σ’ ένα τρόφιμο, κάνοντάς το μη ασφαλές για τον 

καταναλωτή. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι βιολογικός, χημικός ή φυσικός. 

Κρίσιμο όριο 
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Είναι ένα κριτήριο, που πρέπει να ακολουθείται από κάθε παράμετρο η οποία ελέγχεται 

στα CCPs, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του τροφίμου με τον αποτελεσματικό έλεγχο 

του αντίστοιχου κινδύνου. Είναι το κριτήριο της αποδοχής ή της απόρριψης. 

Κρίσιμο σημείο ελέγχου 

Είναι ένα σημείο, μία φάση ή μια διεργασία, όπου μπορεί να εφαρμοστεί έλεγχος και να 

μπορεί να προληφθεί ή να εξαφανιστεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα ένας κίνδυνος 

για την ασφάλεια του τροφίμου. 

Ομάδα HACCP 

Είναι η ομάδα ατόμων που ορίζεται υπεύθυνη για την ανάπτυξη του σχεδίου HACCP σε 

μια εταιρεία Τροφίμων. 

Παρακολούθηση 

Είναι μια σχεδιασμένη σειρά από παρατηρήσεις ή μετρήσεις, με την οποία τεκμηριώνεται 

γραπτά αν ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου είναι υπό έλεγχο ή όχι. 

Προληπτικά μέτρα 

Είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε ένας κίνδυνος να εξαφανιστεί ή να 

περιοριστεί σε αποδεκτά όρια. 

Σημείο ελέγχου 

Είναι οποιοδήποτε σημείο, φάση ή διεργασία, όπου μπορούν να ελεγχθούν βιολογικοί, 

χημικοί ή φυσικοί παράγοντες. 

Συνεχής παρακολούθηση 

Είναι μια συνεχής συλλογή και καταγραφή δεδομένων (π.χ. θερμοκρασία, pH, κλπ) σε 

καταγραφικό χαρτί, με τη βοήθεια σχετικών συσκευών. 
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Τεκμηρίωση 

Είναι ένα σύστημα καταχώρησης, το οποίο περιγράφει το σχεδιασμό του HACCP και 

τεκμηριώνει την εφαρμογή του. 

 

    Εφαρμογή του HACCPΕφαρμογή του HACCPΕφαρμογή του HACCPΕφαρμογή του HACCP        

 Προαπαιτούμενα προγράμματα Προαπαιτούμενα προγράμματα Προαπαιτούμενα προγράμματα Προαπαιτούμενα προγράμματα    

Πριν από την εφαρμογή του συστήματος HACCP, θα πρέπει οι επιχειρήσεις παραγωγής 

ελαιολάδου να συμμορφωθούν µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο "Συνιστώμενο 

∆ιεθνή Κώδικα Πρακτικής, Γενικές Αρχές της Υγιεινής Τροφίμων” του Codex Alimentarius 

(Recommended international code of practice, General principles of food hygiene).  

Οι προϋποθέσεις αυτές (pre-requisite programmes) προτάθηκαν από το NACMCF, δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο HACCP, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν σε όλες τις εταιρίες 

παραγωγής ελαιολάδου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του ελαιολάδου. 

Αντιπροσωπεύουν τις διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την 

παραγωγή ασφαλών προϊόντων σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Η υλοποίηση των 

προϋποθέσεων γίνεται µε την εφαρμογή του κώδικα Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής 

(GMP) και των πρακτικών υγιεινής τροφίμων, που είναι ουσιαστικές για την εφαρμογή 

ενός επιτυχούς σχεδίου HACCP. 

Επομένως, το σύστημα HACCP είναι ένα µόνο μέρος ενός μεγάλου συστήματος ελέγχου, 

ενώ οι προϋποθέσεις είναι οι διαδικασίες για τον έλεγχο των συνθηκών στην παραγωγική 

διαδικασία που συμβάλλουν στη γενική ασφάλεια του ελαιολάδου. Κατά τη διάρκεια της 

σχεδίασης και της εφαρμογής του σχεδίου HACCP, θα πρέπει, ενδεχομένως, να 

αναθεωρηθεί η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα των προϋποθέσεων αυτών.  

Οι προϋποθέσεις (pre-requisites) αναφέρονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις 

ακόλουθες φάσεις: 

• ∆ιάταξη κτιρίου και εξοπλισμού σύμφωνα µε τις υγειονομικές αρχές.  
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• ∆ιαδικασίες συντήρησης για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού παραγωγής σύμφωνα µε τις υγειονομικές αρχές του σχεδίου.  

• Πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης (cross-contamination) από τα αντικείμενα 

ή/και τις πρακτικές στο ελαιόλαδο , τα υλικά συσκευασίας και άλλες επιφάνειες 

επαφής με το προϊόν, όπως τα εργαλεία, τα γάντια, τα εξωτερικά ενδύματα, κλπ, 

καθώς επίσης και από τις πρώτες ύλες στο τελικό μεταποιημένο προϊόν.  

• Έλεγχος του πόσιμου ύδατος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του ύδατος που 

έρχεται σε επαφή µε το προϊόν ή µε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το προϊόν .  

• Προσωπική υγιεινή, σχολαστικό πλύσιμο χεριών, αποστείρωση χεριών και 

εγκαταστάσεων τουαλετών.  

• Έλεγχος όλων των προμηθευτών και επιλογή εκείνων που είναι πιστοποιημένοι, 

παρέχουν προδιαγραφές για κάθε προϊόν και πιστοποιητικό της ανάλυσης για κάθε 

παράδοση.  

• Ποιοτικός έλεγχος του ελαιολάδου: από τις πρώτες ύλες (ελαιόκαρπος) έως το τελικό 

προϊόν (ελαιόλαδο). Ο ποιοτικός έλεγχος να περιλαμβάνει τις χημικές, βιολογικές και 

φυσικές αναλύσεις.  

• Έλεγχος διεργασιών, έλεγχος όλων των παραμέτρων (θερμοκρασία, χρόνος, κλπ), 

ανάλογα µε το κάθε στάδιο παραγωγής.  

• Έλεγχος των υλικών και της διαδικασίας συσκευασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο 

χειρισμός του συσκευασμένου προϊόντος και των υλικών συσκευασίας αποτρέπουν 

την εμφάνιση ζημιών. Επιλογή κατάλληλων  για  το προϊόν υλικών συσκευασίας .  

• Κατάλληλη σήμανση οποιουδήποτε προϊόντος που αποθηκεύεται και ιδιαίτερα των 

χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.  

• Σχέδιο καθαρισμού, εξυγίανσης και ελέγχου παρασίτων όλων των εγκαταστάσεων 

και διαδικασιών.  

• Έλεγχος των συνθηκών υποδοχής, αποθήκευσης και μεταφοράς: έλεγχος του 

χρόνου, της θερμοκρασίας και οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου που θα μπορούσε 

να είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια του προϊόντος, της πρώτης ύλης και των 

συστατικών.  

• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαδικασιών καθαρισμού και υγιεινής, 

προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας και αρχών του συστήματος HACCP. 
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• Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Είναι 

απαραίτητη για τον γρήγορο εντοπισμό οποιοδήποτε προβλήματος προκειμένου το 

προϊόν να απομακρυνθεί από την αγορά και επίσης για να προσδιοριστεί η πηγή του 

προβλήματος. Προκειμένου να εφαρμοστεί σύστημα ιχνηλασιμότητας, όλα τα 

προϊόντα θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να τεθεί σε εφαρμογή σύστημα 

ανάκλησης (recall system).  

• Τήρηση αρχείων για όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα καταγεγραμμένες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καθιερωθούν 

διορθωτικές ενέργειες.  

    

Πώς μπορεί μια εταιρεία να πιστοποιηθεί;Πώς μπορεί μια εταιρεία να πιστοποιηθεί;Πώς μπορεί μια εταιρεία να πιστοποιηθεί;Πώς μπορεί μια εταιρεία να πιστοποιηθεί; 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας, είναι αρχικά απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι προδιαγραφές και 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο προϊόν ή υπηρεσία είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές από 

αυτούς που θα εφαρμόσουν το σύστημα. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών, ο σχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων και η λεπτομερής παρουσίαση 

των ειδικών οδηγιών πρέπει να γίνουν από την εισαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής και αποδοτικός έλεγχος των διαδικασιών. Είναι 

προφανές ότι σημαντικό στοιχείο ενός συστήματος ποιότητας είναι η εκπαίδευση του 

προσωπικού της επιχείρησης και η έρευνα.  

Η ολική ποιότητα επιτυγχάνεται μέσω της δέσμευσης της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας και εφαρμογή καινοτομιών, μέσω επιστημονικής γνώσης των κατάλληλων 

τεχνικών και μεθόδων για βελτίωση και τις απαιτούμενες τεχνικές αλλαγές που 

συνεπάγονται και τέλος μέσω της συμμετοχής όλου του προσωπικού της επιχείρησης στην 

προσπάθεια για συνεχή βελτίωση. 
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Τυποποίηση Τυποποίηση Τυποποίηση Τυποποίηση ---- Πιστοποίηση  Πιστοποίηση  Πιστοποίηση  Πιστοποίηση ---- ∆ιαπίστευση ∆ιαπίστευση ∆ιαπίστευση ∆ιαπίστευση        

Σήμερα, για την επίτευξη της ποιότητας, τρεις έννοιες παίζουν καθοριστικό ρόλο, η 

Τυποποίηση, η Πιστοποίηση και η ∆ιαπίστευση. 

Τυποποίηση είναι η διαδικασία με την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές, δηλαδή 

κανονισμοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την παραγωγή, τη σύνθεση 

και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν. Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛOΤ ΕΝ 

45020:1996, πρότυπο είναι: Ένα έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει 

εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα, και παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη 

χρήση κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή για 

αποτελέσματά τους και που αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σ' ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.  

Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα προϊόν αρχίζει μία πρώτη προτυποποίησή του, και 

όταν κυκλοφορήσει στην αγορά συνοδεύεται από κάποιες προδιαγραφές, τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Όμως κλαδικοί φορείς ή το κράτος, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, με τη 

βοήθεια ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, έρχονται να δημιουργήσουν προδιαγραφές για το 

προϊόν αυτό, οι οποίες είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικές, ώστε να καλύπτουν ομάδες 

ομοειδών προϊόντων αφενός, και αφετέρου να εξασφαλίζουν τους χρήστες του προϊόντος.  

Συνήθως τα πρότυπα αφορούν στην ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων και δεν 

υπεισέρχονται σε κατασκευαστικά ή σχεδιαστικά θέματα, ώστε να μην επεμβαίνουν στη 

δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και την τεχνολογική κατάρτιση του κατασκευαστή. 

Υπάρχουν κλαδικά, κρατικά και εθνικά πρότυπα. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την 

τυποποίηση (όπως ορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο 372/1976 και όπως τροποποιήθηκε με 

τον Π∆ 155/1997) είναι ο Ελληνικός Oργανισμός Τυποποίησης ΕΛOΤ, ο οποίος ιδρύθηκε 

το 1976 και επεξεργάζεται θέματα προς τυποποίηση σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό 

(CEN/CENELEC) και διεθνές επίπεδο (ISO/IEC), με τη βοήθεια τεχνικών επιτροπών, 

στελεχωμένων με ειδικούς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.  
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Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία έχει παραχθεί σύμφωνα με ένα 

πρότυπο και ανταποκρίνεται στις περιεχόμενες σ' αυτό προδιαγραφές. Σύμφωνα με το 

Πρότυπο ΕΛOΤ ΕΝ 45020:1996, πιστοποίηση (certification) καλείται η διαδικασία με την 

οποία βεβαιώνεται η συμφωνία ή συμμόρφωση ενός προϊόντος προς προδιαγεγραμμένες 

απαιτήσεις. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προς ένα πρότυπο μπορεί να 

είναι προαιρετική ή υποχρεωτική, ανάλογα με το ισχύον νομικό καθεστώς κάθε χώρας.  

Γενικά υπάρχουν δύο ειδών πιστοποιήσεις: 

1ο, η πιστοποίηση ενός προϊόντος ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του σε πρότυπα, 

κατά την οποία το προϊόν υποβάλλεται σε μια σειρά δοκιμών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα 

πρότυπα, σε ένα εργαστήριο. Από το αποτέλεσμα των δοκιμών αυτών κρίνεται η 

συμμόρφωσή του ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου. Εφόσον υφίσταται συμμόρφωση, 

χορηγείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προϊόντος ως προς το πρότυπο. Η 

πιστοποίηση διακρίνεται σε δύο είδη: Σε αυτήν του υποχρεωτικού τομέα και στην του 

προαιρετικού. Στην πρώτη είναι απαραίτητη η πιστοποίηση διότι σε αντίθετη περίπτωση 

δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ενός προϊόντος. Εφαρμόζεται δε στους κλάδους όπου 

υφίστανται Oδηγίες της Ε.Ε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερωθεί η ενιαία γνωστή μας 

σήμανση CE, δηλαδή το σήμα συμμόρφωσης ενός προϊόντος, η οποία καταδεικνύει τη 

συμμόρφωσή του προς ευρωπαϊκά πρότυπα και Oδηγίες. Στον μη υποχρεωτικό τομέα η 

πιστοποίηση γίνεται με πρωτοβουλία του κατασκευαστή ή του πελάτη.  

2ο, η πιστοποίηση ως προς την ποιότητα, σύμφωνα με την οποία εάν ένας κατασκευαστής 

επιθυμεί να πιστοποιήσει ότι ένα προϊόν του ή μια διαδικασία του, χαρακτηρίζεται από 

σταθερή και επαναλήψιμη ποιότητα, καταφεύγει στην αντίστοιχη πιστοποίησή του, 

σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΛOΤ ΕΝ ISO 9000, δηλαδή την 

εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. 

Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, ο κατασκευαστής αναπτύσσει ένα σύστημα διαδικασιών 

τέτοιων που να διασφαλίζουν αντικειμενικά ότι το προϊόν του και ενδεχομένως η 

παραγωγική διαδικασία την οποία ακολουθεί, (ανάλογα με το πρότυπο που εφαρμόζει), 

έχουν σταθερή ποιότητα.  
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∆ιαπίστευση. Οι φορείς πιστοποίησης και τα εργαστήρια δοκιμών και ελέγχου δεν είναι 

ανεξέλεγκτοι, αλλά πρέπει να διαπιστεύονται για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν, και 

να κατέχουν το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης (Certificate of Accreditation). Σύμφωνα με το 

Πρότυπο ΕΛOΤ ΕΝ 45020: 1996, διαπίστευση (accreditation) είναι η διαδικασία με την 

οποία ένας αρμόδιος φορέας παρέχει επίσημη αναγνώριση, ότι ένας άλλος φορέας ή 

πρόσωπο είναι ικανός να πραγματοποιεί ειδικά έργα.  

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας ∆ιαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστημα ∆ιαπίστευσης ΕΣΥ∆, 

το οποίο ιδρύθηκε το 1994 (νόμος 2231/94), και λειτουργεί στο υπουργείο Ανάπτυξης. Το 

ΕΣΥ∆ παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης από την αρχή του τρέχοντος έτους (3 Ιανουαρίου 

2000), και δέχεται αιτήσεις για τη διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωσης και 

φορέων πιστοποίησης και ελέγχου. Το ΕΣΥ∆ έχει καθιερώσει κριτήρια και οδηγίες για την 

προετοιμασία ενός φορέα, προκειμένου να διαπιστευθεί, αλλά και οδηγίες για τους 

αξιολογητές εκείνους οι οποίοι θα ελέγξουν τη συμμόρφωση των φορέων προς τα κριτήρια 

διαπίστευσης του ΕΣΥ∆. 
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Αναφορά στον οδηγό υγιεινής για τις επιχειρίσεις τυποποίησης και Αναφορά στον οδηγό υγιεινής για τις επιχειρίσεις τυποποίησης και Αναφορά στον οδηγό υγιεινής για τις επιχειρίσεις τυποποίησης και Αναφορά στον οδηγό υγιεινής για τις επιχειρίσεις τυποποίησης και 

εξευγενισμού ελεξευγενισμού ελεξευγενισμού ελεξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου αιολάδου και πυρηνελαίου αιολάδου και πυρηνελαίου αιολάδου και πυρηνελαίου     

O «Οδηγός Υγιεινής για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και 

πυρηνελαίου» είναι ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στους υπευθύνους των επιχειρήσεων 

τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου για την συμμόρφωση με την 

ΚΥΑ 487/ ΦΕΚ 1219Β’ 4.10.2000 «σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων», η οποία εκδόθηκε 

σε εναρμόνιση προς τη κοινοτική οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

Η εκπόνηση του παρόντος οδηγού πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον 

Κανονισμό 852/2004, ο οποίος επιβάλει στις επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και 

πυρηνελαίου, να εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής σε συνδυασμό με ένα σύστημα 

διασφάλισης της παραγωγής υγιεινών προϊόντων (Hazard Analysis Critical Control Points 

– HACCP). 

Στον οδηγό αναφέρονται  οι γενικές και  οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την εφαρμογή 

των Κανόνων Υγιεινής στις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και 

πυρηνελαίου. Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας παρατίθενται στο σκουρόχρωμο τμήμα του 

κειμένου (Απαιτήσεις της νομοθεσίας, Γενικές και Ειδικές απαιτήσεις), ενώ στο 

ανοιχτόχρωμο τμήμα δίνονται σαφείς οδηγίες για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

(“Οδηγίες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία”). 

Ο «Οδηγός Υγιεινής» περιγράφει σε ολοκληρωμένη μορφή τα μέτρα που θα πρέπει να 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού ελαιολάδου και πυρηνελαίου, 

προκειμένου να ακολουθούν τους συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής. Επιπροσθέτως δίνει 

πληροφορίες για την ορθή πρακτική και τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στην 

ποιότητα και στη ασφάλεια των τροφίμων.  

Ο «Οδηγός Υγιεινής» εκπονήθηκε από τον ΣΕΒΙΤΕΛ. Η αξιολόγησή του έγινε από Ειδική 

Επιστημονική Επιτροπή που ορίσθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ (αρ. απόφ. 

46/15-4-03) και στην οποία συμμετείχαν υπό την Προεδρία της Αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ 
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κας ∆. Βασιλειάδου, (Καθηγήτρια Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, Α.Π.Θ. ),  οι 

εξής: η κα Λυχναρά - Εκπρόσωπος του Υπ. Γεωργίας, ο κ. Τζαμτζής - Εκπρόσωπος του 

ΓΧΚ, ο κ. Σαριδάκης - Εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ, η κα Σπέντζου - Εκπρόσωπος του 

ΟΠΕΓΕΠ, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΙΤΕΛ κ.κ. Μπάστας, Σειραγάκης και Οικονόμου, ο κ. 

Καραντώνης - Εκπρόσωπος της Εθνικής ∆ιεπαγγελματικής ελαιολάδου και ελιάς, 

(ΕΣΒΙΤΕ), ο κ. Πάνου - Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, και οι κ.κ. 

Μπαρμπέρης και Ζαρμπούτης – Εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ. 

 

Σκοπός του Οδηγού Υγιεινής , πεδία εφαρμογήςΣκοπός του Οδηγού Υγιεινής , πεδία εφαρμογήςΣκοπός του Οδηγού Υγιεινής , πεδία εφαρμογήςΣκοπός του Οδηγού Υγιεινής , πεδία εφαρμογής    

Οι σκοποί του παρόντος Οδηγού Υγιεινής  είναι : 

Α) Να προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους  επιμόλυνσης του ελαιολάδου και του 

πυρηνελαίου και τα  μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων αυτών, ξεκινώντας από τον 

έλεγχο των πρώτων υλών και παρακολουθώντας όλες τις επεξεργασίες και / ή τις εργασίες 

που πραγματοποιούνται στα διάφορα στάδια  του εξευγενισμού, της εμπορίας «χύμα» και 

της τυποποίησης του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου. 

Β) Να υποδείξει τις μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των πιθανών αυτών 

κινδύνων. 

Γ) Να προτείνει συστήματα για τη σχετική τεκμηρίωση με σκοπό την  πρόληψη των 

κινδύνων αυτών. 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος «Οδηγού Υγιεινής» περιλαμβάνονται οι Επιχειρήσεις  

Τυποποίησης και Εξευγενισμού Ελαιολάδου και Πυρηνελαίου. 
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Στάδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρησης Στάδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρησης Στάδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρησης Στάδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρησης 

ασφάλειας ελαιολάδου ασφάλειας ελαιολάδου ασφάλειας ελαιολάδου ασφάλειας ελαιολάδου     

Εκτός από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, πρέπει να πραγματοποιηθούν  ορισμένα 

προκαταρκτικά βήματα πριν από την εφαρμογή των αρχών HACCP, που καθιστούν 

ευκολότερη και σαφέστερη την εφαρμογή του συστήματος HACCP. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα για την εφαρμογή του συστήματος HACCP, οι 

προκαταρκτικές εργασίες και οι επτά αρχές του HACCP. 

Συγκρότηση ομάδας εργασίας / ομάδας HACCPΣυγκρότηση ομάδας εργασίας / ομάδας HACCPΣυγκρότηση ομάδας εργασίας / ομάδας HACCPΣυγκρότηση ομάδας εργασίας / ομάδας HACCP    

Η ομάδα εργασίας/ HACCP πρέπει να είναι πλήρης, με γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη 

σχεδιασμού HACCP, καθώς και στην εφαρμογή του . Η ομάδα πρέπει να καλύπτει όλους 

του κλάδους, να είναι αντιπροσωπευτική και να προέρχεται από τους χώρους παραγωγής, 

διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής, τεχνικό τμήμα κτλ.  

Η ομάδα απαιτείται να περιλαμβάνει πρόσωπα που άμεσα και καθημερινά εμπλέκονται 

στις παραγωγικές δραστηριότητες, καθ’ όσον είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τις 

διακυμάνσεις και όρια του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα η συμμετοχή τους στην ομάδα 

εργασίας θα δώσει πρόσθετη δυναμική στον σωστό και ρεαλιστικό σχεδιασμό. Η 

επιχείρηση παραγωγής ελαιολάδου πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ομάδα HACCP 

αποτελείται από άτομα που έχουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία για το προϊόν και τη 

διαδικασία παραγωγής, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο HACCP. 

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται μια ομάδα µε πολλαπλές ειδικότητες συμπεριλαµβανομένων 

των χειριστών εγκαταστάσεων, της συντήρησης, του οικονομικού τμήματος, του 

μάρκετινγκ και της ποιότητας μαζί µε τους εμπειρογνώμονες για το HACCP. Εάν τέτοιο 

προσωπικό δεν είναι διαθέσιμο στην επιχείρηση, τότε θα πρέπει να προσληφθούν 

εμπειρογνώμονες εκτός της επιχείρησης. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί ένας συντονιστής της 

ομάδας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός της εργασίας για την επιτυχή 

ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP. Για την ανάπτυξη του σχεδίου HACCP 
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θα πρέπει να καθοριστούν τα στάδια της παραγωγής και οι τύποι κινδύνων που θα 

εξετάζονται.  

Είναι πολύ σημαντικό όλο το προσωπικό που σχετίζεται µε την παραγωγική διαδικασία, 

άμεσα ή έμμεσα, να ενημερωθεί και ακόμη να εκπαιδευτεί στο σύστημα HACCP. ∆εν 

υπάρχει κανένας λόγος να εφαρµοστεί σύστηµα HACCP εάν οι χειριστές δεν γνωρίζουν 

τίποτα για αυτό και αν δεν γνωρίζουν την σπουδαιότητα της ασφάλειας και της υγιεινής 

των τροφίµων. Εποµένως η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ουσιαστικότατη.  

ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή προϊόντων προϊόντων προϊόντων προϊόντων  

Η οµάδα HACCP θα πρέπει να κάνει λεπτοµερή περιγραφή του προϊόντος, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των συστατικών, των σταδίων επεξεργασίας, των υλικών 

συσκευασίας, κλπ. Οι αναλυτικές πληροφορίες για την δηµιουργία του προϊόντος είναι 

απαραίτητες, ώστε να προσδιοριστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που έχουν επιπτώσεις στο 

συγκεκριµένο προϊόν.  

Η περιγραφή του προϊόντος θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη και σωστή κατανόηση του 

προϊόντος από την οµάδα HACCP, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, 

περιέχοντας παράλληλα τις σηµαντικότερες πληροφορίες της διαδικασίας παραγωγής, 

αλλά και των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών.  

Στην περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των Α΄ υλών 

(ελαιόκαρπος), του νερού και των τελικών προϊόντων (ελαιόλαδο), που καθορίζουν την 

κατάστασή τους και την σταθερότητά τους, τη συσκευασία τους, τις συνθήκες και τους 

όρους αποθήκευσης, τη διάρκεια ζωής, τις συνθήκες μεταφοράς, τις ειδικές επεξεργασίες 

που έχουν υποστεί κτλ. Η περιγραφή του προϊόντος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πληρέστερη, προκειμένου  ν’ αναγνωριστούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν στα υλικά που 

συνιστούν ή έρχονται σ’ επαφή με το τρόφιμο στις ακολουθούμενες επεξεργασίες, 

χειρισμούς, αποθηκεύσεις, μεταφορές κτλ. 

Όλες οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα υλικά σε επαφή με το προϊόν περιγράφονται, 

στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της μελέτης του έργου.  
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Στην περιγραφή των πρώτων υλών πρέπει να περιλαμβάνονται αναλόγως, οι παρακάτω 

πληροφορίες: 

α) χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά 

β) προέλευση  

γ) μέθοδος παραγωγής 

δ) συνθήκες συσκευασίας και παράδοσης  

ε) συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής 

στ) προετοιμασία και/ ή χειρισμός πριν τη χρήση ή επεξεργασία 

η) κριτήρια αποδοχής αναφορικά με την ασφάλεια του ελαιολάδου ή προδιαγραφές των 

προμηθευόμενων υλικών και συστατικών, ανάλογα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. 

Προσδιορίζονται οι ελάχιστες και βασικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα ως 

άνω, σε σχέση με την ασφάλεια του ελαιολάδου. Οι περιγραφές πρέπει να ενημερώνονται 

και, όταν απαιτείται, να αναθεωρούνται (λόγω αλλαγών στις νομικές, κανονιστικές ή 

συμβατικές απαιτήσεις). Τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος πρέπει να 

περιγράφονται, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της μελέτης του έργου.  

Στην περιγραφή των χαρακτηριστικών πρέπει να περιλαμβάνονται αναλόγως, οι 

παρακάτω πληροφορίες: 

α) όνομα προϊόντος ή σχετική ταυτοποίηση 

β) σύνθεση 

γ) βιολογικά, χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά, σχετικά με την ασφάλεια του ελαιολάδου 

δ) προβλεπόμενη διάρκεια ζωής και συνθήκες αποθήκευσης 

ε) συσκευασία 
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στ) επισήμανση για την ασφάλεια τροφίμων και/ ή οδηγίες χειρισμού, προετοιμασίας και 

χρήσης 

ζ) μέθοδος(οι) διανομής 

Προσδιορίζονται οι ελάχιστες και βασικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα ως 

άνω, σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. 

Οι περιγραφές πρέπει να ενημερώνονται και, όταν απαιτείται, να αναθεωρούνται (λόγω 

αλλαγών στις νομικές, κανονιστικές ή συμβατικές απαιτήσεις). 

Αναγνώριση Αναγνώριση Αναγνώριση Αναγνώριση ---- ταυτοποίηση προτιθεμένων  χρήσεων ταυτοποίηση προτιθεμένων  χρήσεων ταυτοποίηση προτιθεμένων  χρήσεων ταυτοποίηση προτιθεμένων  χρήσεων    

Για την ολοκλήρωση της περιγραφής του προϊόντος απαιτείται ο καθορισµός της 

προτεινόµενης χρήσης του.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να καθοριστούν οι οµάδες των καταναλωτών στις οποίες 

απευθύνεται το προϊόν και τι θα συµβεί εάν καταναλωθεί από ευπαθή άτοµα ή ευαίσθητες 

ομάδες καταναλωτών.  

Είναι σηµαντικό να καθοριστούν πολύ καλά οι καταναλωτές του προϊόντος, δεδοµένου ότι 

αυτό θα επηρεάσει την εφαρµογή HACCP µέσω της επιλογής των Κρίσιµων Σηµείων 

Ελέγχου (CCPs).  

Αυτή η επιλογή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τους καταναλωτές του προϊόντος, 

δεδοµένου ότι υπάρχουν µερικά προϊόντα, τα οποία προορίζονται για ευαίσθητες οµάδες 

καταναλωτών.  

Επιπλέον, θα πρέπει να καταγραφούν οι οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος, οι 

οποίες θα πρέπει να φαίνονται στην ετικέτα. Οι πληροφορίες αυτές είναι σηµαντικές για 

την ανάλυση επικινδυνότητας.  

Βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων το ελαιόλαδο αποτελεί ένα ασφαλές 

προϊόν για την κατανάλωσή του από όλους τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και 

των ευαίσθητων οµάδων καταναλωτών. 
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Κατηγορίες ελαιολάδουΚατηγορίες ελαιολάδουΚατηγορίες ελαιολάδουΚατηγορίες ελαιολάδου    

ΚατηγΚατηγΚατηγΚατηγορίες ελαιολάδων στο στάδιο του λιανικού εμπορίουορίες ελαιολάδων στο στάδιο του λιανικού εμπορίουορίες ελαιολάδων στο στάδιο του λιανικού εμπορίουορίες ελαιολάδων στο στάδιο του λιανικού εμπορίου    

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 και το Παράρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονισμού 865/04 

«σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Ελαιολάδου και Επιτραπέζιων Ελιών» οι  

ποιοτικές κατηγορίες των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων επιτρέπεται να διακινούνται 

και πωλούνται ενδοκοινοτικά, εφόσον περιγράφονται και ορίζονται ως εξής: 

1. Παρθένα Ελαιόλαδα1. Παρθένα Ελαιόλαδα1. Παρθένα Ελαιόλαδα1. Παρθένα Ελαιόλαδα    

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 

επεξεργασίες με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, και τα οποία δεν 

έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της 

φυγοκέντρισης και της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με 

βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση, ή με μεθόδους 

επανεστεροποίησης ή πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά κατατάσσονται 

και ταξινομούνται αναλυτικά με τις ακόλουθες ονομασίες: 

α) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδοα) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδοα) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδοα) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο    

Το ελαιόλαδο, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα (οξύτητα), δεν 

υπερβαίνει τα 0,8g ανά 100g (0,8% ) και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

β) Παρθένο Ελαιόλαδοβ) Παρθένο Ελαιόλαδοβ) Παρθένο Ελαιόλαδοβ) Παρθένο Ελαιόλαδο    

Το ελαιόλαδο η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει τα 2,0%g και τα άλλα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία αυτή. 

2. Ελαιόλαδο2. Ελαιόλαδο2. Ελαιόλαδο2. Ελαιόλαδο----αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα.αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα.αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα.αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα.    

Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 
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1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για 

την κατηγορία αυτή. 

3. Πυρηνέλαιο3. Πυρηνέλαιο3. Πυρηνέλαιο3. Πυρηνέλαιο    

Το έλαιο που λαμβάνεται από ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαμπάντε, η οξύτητα του οποίου δεν υπερβαίνει το 

1,0% και τα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για 

την κατηγορία. 

Ορισμοί διεργασιών παραγωγήςΟρισμοί διεργασιών παραγωγήςΟρισμοί διεργασιών παραγωγήςΟρισμοί διεργασιών παραγωγής 

Α. ΕξευγενισμόςΑ. ΕξευγενισμόςΑ. ΕξευγενισμόςΑ. Εξευγενισμός    

Οι χημικές ή φυσικές διεργασίες που γίνονται με σκοπό την παρασκευή βρώσιμου 

ελαιόλαδου που πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής 

νομοθεσίας και οι οποίες δεν οδηγούν σε τροποποίηση της αρχικής τριγλυκεριδικής δομής 

του, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της δομής των περιεχόμενων λιπαρών οξέων.  

Οι διεργασίες κατά τον εξευγενισμό μπορεί να είναι : 

� Η εξουδετέρωση 

� Ο αποχρωματισμός  

� Η απόσμηση  

� Η διήθηση 

� Η αποκομμίωση 

� Η απομαργαρινοποίηση  

Οι διεργασίες κατά τον εξευγενισμό δεν μπορεί να είναι η υδρογόνωση και η 

ενδοεστεροποίηση 

ΒΒΒΒ. Τυποποίηση. Τυποποίηση. Τυποποίηση. Τυποποίηση    
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Η παραγωγή ελαιολάδου, έτοιμου προς διάθεση στην κατανάλωση ανάλογα με την 

κατηγορία του, με τρόπο σύμφωνο με τα ισχύοντα πρότυπα της Εθνικής και Κοινοτικής 

νομοθεσίας. 

Η συμφωνία με τα ανωτέρω πρότυπα περιλαμβάνει :  

� Τον τρόπο παραγωγής ελαιολάδου ανά κατηγορία 

� Τα κριτήρια της γνησιότητας 

� Τα κριτήρια της ποιότητας 

� Τα πρόσθετα 

� Τους επιμολυντές 

� Την υγιεινή 

� Την συσκευασία 

� Την ανοχή ως προς τον συγκεκριμένο όγκο  

� Την επισήμανση 

 

Καταγραφή κινδύνων σχετιζόμενων με κάθε στάδιο της παραγωγικής Καταγραφή κινδύνων σχετιζόμενων με κάθε στάδιο της παραγωγικής Καταγραφή κινδύνων σχετιζόμενων με κάθε στάδιο της παραγωγικής Καταγραφή κινδύνων σχετιζόμενων με κάθε στάδιο της παραγωγικής 

διαδικδιαδικδιαδικδιαδικασίας ασίας ασίας ασίας ---- Ανάλυση Κινδύνων  Ανάλυση Κινδύνων  Ανάλυση Κινδύνων  Ανάλυση Κινδύνων     

  
Η ανάλυση κινδύνων είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για µια 

επιτυχηµένη ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος HACCP. Απαιτεί επιστημονική 

γνώση και τεχνική εμπειρία προκειμένου να αναγνωριστούν όλοι οι εν δυνάμει κίνδυνοι. Η 

ανάλυση κινδύνων πρέπει να είναι βασισµένη στην αναγνώριση και καταγραφή όλων των 

πιθανών κινδύνων που µπορεί να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας - από τις πρώτες ύλες μέχρι την κατανάλωση του ελαιολάδου.  

 

Ως κίνδυνος ορίζεται «µια βιολογική, χηµική, ή φυσική ιδιότητα που µπορεί να προκαλέσει 

έναν µη αποδεκτό κίνδυνο στην υγεία του καταναλωτή, εάν δεν ελέγχεται 

αποτελεσµατικά».  
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Όλοι οι κίνδυνοι πρέπει να αναλυθούν από την οµάδα HACCP, της οποίας ο κύριος 

στόχος είναι να αποφασίσει ποιοι κίνδυνοι µπορεί να εµφανιστούν και ποια είναι η 

σοβαρότητά τους, ενώ παράλληλα ο έλεγχός τους είναι ουσιαστικός ώστε να παραχθεί ένα 

ασφαλές προϊόν.  

Το ελαιόλαδο, είναι ένα φυσικό προϊόν με υψηλή θρεπτική και  βιολογική αξία, το οποίο 

είναι δυνατόν να επιμολυνθεί με επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ουσίες και ξένα 

σώματα, κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγής, της τυποποίησης και της εμπορίας του.  

Μεταξύ των χημικών ουσιών ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν: 

Τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, που οφείλονται στην μη εφαρμογή των 

κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής στο στάδιο παραγωγής του ελαιοκάρπου.  

Οι πτητικοί αλογονωμένοι διαλύτες (τετραχλωροαιθυλένιο, FREON, τριχλωροαιθάνιο και 

τριχλωροαιθυλένιο). Η παρουσία του τετραχλωροαιθυλενίου έχει αποδοθεί στην προσθήκη  

υπολειμμάτων ελαίου από τον ποσοτικό προσδιορισμό ελαίου σε ελιές, ο οποίος γίνεται με 

διαλύτη τετραχλωροαιθυλένιο. Η παρουσία FREON σε ελαιόλαδο αποδίδεται κυρίως σε 

διαρροές ψυγείων οινοποιητικών μονάδων που γειτνιάζουν με  ελαιουργεία ή 

τυποποιητήρια ελαιολάδου. Η προέλευση των άλλων δύο χλωριωμένων διαλυτών έχει 

αποδοθεί σε διαλύτες κόλας λάστιχου σε πώματα βυτίων μεταφοράς ελαιολάδου, σε 

διαλύτες λιπαντικών, καθαρισμού, κλπ. 

Τα βαρέα μέταλλα, των οποίων η παρουσία στα έλαια οφείλεται στην επαφή τους με τα 

μεταλλικά μέρη των μηχανημάτων ή των δεξαμενών. Τα έλαια μπορούν επίσης να 

επιμολυνθούν με βαρέα μέταλλα και κατά το στάδιο της παραγωγής τους από την μη 

τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής.  

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH). Η παρουσία των επικίνδυνων 

αυτών ουσιών, κυρίως στα πυρηνέλαια,  σχετίζεται με τον τρόπο παραγωγής τους και 

ιδιαίτερα  με την ξήρανση του ελαιοπυρήνα.  

Οι περιβαλλοντικοί ρυπαντές. Είναι κυρίως οι διοξίνες, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια 

(PCBs) και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, (βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, 

ξυλόλιο, κλπ.).  

Επικίνδυνες ουσίες που μεταναστεύουν στα έλαια από τα υλικά συσκευασίας, οι οποίες 

οφείλονται στη  χρήση ακατάλληλων υλικών. Υλικά συσκευασίας μπορούν  για διάφορους 

λόγους (κακή κατασκευή, εγκλεισμός μονομερούς κλπ.) να επιμολύνουν τα έλαια με ξένες 
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ουσίες π.χ. πλαστικοποιητές, φθαλικοί εστέρες προερχόμενοι από PVC, μονομερές VC 

(βινυλοχλωρίδιο) προερχόμενο από PVC. 

Οι φυσικοί κίνδυνοι αφορούν κυρίως στην  παρουσία ξένων σωμάτων, όπως θραύσματα 

γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, σκόνης και ακαθαρσιών. 

Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι θεωρούνται αμελητέοι, διότι το ελαιόλαδο δεν εμφανίζει 

μικροβιολογικό φορτίο, ούτε αποτελεί ευαίσθητο υπόστρωμα για την ανάπτυξη επιβλαβών 

μικροοργανισμών  για την υγεία του ανθρώπου.  

 

Πριν την εφαρμογή του συστήματος HACCP οι επιχειρήσεις παραγωγής ελαιολάδου 

πρέπει να καθιερώνουν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν τα προαπαιτούμενα που 

υποστηρίζουν τον έλεγχο: 

• της πιθανότητας εισαγωγής των κινδύνων στο ελαιόλαδο από το περιβάλλον 

εργασίας 

• της βιολογικής, χημικής και φυσικής επιμόλυνσης του ελαιολάδου, 

συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης επιμόλυνσής τους, και 

• των επιπέδων κινδύνου στο ελαιόλαδο και στο περιβάλλον παραγωγής του 

ελαιολάδου. 

Κατά την επιλογή και την καθιέρωση των προαπαιτούμενων  οι επιχειρήσεις παραγωγής 

ελαιολάδου πρέπει να εξετάζουν και να αξιοποιούν τη δέουσα πληροφόρηση (π.χ. νομικές 

και κανονιστικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, αναγνωρισμένους οδηγούς εφαρμογής, 

αρχές και κώδικες πρακτικής του Codex, εθνικά ή διεθνή ή κλαδικά πρότυπα). 

 

Oι προϋποθέσεις εφαρμογής των προαπαιτούμενων δεν συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο 

HACCP, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής ελαιολάδου, 

προκειµένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Αντιπροσωπεύουν τις 

διαδικασίες και πρακτικές που πρέπει να εφαρµοστούν για την παραγωγή ασφαλών 

προϊόντων σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.  

Η υλοποίηση των προϋποθέσεων γίνεται µε την εφαρµογή του κώδικα Ορθής 

Βιοµηχανικής Πρακτικής (GMP) και των πρακτικών υγιεινής τροφίµων, που είναι 

ουσιαστικές για την εφαρµογή ενός επιτυχούς σχεδίου HACCP. 
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Εποµένως, το σύστηµα HACCP είναι ένα µόνο µέρος ενός µεγάλου συστήµατος ελέγχου, 

ενώ οι προϋποθέσεις είναι οι διαδικασίες για τον έλεγχο των συνθηκών στην παραγωγική 

διαδικασία που συµβάλλουν στη γενική ασφάλεια ελαιολάδου.  

Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης και της εφαρµογής του σχεδίου HACCP θα πρέπει 

ενδεχοµένως να αναθεωρηθεί η ύπαρξη και η αποτελεσµατικότητα των προϋποθέσεων 

αυτών.  Συνοπτική αναφορά αυτών των προϋποθέσεων γίνεται σε προηγούμενο κεφάλαιο 

με τον τίτλο «Προαπαιτούμενα προγράμματα». 
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Μέρος Β.Μέρος Β.Μέρος Β.Μέρος Β.    ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  HACCPHACCPHACCPHACCP ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ     
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ    

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 

Για τη σωστή εφαρμογή της αξιολόγησης χρειάστηκε να  πραγματοποιηθεί ένας αριθμός 

επισκέψεων σε συγκεκριμένα ελαιοτριβεία, από εξειδικευμένη ομάδα εργασίας/ ομάδα 

HACCP. Η αξιολόγηση έγινε μέσω χρήσης ερωτηματολογίων και λήψης φωτογραφιών για 

τη συγκέντρωση ολοκληρωμένου υλικού. 

Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Για το καλύτερο αποτέλεσμα η εκπαίδευση του προσωπικού από την ομάδα εργασίας έγινε 

σε ατομικό επίπεδο. Απώτερος σκοπός της ομάδας για σωστή ενημέρωση είναι η 

δημιουργία κατάλληλου εγχειριδίου για άτομα χωρίς επιστημονική κατάρτιση. Η 

εκπαίδευση έλαβε μέρος  είτε στο χώρο εργασίας τους, είτε στο καφενείο, είτε σε σχολικές 

αίθουσες, σε περιπτώσεις που τα άτομα  ήταν σε αριθμό  άνω των πέντε. Ταυτόχρονα με 

την εκπαίδευση, έγινε  και παράδοση του συστήματος. 

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετά την εκπαίδευση και την παράδοση του συστήματος, έγινε ένας δεύτερος κύκλος 

αξιολόγησης  - επιθεωρήσεων για να διαπιστωθεί η ετοιμότητα για πιστοποίηση. 

∆. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Η πιστοποιήση έγινε κατόπιν επιθεωρήσεως τρίτου μέρους από φορέα πιστοποίησης 

διαπιστευμένου από το ΕΣΥ∆. Η πιστοποποίηση ολοκληρώθηκε το πολύ σε ένα μήνα, από 

την ημέρα που έγινε επιθεώρηση από τον φορέα, προκειμένου να κλείσουν κάποιες μη 

συμμορφώσεις που εντόπισε ο φορέας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε η αξιολόγηση έγινε μέσω ερωτηματολογίων, που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα ελαιοτριβεία, όπου έγινε και η λήψη φωτογραφιών. 

Τα ελαιοτριβεία που αξιολογήθηκαν ανήκουν στους  εξής νομούς: 

ΕΑΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ανω Βιάννος, Μάρθας, Ευαγγελισμού, Ροδιάς 

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: Συκολόγος, Αγ. Ιωάννης, Α’ και Β’ Ιεράπετρα 

ΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Λαύκιο, Σπαρτύλας 

 

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις τα ερωτηματολόγια χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

Γενικές απαιτήσεις χώρων (καθαρισμός και απολύμανση χώρων, συντήρηση κτιρίου, 

σχεδιασμός και κατασκευή κτιρίου, χώροι πλύσης, νιπτήρες και τουαλέτες, εξαερισμός, 

φωτισμός, αποχετεύσεις, αποδυτήρια) 
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Χώροι παραγωγής (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, παράθυρα, πόρτες, επιφάνειες που έρχονται 

σε επαφή με το ελαιόλαδο, καθαρισμός/ απολύμανση ) 

Μεταφορά 

Απαιτήσεις εξοπλισμού 

Απορρίμματα τροφών 

Υποπροϊόντα ελαιολάδου 

Παροχή νερού 

Προσωπικό, υγεία και ατομική υγιεινή 

Παραλαβή πρώτων υλών 

Αποθήκευση – διατήρηση 

Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων 

Επικίνδυνες ουσίες 

Κατάρτιση προσωπικού 

Τήρηση αρχείων 

Από τα 11 ελαιοτριβεία πιστοποιήθηκαν τα 6. Στην κατηγορία 1 τα ποσοστά κυμάνθηκαν 

από 8% έως 100%. Στην κατηγορία 2 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 4% έως 100%. Στην 

κατηγορία 3 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 4 τα ποσοστά 

κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 5 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 

100%. Στην κατηγορία 6 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 7 τα 

ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 8 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 

0% έως 100%. Στην κατηγορία 9 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην 

κατηγορία 10 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 11 τα ποσοστά 

κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 12 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 

100%. Στην κατηγορία 13 τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0% έως 100%. Στην κατηγορία 14 

τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 11% έως 100%. 
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Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων εξαρτήθηκαν από πολλούς παράγοντες, έναν από 

τους οποίους αποτελεί το γεγονός ότι σε πολλά ελαιοτριβεία δεν υπήρχε δωμάτιο 

παραγώγων, ώστε να μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα. Βασικός παράγοντας, που 

επηρέασε το αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων, θεωρείται επίσης και η ομάδα από την οποία 

διεξήχθησαν  οι αξιολογήσεις. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικότερα τα αποτελέσματα 

της πρώτης κατηγορίας  της επιθεώρησης, ενώ συγχρόνως γίνεται και αναφορά στα αίτια 

των αποτελεσμάτων. 

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 8%. Με βάση τα αποτελέσματα της 

επιθεώρησης το ποσοστό αυτό οφείλεται σε κάποια προβλήματα που υπήρξαν στον 

διαχωρισμό των χώρων παραλαβής, προετοιμασίας, επεξεργασίας και αποθήκευσης 

καρπού ελαιολάδου και υλικών συσκευασίας με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην 

πρόληψη αλληλομόλυνσης των τροφίμων. Τέλος στους χώρους επεξεργασίας ελαιολάδου 

οι παραγωγοί ή οι επισκέπτες εισέρχονταν χωρίς την απαιτούμενη ενδυμασία. 

ΜΑΡΘΑΣ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 100%.  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 61% καθώς υπήρξαν αρκετές 

ενδείξεις μη συμμόρφωσης όπως στη διαρρύθμιση και τα υλικά κατασκευής του κτιρίου, ο 

μη απαιτούμενος εξοπλισμός και η μη κατάλληλη περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου 

(σίτες σε παράθυρα, φράξιμο ρωγμών και ανοιγμάτων). 

ΠΑΡΤΗΡΩΝ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 39%. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

αποτελέσματα  υπήρξαν προβλήματα  στο μη σωστό διαχωρισμό των χώρων, στον 

εξοπλισμό (πχ. οι απορροφητήρες, οι εξαεριστήρες, οι απαγωγοί και τα φίλτρα τους δεν 

λειτουργούσαν σωστά και δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση). Τέλος οι χώροι του 

προσωπικού, τα αποδυτήρια του προσωπικού, έχουν άμεση επαφή με τους χώρους των 

τροφίμων (μη κατάλληλη τοποθεσία ώστε να εισέρχονται οι εργάτες από τον χώρο 

επεξεργασίας). 

ΖΩΦΟΡΩΝ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι κι εδώ 39%. Οι λόγοι που οδηγούν στο 

ποσοστό αυτό είναι παρόμοιοι με τους παραπάνω λόγους (ΠΑΡΤΗΡΩΝ). 
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ΡΟ∆ΙΑΣ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 66%.Στο ελαιοτριβείο αυτό παρατηρήθηκαν 

ρύποι στους χώρους επεξεργασίας που μπορούν να προσροφηθούν από αυτό, π.χ. 

(καυσαέρια από τα πετρελαιοκίνητα κλαρκ ή τρακτέρ, καπνοί από το χώρο του 

λεβητοστάσιου,  διαλύτες κλπ). Έτσι το εσωτερικό είναι μη καθαρό, καθώς επίσης και ο 

εξοπλισμός του ελαιοτριβείου. Επίσης κι εδώ παρατηρήθηκαν προβλήματα  στο μη σωστό 

διαχωρισμό των χώρων, στον εξοπλισμό (πχ. οι απορροφητήρες, οι εξαεριστήρες, οι 

απαγωγοί και τα φίλτρα τους δεν λειτουργούσαν σωστά και δεν διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση). Τέλος οι χώροι του προσωπικού, τα αποδυτήρια του προσωπικού, έχουν 

άμεση επαφή με τους χώρους των τροφίμων (μη κατάλληλη τοποθεσία ώστε να 

εισέρχονται οι εργάτες από τον χώρο επεξεργασίας). 

Β΄ και Α΄ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: Τα ποσοστά είναι και στα δύο 8%, ποσοστό που προκύπτει από 

το μη σωστό διαχωρισμό των χώρων παραλαβής, προετοιμασίας, επεξεργασίας και 

αποθήκευσης καρπού ελαιολάδου και υλικών συσκευασίας με αποτέλεσμα να υπάρξει 

πρόβλημα στην πρόληψη αλληλομόλυνσης των τροφίμων, ενώ στους χώρους 

επεξεργασίας ελαιολάδου οι παραγωγοί ή οι επισκέπτες εισέρχονταν χωρίς την 

απαιτούμενη ενδυμασία. Τέλος η απουσία  ειδικών ερμαρίων που  κλειδώνουν, επαρκή για 

τον αριθμό του προσωπικού, αποτέλεσε πρόβλημα στη διαφύλαξη των προσωπικών 

αντικειμένων του προσωπικού. 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 34%. Μη συμμόρφωση 

παρουσιάστηκε όσον αφορά στους χώρους  αποδυτηρίων του προσωπικού (άμεση επαφή 

με τους χώρους των τροφίμων, μη κατάλληλη τοποθεσία ώστε να  εισέρχονται οι εργάτες 

μέσω από τον χώρο επεξεργασίας), στις τουαλέτες (πχ οι τουαλέτες οδηγούν απευθείας 

στους χώρους όπου υπάρχουν τρόφιμα) και τέλος στον μη καθαρό εξοπλισμό. 

ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ:  Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι 26%. Η μη συντήρηση των εσωτερικών 

επιφανειών του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού και του εξαερισμού, είχε ως 

αποτέλεσμα να μη διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να αποτελούν εστίες μόλυνσης 

για τα παραγόμενα προϊόντα. Το ποσοστό αυτό οφείλεται επίσης, σε κάποια προβλήματα 

που υπήρξαν στον διαχωρισμό των χώρων (παραλαβής, προετοιμασίας, επεξεργασίας και 

αποθήκευσης καρπού ελαιολάδου και υλικών συσκευασίας με αποτέλεσμα να υπάρξει 
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πρόβλημα στην πρόληψη αλληλομόλυνσης των τροφίμων) και στους χώρους επεξεργασίας 

ελαιολάδου (οι παραγωγοί ή οι επισκέπτες εισέρχονταν χωρίς την απαιτούμενη 

ενδυμασία). Κίνδυνοι παρουσιάστηκαν όσον αφορά στην υγιεινή και σε άλλους χώρους 

(όπως τουαλέτες), αλλά και του ίδιου του προσωπικού όπως το σκούπισμα των χεριών (μη 

χρησιμοποίηση χαρτιών μιας χρήσης ή ρολών πετσέτας μίας χρήσης ή συσκευών παροχής 

θερμού αέρα). 

ΒΑΙΑΝΙΑ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι  61%. ∆είγματα μη συμμόρφωσης 

παρουσιάστηκαν σε χώρους όπως οι τουαλέτες, σε αποχετευτικές εγκαταστάσεις (είτε δεν 

είναι επαρκείς, είτε είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με τρόπο που να 

δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης των ελαίων και να μην απομακρύνονται αποτελεσματικά 

όλα τα στερεά και υγρά απόβλητα από τους χώρους του εργοστασίου) και στους χώρους 

του προσωπικού, τα αποδυτήρια, τα οποία έχουν άμεση επαφή με τους χώρους των 

τροφίμων (μη κατάλληλη τοποθεσία ώστε να εισέρχονται οι εργάτες από τον χώρο 

επεξεργασίας). 

ΛΑΥΚΙΟΥ,ΣΠΑΡΤΥΛΑ: Το ποσοστό μη συμμόρφωσης των ελαιοτριβείων στην πρώτη 

κατηγορία είναι 21% και 39% αντίστοιχα.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ , ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΡΘΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΤΗΡΩΝ, ΖΩΦΟΡΩΝ, 

ΡΟ∆ΙΑ, ΒΑΙΑΝΙΑ: Το ποσοστό στα ελαιοτριβεία αυτά είναι 100%. Τα αποτελέσματα αυτά 

οφείλονται στη μη συμμόρφωση ως προς τον καθαρισμό των εργαλείων, τους χώρους 

αποθήκευσης, αλλά και στην ενδυμασία του προσωπικού. Ακόμη,  προβλήματα υπήρξαν 

όσον αφορά στη συμμόρφωση ως προς κάποια αρχεία όπως το Αρχείο Προσωπικού, το 

Αρχείο Εντομοκτονίας- Μυοκτονίας, το Αρχείο Καταγραφής Θερμοκρασιών (παραλαβές, 

ψυγεία, καταψύκτες, μαγείρεμα, μπουφέδες κτλ), το Αρχείο Καθαρισμού – Απολυμάνσεων 

Αρχείο Εξοπλισμού (Καταγραφή εξοπλισμού, καταλληλότητα εξοπλισμού για τρόφιμα, 

προληπτικές συντηρήσεις, οδηγίες λειτουργίας), το Αρχείο Εργαστηριακών Ελέγχων σε 

πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα και τελικά προϊόντα (χημικοί και βιολογικοί παράμετροι 
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ασφάλειας τροφίμων, πρόγραμμα δειγματοληψίας, συμβάσεις με εργαστήρια, αναφορές 

εργαστηριακών δοκιμών). 

Β και Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Τα ποσοστά  μη συμμόρφωσης είναι  11%. 

ΛΑΥΚΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΥΛΑ: Τα ποσοστά  μη συμμόρφωσης είναι  Ο%. 
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ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝ    
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΡΗΣΗΣΡΗΣΗΣΡΗΣΗΣ    
    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    

1. Εισαγωγή1. Εισαγωγή1. Εισαγωγή1. Εισαγωγή    

 

2. Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων2. Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων2. Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων2. Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων    

    

3. 3. 3. 3. Περιγραφή χαρακτηριστικών προϊόντωνΠεριγραφή χαρακτηριστικών προϊόντωνΠεριγραφή χαρακτηριστικών προϊόντωνΠεριγραφή χαρακτηριστικών προϊόντων    
    3.1. Πρώτη ύλη  
 3.2. Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο) 
 3.3. Παραπροϊόντα 
 3.4. Σχεδιασμός νέου προϊόντος 
4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες    
 4.1. Οργάνωση και υπευθυνότητες 
 4.2. Οργανόγραμμα 
 4.3. Οργάνωση – ∆ιοίκηση  
 4.4. Υπευθυνότητες σε σχέση με το Σ∆ΑΤ 
 
5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων    
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1. 1. 1. 1. Η «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» είναι μία Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία ιδρύθηκε το 
2007  στο ∆ήμο Καλλιθέας, Αττικής. Αποτελείται από 13 ελαιοτριβεία εκ των οποίων τα 6 
έχουν πιστοποιηθεί με 400 περίπου μέλη με αποκλειστική δραστηριότητα την επεξεργασία 
ελαιολάδου στο συνεταιριστικό ελαιοτριβείο και τη διαχείρισή του. 

 

 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ∆.Σ. του Συνεταιρισμού έχει ως εξής:  

…Πρόεδρος 
…Αντιπρόεδρος 
…Μέλος 
…Μέλος 
…Μέλος 
 
Η «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»., είναι μία εταιρία η οποία έχει δεσμευτεί ως προς την ασφάλεια 
των παρεχομένων αγροτικών προϊόντων, προσφέροντας προϊόντα υψηλού επιπέδου, με 
σκοπό την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και των συνεργαζόμενων φορέων που την 
επιλέγουν.  
 
Η Ένωση ασχολείται με την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την 
αποθαποθαποθαποθήκευση του ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία τουήκευση του ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία τουήκευση του ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία τουήκευση του ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία του. 
 
 

Τo ελαιοτριβείο διαθέτει τα παρακάτω τμήματα: 

• Χώρο παραλαβής και προετοιμασίας ελαιοκάρπου 

• Χώρο παραγωγής ελαιολάδου 

• ∆εξαμενές αποθήκευσης ελαιολάδου 

• Χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων 

• Αποθήκες βοηθητικών υλών 

• Γραφείο διαχείρισης 

• Μηχανουργείο 

    
    
    
    
    
    
    
2. Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων  
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Σκοπός της  «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλης 
Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, για τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα.  
Η Γενική ∆/νση της εταιρίας, αξιολογώντας τις ανάγκες των πελατών της και 
αξιοποιώντας πλήρως τους ανθρώπινους και λοιπούς πόρους της που εμπλέκονται άμεσα 
ή έμμεσα με το αντικείμενο των τροφίμων, έχει την ευθύνη του διοικητικού ελέγχου της 
εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε να διατηρεί και να βελτιώνει την 
αξιόπιστη θέση της εταιρίας στον τομέα της,  στην ελληνική και διεθνή αγορά.  
Επιδίωξη της «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  είναι η ανταπόκριση στις σύγχρονες υπηρεσίες 
παραγωγής, με το να υποστηρίζει με κάθε μέσο την προμήθεια /παραγωγή /διάθεση 
ασφαλών αγροτικών προϊόντων, που πληρούν όλες τις σχετικές με την Ασφάλεια 
Τροφίμων νομικές απαιτήσεις.  
Πολιτική της «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» είναι, η συμμόρφωση της με τις νομικές και κανονιστικές 
απαιτήσεις αλλά και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών  για την 
ασφάλεια των προϊόντων που τους προμηθεύει, μέσω της πρόληψης σε κάθε επίπεδο των 
λειτουργιών της. 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και την ικανοποίηση των πελατών της, η «ΕΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» δεσμεύεται ως προς :Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων ο «ΕΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» δεσμεύεται: 
Να αναλύει όλους τους πιθανούς τροφογενείς κινδύνους που προκύπτουν κατά την 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων και να εντοπίζει πιθανά κρίσιμα σημεία ελέγχου. 
Να εφαρμόζει Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ∆ΑΤ) σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διαμορφώσεις του προτύπου στις 
εμπλεκόμενες λειτουργίες της. 
1. Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και 

αποτελεσματική διαχείριση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.  
2. Να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται 

από τον πελάτη ή τη νομοθεσία  
3. Να αποκαθιστά τυχόν μη συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν, με τρόπο επαρκή και 

ικανοποιητικό ακόμα και όταν το προϊόν έχει προλάβει να έρθει στην κατοχή του 
πελάτη, καθώς και να προλαμβάνει την εμφάνιση τέτοιων τινών  

4. Να επαληθεύει το Σ∆ΑΤ, με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων των διαδικασιών 
ποιότητας του συστήματος και τη χρήση μετρήσιμων δεικτών για την ασφάλεια των 
παρεχόμενων προϊόντων. 

5. Να μέριμνα για την ανασκόπηση του Σ∆ΑΤ ανά τακτά προκαθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και βελτίωση του συστήματος. 

6. Να κοινοποιεί σε όλα τα μέλη, προμηθευτές, εργαζόμενους και πελάτες του την 
Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων. 

7. Να εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό που ασχολείται με την παραγωγή των 
προϊόντων. 

8. Να τηρεί πιστά όλες τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα τεθούν από 
∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, μετά την επίσημη πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 
22000:2005. 
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Στόχοι του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  για τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική 
προσπάθεια είναι: 
• Η μείωση των παραπόνων των πελατών σε 5 
• Η αύξηση των αναλύσεων για βαρέα μέταλλα σε 3 
• Η μείωση του μη συμμορφούμενου προϊόντος σε 0,5% επί του συνόλου της παραγωγής  

Η ∆ιοίκηση της Ένωσης δηλώνει ότι δεσμεύεταιδεσμεύεταιδεσμεύεταιδεσμεύεται εφεξής ότι είναι υπεύθυνη για: 
���� Να κοινοποιήσειΝα κοινοποιήσειΝα κοινοποιήσειΝα κοινοποιήσει σε όλους τους εμπλεκόμενους την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων  
���� Να εκπαιδεύσειΝα εκπαιδεύσειΝα εκπαιδεύσειΝα εκπαιδεύσει το προσωπικό της 
���� ΝαΝαΝαΝα αναλύσειαναλύσειαναλύσειαναλύσει τους κινδύνους για την ασφάλεια των προϊόντων που διαχειρίζεται 
���� Να επενδύσειΝα επενδύσειΝα επενδύσειΝα επενδύσει σε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 
���� Να τηρήσειΝα τηρήσειΝα τηρήσειΝα τηρήσει αυστηρά μέτρα ατομικής υγιεινής 
���� Να αναλύσειΝα αναλύσειΝα αναλύσειΝα αναλύσει τα παραπάνω και να εξασφαλίσει ότι έγιναν κατανοητά και αποδεκτά 

από όλους 
���� Να λαμβάνειΝα λαμβάνειΝα λαμβάνειΝα λαμβάνει συνεχώςσυνεχώςσυνεχώςσυνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής, της 

προσέγγισης και της επίτευξης των στόχων, με την πιστή εφαρμογήπιστή εφαρμογήπιστή εφαρμογήπιστή εφαρμογή του Συστήματος 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, την ΑνασκόπησηΑνασκόπησηΑνασκόπησηΑνασκόπηση του, την ΑναθεώρησηΑναθεώρησηΑναθεώρησηΑναθεώρηση και την 
συνεχή ΒελτίωσήΒελτίωσήΒελτίωσήΒελτίωσή του 

���� Να μεριμνά συνεχώςΝα μεριμνά συνεχώςΝα μεριμνά συνεχώςΝα μεριμνά συνεχώς για τον σχεδιασμό, την παροχήπαροχήπαροχήπαροχή και την αναβάθμιση των ΠόρωνΠόρωνΠόρωνΠόρων, 
που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των παραπάνω 

 
 
 
 
Η «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» καλεί :  

o Το προσωπικό της Ένωσης να συμβάλει ενεργά για τη συνεχή τήρηση και βελτίωση 
του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, με τρόπο που να διασφαλίζει την 
εφαρμογή του καθώς και το κύρος της. 

o Τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της Ένωσης να υποδεικνύουν τις 
προτάσεις τους για την βελτίωση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων . 

∆εσμεύεται επίσης, ότι μετά την επίσημη πιστοποίηση του οργανισμού κατά ΕΝ ISO 
22000:2005, θα τηρήσει πιστάτηρήσει πιστάτηρήσει πιστάτηρήσει πιστά όλες τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς, που θα 
τεθούν από τον ∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης∆ιαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. 
 
Τo σύστημα και η πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων μελετήθηκε, σχεδιάστηκε, 
αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στις εγκαταστάσεις της Ένωσης, από το ∆ρ. Γεώργιο 
Μπόσκου, Λέκτορα Οργάνωσης και ∆ιαχείριση Μονάδων ∆ιατροφής, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και τη Σοφία Ζιώβα, φοιτήτρια Επιστήμης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής, 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 
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Περιγραφή χαρακτηρισΠεριγραφή χαρακτηρισΠεριγραφή χαρακτηρισΠεριγραφή χαρακτηριστικών προϊόντων τικών προϊόντων τικών προϊόντων τικών προϊόντων     
    

3.1.3.1.3.1.3.1. Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη     
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ    

ΠΟΙΚΙΛΙΑ Ελαιόκαρπος ποικιλίας Κορωνέικη 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μικρός καρπός, χρώματος που κυμαίνεται από πράσινο 

έως βαθύ μαύρο, βάρους 1-1,5gr 
ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Περιεκτικότητα σε λάδι 23-27% 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆εν έχει μικροβιακό φορτίο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Περιοχές συνεταιρισμού Άγιου Ιωάννη 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμβατική ή ολοκληρωμένη ελαιοκαλλιέργεια 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Υφασμάτινοι ελαιόσακοι 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1-2 ημέρες σε στεγασμένο χώρο ή στην αυλή του 

ελαιοτριβείου 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Με αγροτικά αυτοκίνητα των παραγωγών 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αποφύλλωση και πλύσιμο 
 

3.2.3.2.3.2.3.2. Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)    
Παρθένα ΕλαιόλαδαΠαρθένα ΕλαιόλαδαΠαρθένα ΕλαιόλαδαΠαρθένα Ελαιόλαδα    

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 
επεξεργασίες, με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν 
έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της 
φυγοκέντρησης και της διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με 
βοηθητικές ύλες παραλαβής που έχουν χημική ή βιοχημική δράση, ή με μεθόδους 
επανεστεροποίησης ή πρόσμειξης με έλαια άλλης φύσης. Τα έλαια αυτά κατατάσσονται 
και ταξινομούνται αναλυτικά με τις ακόλουθες ονομασίες: 

1.1.1.1.    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο    

ΦΥΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαυγής λιπαρή ουσία με απουσία ξένων σωμάτων 
Πρασινοκίτρινο σκούρο χρώμα 
Έντονο φρουτώδες άρωμα φρέσκιας ελιάς 
Φρουτώδη ευχάριστη γεύση 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οξύτητα ≤ 0,8% (περιεκτικότητα ελεύθερα λιπαρά οξέα εκφρασμένη 
σε ελαϊκό οξύ) 
Αριθμός υπεροξειδίων ≤ 20 meq O2/kgr ελαιολάδου 
Κηροί ≤ 250 mg/kgr ελαιολάδου 
K 270 ≤ 0,22 
K 232 ≤ 2,50 
(Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον Καν. (Ε.Κ.) 2568/91) 
Μόλυβδος ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 mg/kgr ελαιολάδου  (1881/06) 

Βενζο[a]πυρένιο ≤ 2,0 mg/kgr ελαιολάδου  (Καν (ΕΚ) 1881/06) 
Άθροισμα διοξινών ≤ 0,75 pg/gr ελαιολάδου  (Καν (ΕΚ) 1881/06) 
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Υπολείμματα κυριότερων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο (Καν (ΕΚ) 
396/05) 
Dimethoate ≤ 2,0 mg/kgr 
Fenthion ≤ 1,0 mg/kgr 
Deltamethrin ≤ 1,0 mg/kgr 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆εν έχει μικροβιακό φορτίο 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ορθή λειτουργία τριφασικού ελαιοτριβείου  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 12-18 μήνες 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

∆εξαμενές 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τυποποίηση από τον φορέα ΕΑΣ Ιεράπετρας- ΕΑΣ Σητείας, βυτία 
από τους παραγωγούς 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Με φορτηγά της ΕΑΣ Σητείας ή με αγροτικά αυτοκίνητα των 
παραγωγών 

ΧΡΗΣΗ Τυποποιητήριο ΕΑΣ Σητείας και χύμα 
 

2.2.2.2.    ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο    

ΦΥΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαυγής λιπαρή ουσία με απουσία ξένων σωμάτων 
Πρασινοκίτρινο σκούρο χρώμα 
Φρουτώδες άρωμα φρέσκιας ελιάς 
Φρουτώδη ευχάριστη γεύση 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οξύτητα 0,0,0,0,8% 8% 8% 8% ---- 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% (περιεκτικότητα ελεύθερα λιπαρά οξέα 
εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ) 
Αριθμός υπεροξειδίων ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 meq O2/kgr ελαιολάδου 
Κηροί ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 mg/kgr ελαιολάδου 
K 270 ≤ 0,25≤ 0,25≤ 0,25≤ 0,25 
K 232 ≤ 2,60≤ 2,60≤ 2,60≤ 2,60 
(Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον Καν. (Ε.Κ.) 2568/91) 
Μόλυβδος ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 mg/kgr ελαιολάδου  (1881/06) 
Βενζο[a]πυρένιο ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 mg/kgr ελαιολάδου  (1881/06) 
Άθροισμα διοξινών ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 pg/gr ελαιολάδου  (1881/06) 
Υπολείμματα κυριότερων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο (396/05) 
Dimethoate ≤ 2,0 mg/kgr 
Fenthion ≤ 1,0 mg/kgr 
Deltamethrin ≤ 1,0 mg/kgr 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆εν έχει μικροβιακό φορτίο 
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3.3.3.3.3.3.3.3. ΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόντα    
    
ΦύλλαΦύλλαΦύλλαΦύλλα: Παράγονται κατά της διαδικασία αποφύλλωσης και διατίθενται σε κτηνοτρόφους 
για φύραμα ή απομακρύνονται ως απόβλητα. 
ΠυρηνόμαζαΠυρηνόμαζαΠυρηνόμαζαΠυρηνόμαζα: Παράγεται μετά τη φυγοκέντρηση και διατίθεται σε πυρηνελαιουργία ή ως 
καύσιμη ύλη. Αλλιώς απομακρύνεται ως απόβλητο.  
ΑπόνεραΑπόνεραΑπόνεραΑπόνερα: Παράγονται από τη φυγοκέντρηση και τον ελαιοδιαχωρισμό και 
απομακρύνονται ως απόβλητα ή διατίθενται σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας. 
Ελαιόλαδο λαμπάντεΕλαιόλαδο λαμπάντεΕλαιόλαδο λαμπάντεΕλαιόλαδο λαμπάντε: Το έλαιο του οποίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι σύμφωνα 
με αυτά που αναφέρονται στην § 3.2. ∆ιατίθεται σε μονάδες εξευγενισμού ή 
απομακρύνεται ως απόβλητο. 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Σχεδιασμός νέου προϊόντοςΣχεδιασμός νέου προϊόντοςΣχεδιασμός νέου προϊόντοςΣχεδιασμός νέου προϊόντος    
Παραδείγματα νέων προϊόντων: 

• Επέκταση της υπάρχουσας μονάδας (π.χ. τυποποίηση) 

• Παραγωγή άλλων αγροτικών προϊόντων (π.χ. ελιές για βρώση) 

• Επεξεργασία και τυποποίηση άλλων αγροτικών προϊόντων (π.χ. επιτραπέζιες ελιές, 
πάστα ελιάς) 

Σύσκεψη εµπλεκοµένων στελεχών (∆Σ, ΥΑΤ))

Αναδροµή παλαιότερων περιπτώσεων, Tεχνική 

πληροφόρηση, Ερευνα αγοράς

Εγκριση

Αίτηση-πρόταση για 

σχεδιασµό προϊόντος

Αλλαγές-τροποποιήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΡΧΕΙΟ

Επιβεβαίωση 

δεδοµένων

Τυποποίηση 

Παραγωγής

Εξυπηρέτηση πελάτη

Σύνταξη 

πρότασης

Καταγραφή

Επικύρωση πελάτη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 



HU
A

 

ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Σ∆ΑΤ 1 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 75/219 

 

    
    
4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες4. Οργάνωση και Υπευθυνότητες    
    
4.1. 4.1. 4.1. 4.1.     Οργάνωση και υπευθυνότητεςΟργάνωση και υπευθυνότητεςΟργάνωση και υπευθυνότητεςΟργάνωση και υπευθυνότητες    
Ο «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  έχει οργανωθεί με τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό 
των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του 
συνεταιρισμού, την επίτευξη των απαιτήσεων και προδιαγραφών των πελατών του, την 
επικοινωνία, τη συνεχή βελτίωση και τη διαχείριση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων.  
 

4.2.4.2.4.2.4.2.    ΟργανόγραμμαΟργανόγραμμαΟργανόγραμμαΟργανόγραμμα    
Το Γενικό Οργανόγραμμα ενός ελαιοτριβείου του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Οργάνωση Οργάνωση Οργάνωση Οργάνωση –––– ∆ιοίκηση  ∆ιοίκηση  ∆ιοίκηση  ∆ιοίκηση     
Ο «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», απασχολεί ικανό αριθμό ατόμων, έχοντας παράλληλα την ενεργή 
υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών. ∆ιοικείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο (∆Σ) του 
Συνεταιρισμού, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Μελών και έχει τετραετή 
θητεία. Το δε ∆Σ διοικείται από τον αιρετό Πρόεδρο αυτού.  
Τα μόνιμα στελέχη του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», τα οποία εμπλέκονται με τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, και τη βελτίωση του Σ∆ΑΤ αναφέρονται 
παρακάτω. 

 
4.4.4.4.4.4.4.4.    Υπευθυνότητες σε σχέση με το Υπευθυνότητες σε σχέση με το Υπευθυνότητες σε σχέση με το Υπευθυνότητες σε σχέση με το Σ∆ΑΤΣ∆ΑΤΣ∆ΑΤΣ∆ΑΤ    
Οι υπευθυνότητες των στελεχών του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» αναφορικά με το Σύστημα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων είναι οι κάτωθι: 
Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος Πρόεδρος     

Η υπευθυνότητα του ΠροέδρουΠροέδρουΠροέδρουΠροέδρου του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», είναι να διασφαλίζει τη συνεχή 
βελτίωση του Σ∆ΑΤ, την εφαρμογή και τη λειτουργία του, με σκοπό την παροχή προϊόντων 
ασφαλών για τον πελάτη. Επίσης, είναι υπεύθυνος να παρέχει τους απαραίτητους πόρους και το 
περιβάλλον εκείνο που απαιτείται για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, καθώς και να θέτει τις 
επιδιώξεις και στόχους του συστήματος, με τους εμπλεκόμενους στο Σ∆ΑΤ. 
 
∆ιαχειριστής∆ιαχειριστής∆ιαχειριστής∆ιαχειριστής    
Ο ∆ιαχειριστής∆ιαχειριστής∆ιαχειριστής∆ιαχειριστής καλείται να διασφαλίζει την ασφάλεια των παρεχόμενων αγροτικών προϊόντων, με 
την ανάθεση και την παρακολούθηση των απαραίτητων διαδικασιών ποιότητας, για την εφαρμογή 
και συνεχή βελτίωση του Σ∆ΑΤ. ΣυντονίζειΣυντονίζειΣυντονίζειΣυντονίζει τις απαιτούμενες ε τις απαιτούμενες ε τις απαιτούμενες ε τις απαιτούμενες ενέργειες επικοινωνίας με το νέργειες επικοινωνίας με το νέργειες επικοινωνίας με το νέργειες επικοινωνίας με το 
εμπλεκόμενο προσωπικό, τους προμηθευτές της εταιρίας και τους πελάτεςεμπλεκόμενο προσωπικό, τους προμηθευτές της εταιρίας και τους πελάτεςεμπλεκόμενο προσωπικό, τους προμηθευτές της εταιρίας και τους πελάτεςεμπλεκόμενο προσωπικό, τους προμηθευτές της εταιρίας και τους πελάτες. Επίσης, είναι στην 
αρμοδιότητα του να εξασφαλίζει ότι όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό και οι συνεργάτες τηρούν τις 
διαδικασίες ποιότητας και ότι προσφέρουν στον τελικό πελάτη την υποσχόμενη ασφάλεια των 
προϊόντων του ΑΣ.  
 
ΜηχανικόςΜηχανικόςΜηχανικόςΜηχανικός    
Ο ΜηχανικόςΜηχανικόςΜηχανικόςΜηχανικός του ελαιοτριβείου είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ελαιουργικών 
μηχανημάτων και τη συντήρηση του εξοπλισμού του ελαιοτριβείου. Καλείται να επιδιορθώσει 
όποιες βλάβες ή δυσλειτουργίες παρουσιαστούν στα μηχανήματα και να επαναφέρει το 
ελαιοτριβείο σε κατάσταση κανονικής παραγωγής. Είναι υπεύθυνος για την ατομική του υγιεινή, 
την καλή κατάσταση του χώρου του μηχανουργείου και τη λειτουργία των ελαιουργικών 
μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους. 
 
 
Υπεύθυνος Υπεύθυνος Υπεύθυνος Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων Ασφάλειας Τροφίμων Ασφάλειας Τροφίμων Ασφάλειας Τροφίμων     
Η ευθύνη του Υπεύθυνου Υπεύθυνου Υπεύθυνου Υπεύθυνου Ασφάλειας ΤροφίμωνΑσφάλειας ΤροφίμωνΑσφάλειας ΤροφίμωνΑσφάλειας Τροφίμων (ΥΑΤ) είναι να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται το 

Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που θα επιτρέπει στον «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», να 
επιτυγχάνει παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας στα αγροτικά προϊόντα που παράγονται. Ο 
Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους, παρακολουθεί και αναλύει 
τις σχετικές πληροφορίες σε όλα τα λειτουργικά τμήματα της μονάδας παραγωγής ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχους ασφάλειας του Σ∆ΑΤ.    

Συγκεκριμένα ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων: 
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���� Συνεργάζεται στενά και με ειλικρίνεια με τους φορείς ελέγχου, πελάτες και 
προμηθευτές με στόχο την προστασία της υγείας του αποδέκτη των αγροτικών 
προϊόντων. 

���� ∆ιαθέτει σχέδιο για τη έγκαιρη και πλήρη ανάκληση τυχόν μη συμμορφούμενου 
προϊόντος, καθώς και για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων. 

���� Μ
εριμνά για τη διάδοση της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων στα μέλη, προσωπικό και 
συνεργάτες του ΑΣ. 

���� ∆
ιαχειρίζεται τους πόρους [ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι] που 
είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του Σ∆ΑΤ. 

���� Ε
φαρμόζει όλες τις διαδικασίες ποιότητας από την παραλαβή πρώτων υλών μέχρι τη 
διάθεση, των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα ροής της 
παραγωγής. 

���� Ε
ίναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών 
προϊόντων. 

���� Σ
υμμετέχει στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και την εγκατάσταση της παραγωγής τους. 

���� Μ
εριμνά για την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση 
του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της Ένωσης, το οποίο: 
♦ Πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005, παράλληλα 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του ΑΣ 
♦ Εξυπηρετεί την εφαρμογή του παρόντος Εγχειριδίου Ασφάλειας Τροφίμων  

Ο ∆ιαχειριστής του ΑΣ μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων 

Για τον σκοπό της πιστοποίησης του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  κατά το ΕΝ ISO 22000:2005, ο 
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων θα είναι και ο εκπρόσωπος της διοίκησηςεκπρόσωπος της διοίκησηςεκπρόσωπος της διοίκησηςεκπρόσωπος της διοίκησης. 
Αντικαταστάτης του ΥΑΤ είναι ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού. 
 
 
ΕργάτεςΕργάτεςΕργάτεςΕργάτες    
Οι εργάτες διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων εκτελώντας 
τις διεργασίες παραγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή. Είναι υπεύθυνοι για την 
ατομική τους υγιεινή και σωστό χειρισμό των πρώτων, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 
Υπεύθυνος μυοκτονίας (εξωτερικός συνεργάτης)Υπεύθυνος μυοκτονίας (εξωτερικός συνεργάτης)Υπεύθυνος μυοκτονίας (εξωτερικός συνεργάτης)Υπεύθυνος μυοκτονίας (εξωτερικός συνεργάτης)    
Ο υπεύθυνος μυοκτονίας είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 
εντομοκτονίας- μυοκτονίας με χρήση εγκεκριμένων δολωμάτων ώστε να αποτρέπεται η είσοδος 
τρωκτικών και άλλων ζώων. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η κατάρτιση προγράμματος 
επισκέψεων, αναφορές ελέγχου, περιγραφή- οδηγίες χρήσεως των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων 
καθώς και αλλαγή των δολωματικών σκευασμάτων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.  
Σύμβουλος ποιότητας Σύμβουλος ποιότητας Σύμβουλος ποιότητας Σύμβουλος ποιότητας (εξωτερικός συνεργάτης)(εξωτερικός συνεργάτης)(εξωτερικός συνεργάτης)(εξωτερικός συνεργάτης)    
Ο σύμβουλος ποιότητας υποστηρίζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό σε θέματα που αφορούν την 
εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ιδιαίτερα το υπό εφαρμογή 



HU
A

 

ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Σ∆ΑΤ 1 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 78/219 

 

πρότυπο ΕΝ ISO 22000. Πρέπει να έχει τεκμηριωμένη κατάρτιση στο πρότυπο και το πεδίο 
εφαρμογής του. Ο ΥΑΤ μπορεί να χρησιμοποιεί τη γνώμη του Συμβούλου στην εφαρμογή των 
διαδικασιών ποιότητας και στην τήρηση των αρχείων ποιότητας. Ο Σύμβουλος ποιότητας μπορεί 
να παρίσταται στις εσωτερικές επιθεωρήσεις και στις ανασκοπήσεις διοίκησης.  
 
 
 
Χημικός ΕΑΣ Χημικός ΕΑΣ Χημικός ΕΑΣ Χημικός ΕΑΣ (εξωτερικός συνεργάτης)(εξωτερικός συνεργάτης)(εξωτερικός συνεργάτης)(εξωτερικός συνεργάτης)    
Ο Χημικός της ΕΑΣ υποστηρίζει τη μονάδα παραγωγής στις διεργασίες ελέγχου ποιότητας των 
πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος. Πραγματοποιεί δειγματοληψίες καθώς και απλές 
εργαστηριακές αναλύσεις εντός της παραγωγικής μονάδας. Φροντίζει για την αποστολή δειγμάτων 
σε εξωτερικά εργαστήρια για σύνθετες αναλύσεις ή αναλύσεις μεγαλύτερης ακρίβειας. Ερμηνεύει 
και επεξηγεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων στον ΥΑΤ και στη ∆ιοίκηση. Σε συνεργασία με τους 
γεωπόνους της ΕΑΣ εποπτεύει και συμβουλεύει του παραγωγούς κατά την καλλιέργεια, συγκομιδή 
και μεταφορά του ελαιοκάρπου. 

    
5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων5. Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων    
Το παρόν έγγραφο είναι το πρώτο μέρος του Εγχειριδίου Ασφάλειας Τροφίμων του «ΕΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  , και έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πολιτική ασφάλειας 
για τα τρόφιμα καθώς και την οργανωτική δομή και τα προϊόντα του Συνεταιρισμού.  

Το Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων, που περιγράφει το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων, έχει την εξής δομή: 

Σ∆ΑΤ 1:Σ∆ΑΤ 1:Σ∆ΑΤ 1:Σ∆ΑΤ 1: Περιγραφή της επιχείρησης 
Σ∆ΑΤ 2:Σ∆ΑΤ 2:Σ∆ΑΤ 2:Σ∆ΑΤ 2: Απαιτήσεις του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
Σ∆ΑΤ 3:Σ∆ΑΤ 3:Σ∆ΑΤ 3:Σ∆ΑΤ 3: Ανάλυση Κινδύνων με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΑΚΚΣΕ) 
Σ∆ΑΤ 4:Σ∆ΑΤ 4:Σ∆ΑΤ 4:Σ∆ΑΤ 4: Έντυπα του Σ∆ΑΤ και σύστημα αρχειοθέτησης αυτών 
Σ∆ΑΤ 5:Σ∆ΑΤ 5:Σ∆ΑΤ 5:Σ∆ΑΤ 5: ∆ιαδικασίες Ποιότητας του Σ∆ΑΤ  
Σ∆ΑΤ 6:Σ∆ΑΤ 6:Σ∆ΑΤ 6:Σ∆ΑΤ 6: Εξωτερικά έγγραφα (οδηγίες, νομοθεσία, πρότυπα κτλ) 

 

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ    
Σ∆ΑΤ1Σ∆ΑΤ1Σ∆ΑΤ1Σ∆ΑΤ1    

Το παρόν έγγραφο είναι ελεύθερο για διανομή σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
συμπεριλαμβανομένων των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών.  
Φέρει μονογραφή του Προέδρου του ΑΣ και του ΥΑΤ σε κάθε σελίδα 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    
    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    

Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΣύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΣύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΣύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων    
Γενικές Απαιτήσεις  
Απαιτήσεις για τεκμηρίωση 

Ευθύνη της διοίκησηςΕυθύνη της διοίκησηςΕυθύνη της διοίκησηςΕυθύνη της διοίκησης    
∆έσμευση της ∆ιοίκησης. 
Πολιτική ασφάλειας τροφίμων 
Σχεδιασμός του Σ∆ΑΤ 
Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία. 
Ανασκόπηση από την διοίκηση.  

∆ιαχείριση πόρων.∆ιαχείριση πόρων.∆ιαχείριση πόρων.∆ιαχείριση πόρων.    
∆ιάθεση πόρων. 
Ανθρώπινο δυναμικό 
Υποδομή. 
Περιβάλλον εργασίας. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντωνΣχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντωνΣχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντωνΣχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων....    
Γενικά 
Προαπαιτούμενα 
Προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων     
∆ιαγράμματα ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα ελέγχου 
Ανάλυση κινδύνων 
Καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων 
Καθιέρωση του σχεδίου ΑΚΚΣΕ (HACCP) 
Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης 
Σχεδιασμός της επαλήθευσης 
Σχεδιασμός ιχνηλασιμότητας 
Έλεγχος μη συμμορφώσεων 
Απόσυρση 

Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤ    
Γενικότητες. 
Επικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου 
Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης 
Επαλήθευση του Σ∆ΑΤ 
Βελτίωση 
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1111 Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΣύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΣύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνΣύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων    
 

1.11.11.11.1  Γενικές Απαιτήσεις  Γενικές Απαιτήσεις  Γενικές Απαιτήσεις  Γενικές Απαιτήσεις     

O Eλαιώνας έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί ένα Σύστημα 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ∆ΑΤ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς 
προτύπου EN ISO 22000:2005, το οποίο επικαιροποιεί όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ∆ιεθνούς προτύπου.  

 

Η «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» είναι μία Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία ασχολείται µε 

την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση τοτην έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση τοτην έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση τοτην έκθλιψη του ελαιοκάρπου, την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση του υ υ υ 
ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία του.ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία του.ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία του.ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία του.    
 

O Eλαιώνας : 

• Έχει εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων (Σ∆ΑΤ) και την εφαρμογή τους σε όλους τους επισιτιστικούς τομείς (F&B) 
της εταιρίας.  

• Έχει προσδιορίσει την σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών. 

• Έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίζει ότι τόσο 
η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά. 

• Εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη την λειτουργία και την παρακολούθηση των 
διεργασιών αυτών.  

• Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις διεργασίες αυτές και 

• Θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη προσχεδιασμένων 
αποτελεσμάτων και για την διαρκή βελτίωση των διεργασιών αυτών. 

• ∆ιασφαλίζει την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κίνδυνων που ενδέχεται να 
εμφανιστούν σε σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα και εντός του πεδίου εφαρμογής 
του συστήματος, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα της να μην προκαλούν, άμεσα ή 
έμμεσα, βλάβη στην υγεία των πελατών της.  

• Επικοινωνεί στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων τις κατάλληλες πληροφορίες, για 
θέματα ασφάλειας τροφίμων που αφορούν τα προϊόντα του  

• Κοινοποιεί σε όλο την εταιρία, τις πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη, την 
εφαρμογή και την επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο για την διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων που απαιτείται από το παρόν 
∆ιεθνές πρότυπο και  
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• Αξιολογεί περιοδικά και να επικαιροποιεί όταν απαιτείται, το Σ∆ΑΤ ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το σύστημα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της εταιρίας 
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τους ελεγχόμενους 
κινδύνους.  

• Ακόμη και σε περιπτώσεις που ο Eλαιώνας επιλέγει να αναθέσει σε υπεργολάβους 
διεργασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση των τελικών προϊόντων, η 
εταιρία (και συγκεκριμένα οι διευθυντές των αντίστοιχων τμημάτων) πρέπει να 
φροντίζει και να ελέγχει πλήρως τις διεργασίες αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 
έλεγχος των διεργασιών αυτών καθορίζεται εντός του Σ∆ΑΤ. 

O Eλαιώνας Α.Ε  διαχειρίζεται όλες τις διεργασίες της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN ISO 22000:2005.  

 

1.21.21.21.2 Απαιτήσεις για τεκμηρίωσηΑπαιτήσεις για τεκμηρίωσηΑπαιτήσεις για τεκμηρίωσηΑπαιτήσεις για τεκμηρίωση    

1.2.11.2.11.2.11.2.1  Γενικότητες  Γενικότητες  Γενικότητες  Γενικότητες     

Η τεκμηρίωση του Σ∆ΑΤ του  «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» πρέπει να περιλαμβάνει:  

• τις τεκμηριωμένες δηλώσεις της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων και τους σχετικούς στόχους 
(βλ. §§2.2 του παρόντος ή το άρθρο 5.2 του προτύπου) 

• τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τα αρχεία που απαιτούνται από το παρόν πρότυπο  

• τα έγγραφα που απαιτούνται από την εταιρία, για να διασφαλίζει την αποτελεσματική 
ανάπτυξη, εφαρμογή και επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ.  

Η τεκμηρίωση του συστήματος κρίνεται ως πλήρως επαρκής για τις παραμέτρους που 
αναφέρονται ανωτέρω.  

Η τεκμηρίωση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων του «ΕΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων που αποτελείται 
από έξι (6) μέρη:  

Σ∆ΑΤ 1: Περιγραφή της επιχείρησης 

Σ∆ΑΤ 2: Απαιτήσεις του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

Σ∆ΑΤ 3: Ανάλυση Κινδύνων με Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΑΚΚΣΕ) 

Σ∆ΑΤ 4: ∆ιαδικασίες Ποιότητας του Σ∆ΑΤ 

Σ∆ΑΤ 5: Έντυπα του Σ∆ΑΤ και σύστημα αρχειοθέτησης αυτών 

Σ∆ΑΤ 6: Εξωτερικά έγγραφα (οδηγίες, νομοθεσία, πρότυπα κτλ) 

1.2.21.2.21.2.21.2.2  Έλεγχος εγγράφων. Έλεγχος εγγράφων. Έλεγχος εγγράφων. Έλεγχος εγγράφων.    

Όλα τα έγγραφα του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι σε ηλεκτρονική 
μορφή και πλήρως  ελεγχόμενα από ηλεκτρονικό σύστημα.  
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Η «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» τηρεί την τεκμηριωμένη διαδικασία ∆Π02 Έλεγχος Εγγράφων και ∆Π02 Έλεγχος Εγγράφων και ∆Π02 Έλεγχος Εγγράφων και ∆Π02 Έλεγχος Εγγράφων και 
∆εδομένων∆εδομένων∆εδομένων∆εδομένων που καθορίζει τη μέθοδο, και τους ελέγχους που χρειάζονται για να: 

• Εγκρίνονται τα έγγραφα ως προς την επάρκεια τους πριν από την έκδοση. 

• Ανασκοπούνται και ενημερώνονται, όπως και όταν είναι απαραίτητο και εγκρίνονται εκ νέου.  

• Εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα κατάσταση 
αναθεώρησης των εγγράφων. 

• Εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμόσιμων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα 
σημεία χρήσης.  

• Εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιμα.  

• Εξασφαλίζεται ότι αποδίδεται ταυτότητα στα έγραφα εξωτερικής προέλευσης και ότι η διανομή 
τους ελέγχεται.  

• Για να προλαμβάνεται η ακούσια χρήση παλαιών εγγράφων εκτός ισχύος, και για να 
εφαρμόζεται κατάλληλη σήμανση αυτών, εάν διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό.  

 

1.2.31.2.31.2.31.2.3 Έλεγχος αρχείων.Έλεγχος αρχείων.Έλεγχος αρχείων.Έλεγχος αρχείων.    

O «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» τηρεί την τεκμηριωμένη διαδικασία ∆Π03 Αρχε∆Π03 Αρχε∆Π03 Αρχε∆Π03 Αρχεία Ποιότητας ία Ποιότητας ία Ποιότητας ία Ποιότητας που καθορίζει 
τη μέθοδο ελέγχου που χρειάζεται για  

• Την απόδοση ταυτότητας εγγράφου 

• Την αποθήκευση, προστασία και ανάκτηση 

• Το χρόνο διατήρησης 

• Την τελική διάθεση των αρχείων 

 

2222 Ευθύνη της διοίκησηςΕυθύνη της διοίκησηςΕυθύνη της διοίκησηςΕυθύνη της διοίκησης    

2.12.12.12.1  ∆έσμευση της ∆ιοίκησης ∆έσμευση της ∆ιοίκησης ∆έσμευση της ∆ιοίκησης ∆έσμευση της ∆ιοίκησης    

Η ∆ιοίκηση του  «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» παρέχει συνεχή και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και για 
τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητάς αυτού. Πέρα από την καθημερινή παρακολούθηση του 
Σ∆ΑΤ η δέσμευση της ∆ιοίκησης - παρέχεται μέσω:  

• Της υποστήριξης της ασφάλειας τροφίμων από τους επιχειρηματικούς στόχους του ΑΣ. 

• Της επικοινωνίας και γνωστοποίησης σε όλο τον ΑΣ της έμφασης που δίδει στην ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του προτύπου, των νομικών και των κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και 
αυτών των πελατών, σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 

• Της καθιέρωσης Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία είναι εγκεκριμένη από τη ∆ιοίκηση 
και αναρτημένη σε σημεία που έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι και μέλη του ΑΣ.  

• Της καθιέρωσης αντικειμενικών σκοπών για την ασφάλεια τροφίμων, οι οποίοι ανασκοπούνται 
και αναθεωρούνται ανά τακτικά διαστήματα.  

• Της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων, δηλαδή: ανθρώπων, εξοπλισμού, μεθόδων, 
υλικών, περιβάλλον 
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• Της διεξαγωγής τακτικών και εκτάκτων ανασκοπήσεων διοίκησης. 

 

2.22.22.22.2  Πολιτική ασφάλειας τροφίμων Πολιτική ασφάλειας τροφίμων Πολιτική ασφάλειας τροφίμων Πολιτική ασφάλειας τροφίμων    

Η ∆ιοίκηση του  «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» καθορίζει, τεκμηριώνει και γνωστοποιεί την Πολιτική 
Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

• Είναι κατάλληλη για το ρόλο του ΑΣ στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων 

• Περιλαμβάνει δέσμευση για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με 
τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων  

• Κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης  

• Ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητα (βλ. §2.5 του παρόντος ή το άρθρο 5.8 του 
προτύπου).  

• Αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας (βλ. §2.4.3 του παρόντος ή το άρθρο 5.6 του 
προτύπου). 

• Υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους.  

Η Πολιτική ΑσφάλειΠολιτική ΑσφάλειΠολιτική ΑσφάλειΠολιτική Ασφάλειας Τροφίμωνας Τροφίμωνας Τροφίμωνας Τροφίμων του ΑΣ καταγράφεται στο Σ∆ΑΤ1 (κεφ. 2)Σ∆ΑΤ1 (κεφ. 2)Σ∆ΑΤ1 (κεφ. 2)Σ∆ΑΤ1 (κεφ. 2) του παρόντος 
εγχειριδίου. 

 

2.3  Σχεδιασμός του Σ∆ΑΤ2.3  Σχεδιασμός του Σ∆ΑΤ2.3  Σχεδιασμός του Σ∆ΑΤ2.3  Σχεδιασμός του Σ∆ΑΤ    

Η ∆ιοίκηση του  «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» πρέπει να εξασφαλίζει ότι:  

• Ο σχεδιασμός του Σ∆ΑΤ πραγματοποιείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της §1.1 του 
παρόντος ή το άρθρο 4.1 του προτύπου και των στόχων του Συνεταιρισμού που υποστηρίζουν 
την ασφάλεια τροφίμων και  

• ∆ιατηρεί την πληρότητά του, όταν προγραμματίζονται και υλοποιούνται αλλαγές του Σ∆ΑΤ. 

 

2.42.42.42.4 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία.Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία.Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία.Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία.    

2.4.12.4.12.4.12.4.1  Ευθύνες και αρμοδιότη Ευθύνες και αρμοδιότη Ευθύνες και αρμοδιότη Ευθύνες και αρμοδιότητες.τες.τες.τες.    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε.» έχει εξασφαλίσει ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τη διασφάλιση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διατήρησης του Σ∆ΑΤ, έχουν καθοριστεί και 
γνωστοποιούνται εντός του Συνεταιρισμού. Για αυτόν το λόγο υπάρχουν τεκμηριωμένες 
περιγραφές εργασίας στο Σ∆ΑΤ4 στο έντυπο Ε14 Περιγραφή Θέσης ΕργασίαςΕ14 Περιγραφή Θέσης ΕργασίαςΕ14 Περιγραφή Θέσης ΕργασίαςΕ14 Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Αυτές οι 
περιγραφές εργασίας καθορίζουν τις ευθύνες και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων στο Σ∆ΑΤ. 

Όλο το προσωπικό πρέπει να αναφέρει τα προβλήματα που σχετίζονται με το Σ∆ΑΤ στο αρμόδιο 
πρόσωπο. Ο ΑΣ ορίζει προσωπικό με καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα, για την ανάληψη και 
καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών και διορθώσεων. 

2.4.2 Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων2.4.2 Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων2.4.2 Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων2.4.2 Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων    

Η ∆ιοίκηση  έχει μεριμνήσει και έχει ορίσει Υπεύθυνο Ασφάλειας Τροφίμων, ο οποίος ανεξάρτητα 
από άλλες ευθύνες, έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για:  

• τη διαχείριση της ομάδας ασφάλειας τροφίμων (βλ. §4.3.2 ή το άρθρο 7.3.2 του προτύπου) και 
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την οργάνωση των εργασιών της  

• την απαραίτητη κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών της ομάδας ασφάλειας τροφίμων (βλ. 
§3.2.1 ή το άρθρο 6.2.1 του προτύπου) 

• την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ  

• την αναφορά στη ∆ιοίκηση του ΑΣ, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την 
καταλληλότητα του Σ∆ΑΤ.  

Η υπευθυνότητα του Υπεύθυνου Ασφάλειας Τροφίμων μπορεί να περιλαμβάνει την επικοινωνία με 
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα του Σ∆ΑΤ.  

    

2.4.3 Επικοινωνία2.4.3 Επικοινωνία2.4.3 Επικοινωνία2.4.3 Επικοινωνία    

2.4.3.1 Εξωτερική επικοινωνία2.4.3.1 Εξωτερική επικοινωνία2.4.3.1 Εξωτερική επικοινωνία2.4.3.1 Εξωτερική επικοινωνία    

Για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση στην αλυσίδα τροφίμων σχετικά με 
την ασφάλεια τροφίμων, ο ΑΣ πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματική 
επικοινωνία με:  

α) προμηθευτές και υπεργολάβους  

β) πελάτες, ειδικότερα για πληροφορίες σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων (π.χ. 
συνθήκες αποθήκευσης, συσκευασία, διάρκεια ζωής), για τεχνικές δοκιμές των προϊόντων, για 
συμβόλαια ή συμβάσεις, και πληροφορίες για την ικανοποίηση ή τα παράπονα του πελάτη.  

γ) αρμόδιες αρχές και  

δ) άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν από την αποτελεσματικότητα ή 
την επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ.  

Αυτή η επικοινωνία πρέπει να παρέχει πληροφόρηση για την ασφάλεια των παραγόμενων 
προϊόντων, ιδίως όταν αυτή αφορά άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων ή 
καταναλωτές. Τα σχετικά αρχεία της επικοινωνίας πρέπει να διατηρούνται. 

Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων, των αρμοδίων αρχών και των πελατών, πρέπει να είναι 
διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους. Το αρμόδιο προσωπικό για την εξωτερική επικοινωνία σχετικά 
με την ασφάλεια τροφίμων πρέπει να έχει καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα. Η πληροφόρηση 
που συλλέγεται από την εξωτερική επικοινωνία πρέπει να εξετάζεται στην επικαιροποίηση του 
συστήματος (βλ. §5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του προτύπου) και στην ανασκόπηση από τη διοίκηση (βλ. 
§2.5.2 ή το άρθρο 5.8.2 του προτύπου).  

Υπεύθυνος για την εξωτερική επικοινωνία είναι ο ΥΑΤ. 

 

2.4.3.2 Εσωτερική επικοινωνία.2.4.3.2 Εσωτερική επικοινωνία.2.4.3.2 Εσωτερική επικοινωνία.2.4.3.2 Εσωτερική επικοινωνία.    

Η ∆ιοίκηση  έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό, 
για τις συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων. Εξασφαλίζει ότι 
καθιερώνονται και τηρούνται εντός της εταιρίας κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας, και ότι 
υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα του Σ∆ΑΤ. Πέραν της 
καθημερινής ανοιχτής επικοινωνίας που έχει καθιερωθεί και ενθαρρύνεται σε όλα τα επίπεδα της 
εταιρίας υπάρχουν επίσης και: 
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• Συναντήσεις ∆ιοικητικού Συμβουλίου οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε και όπως ορίζει το 
καταστατικό λειτουργίας του ΑΣ. Σε αυτές μπορεί να παρίσταται και ο ΥΑΤ ή/και ο ∆ιαχειριστής 
όταν τίθενται θέματα ασφάλειας τροφίμων.  

• Συναντήσεις του προσωπικού της μονάδας παραγωγής για τη διαχείριση θεμάτων για τη 
διαχείριση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής. Στις συναντήσεις αυτές 
μπορεί να παρίσταται ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης του ΑΣ. 

• Ανασκοπήσεις διοίκησης που αφορούν τους τομείς εφαρμογής του Σ∆ΑΤ, (1 ή 2 φορές ετησίως, 
και εκτάκτως εάν παρουσιαστεί ιδιαίτερος λόγος), όπου συμμετέχει ο ΥΑΤ ή ο αντικαταστάτης 
του και για τις οποίες τηρείται σχετικό έντυπο Ε01 Πρακτικό Ανασκόπησης ∆ιοίκησης. 

• Έκτακτες συναντήσεις του ΥΑΤ με τον Πρόεδρο ή το ∆ιοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων, που μπορεί να έχουν επίπτωση στην 
ασφάλεια τροφίμων.  

Για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του Σ∆ΑΤ, η εταιρία πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι ο 
ΥΑΤ ενημερώνεται έγκαιρα για αλλαγές σχετικά, μεταξύ άλλων και με τα ακόλουθα:  
• νέα προϊόντα, τροποποίηση υπαρχόντων, κατάργηση προϊόντων 
• εισερχόμενες πρώτες ύλες ή υπηρεσίες παρεχόμενες από τρίτους 
• συστήματα παραγωγής και εξοπλισμό  
• παραγωγικές εγκαταστάσεις, θέσεις του εξοπλισμού, περιβάλλοντα χώρο 
• προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης  
• συστήματα συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής  
• επίπεδο προσόντων του προσωπικού, κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων  
• νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις  
• τεχνογνωσία για τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου  
• απαιτήσεις πελατών, κλαδικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει αναλάβει να εκπληρώσει ο ΑΣ 
• σχετικές έρευνες από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη  
• παράπονα, σε σχέση με τα προϊόντα, που υποδηλώνουν κινδύνους για την ασφάλεια τροφίμων  
• άλλες συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων  

Ο ΥΑΤ πρέπει να διασφαλίζει ότι η παραπάνω πληροφόρηση εξετάζεται στην επικαιροποίηση του 
Σ∆ΑΤ (βλ. §§5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του προτύπου). Η ∆ιοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι η σχετική 
πληροφόρηση εξετάζεται ως εισερχόμενο στην ανασκόπηση από τη διοίκηση (βλ. §§2.5.2 ή το 
άρθρο 5.8.2 του προτύπου).  

Η ηλεκτρονική αποθήκευση της τεκμηρίωσης του Σ∆ΑΤ και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλους για θέματα ασφάλειας τροφίμων. Εσωτερική 
επικοινωνία επιτυγχάνεται και μέσω του προφορικού λόγου αλλά δεν είναι εύκολη η τεκμηρίωση 
της.  

2.4.4 Ετοιμότητα και 2.4.4 Ετοιμότητα και 2.4.4 Ετοιμότητα και 2.4.4 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκηςανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκηςανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκηςανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» πρέπει να καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασίες για τη 
διαχείριση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων, που μπορεί να έχουν 
επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων, ανάλογα με το ρόλο της εταιρίας στην αλυσίδα διακίνησης 
τροφίμων. Για αυτόν το λόγο η ∆ιοίκηση του ΑΣ πρέπει να τηρεί τη ∆ιαδικασία Ποιότητας ∆Π11 ∆Π11 ∆Π11 ∆Π11 
∆ιαχείριση Εκτάκτων Περιστατικών∆ιαχείριση Εκτάκτων Περιστατικών∆ιαχείριση Εκτάκτων Περιστατικών∆ιαχείριση Εκτάκτων Περιστατικών. 

2.5 Ανασκόπηση από την διοίκηση. 2.5 Ανασκόπηση από την διοίκηση. 2.5 Ανασκόπηση από την διοίκηση. 2.5 Ανασκόπηση από την διοίκηση.     

2.5.1 Γενικότητες.2.5.1 Γενικότητες.2.5.1 Γενικότητες.2.5.1 Γενικότητες.    
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Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» ανασκοπεί το Σ∆ΑΤ, σε προγραμματισμένα διαστήματα, με 
καθορισμένη ημερησία διάταξη και μέθοδο ανασκόπησης. Στόχος των ανασκοπήσεων είναι να 
εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Σ∆ΑΤ. 

Οι ανασκοπήσεις έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα και περιλαμβάνουν στην ημερησία διάταξη την 
αξιολόγηση των ευκαιριών για βελτίωση και της ανάγκης αλλαγής στο Σ∆ΑΤ 
συμπεριλαμβανομένων της καταλληλότητας της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Για 
αυτόν το λόγο η ∆ιοίκηση του ΑΣ πρέπει να τηρεί τη ∆ιαδικασία Ποιότητας ∆Π01∆Π01∆Π01∆Π01 Ανασκόπηση  Ανασκόπηση  Ανασκόπηση  Ανασκόπηση 
∆ιοίκησης∆ιοίκησης∆ιοίκησης∆ιοίκησης η οποία καθορίζει τη μέθοδο, το περιεχόμενο και τα αρχεία των ανασκοπήσεων.  

Τα αρχεία των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση, πρέπει να διατηρούνται (βλ. §1.2.3 ή το άρθρο 
4.2.3 του προτύπου).  

2.5.2 Εισερχόμενα στην ανασκόπηση.2.5.2 Εισερχόμενα στην ανασκόπηση.2.5.2 Εισερχόμενα στην ανασκόπηση.2.5.2 Εισερχόμενα στην ανασκόπηση.    

Όπως περιγράφεται και στη διαδικασία ∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης, τα εισερχόμενα σε κάθε 
ανασκόπηση διοίκησης του «Ελαιώνα Α.Ε»  περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τα: 

• θέματα και ενέργειες που τυχόν εκκρεμούν από προηγούμενες ανασκοπήσεις  

• την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του Σ∆ΑΤ (βλ. §5.4.3 ή το άρθρο 
8.4.3 του προτύπου)  

• τις αλλαγές εκείνες που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων (βλ. §2.4.3.2 ή 
το άρθρο 5.6.2 του προτύπου)  

• τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματα (βλ. §2.4.4 ή το άρθρο 5.7 του προτύπου) και 
σχετικές αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων (βλ. §4.15 ή το άρθρο 7.10.4 του προτύπου)  

• τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των δραστηριοτήτων επικαιροποίησης του συστήματος (βλ. 
§5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του προτύπου) 

• την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης 
για την ικανοποίηση του πελάτη (βλ. §2.4.3.1 ή το άρθρο 5.6.1 του προτύπου) και  

• τις εξωτερικές επιθεωρήσεις ή ελέγχους από πελάτες (επιθεώρηση δευτέρου μέρους) ή από 
αρμόδιους φορείς (επιθεώρηση τρίτου μέρους) 

Τα δεδομένα πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάλληλη μορφή, ώστε να διευκολύνεται η ∆ιοίκηση 
στο συσχετισμό της πληροφόρησης με τους καθιερωμένους στόχους του Σ∆ΑΤ.  

 

2.5.3 Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.2.5.3 Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.2.5.3 Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.2.5.3 Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.    

Όπως περιγράφεται και στη διαδικασία ∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης,∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης,∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης,∆Π01 Ανασκόπηση ∆ιοίκησης, τα εξερχόμενα ή τα 
αποτελέσματα από κάθε ανασκόπηση διοίκησης του«Ελαιώνα Α.Ε» περιλαμβάνουν τις 
οποιεσδήποτε αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται με: 

• τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων (βλ. §1.1 ή το άρθρο 4.1 του προτύπου) 

• τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Σ∆ΑΤ (βλ. §§ 5.5.1 ή το άρθρο 8.5 του προτύπου) 

• ανάγκες και διαθεσιμότητα σε πόρους (βλ. §3.1 ή το άρθρο 6.1 του προτύπου) 

• την τυχόν αναθεώρηση της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων και των σχετικών στόχων του Σ∆ΑΤ. 
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3333    ∆ιαχείριση πόρων.∆ιαχείριση πόρων.∆ιαχείριση πόρων.∆ιαχείριση πόρων.    

3.13.13.13.1    ∆ιάθεση πόρων.∆ιάθεση πόρων.∆ιάθεση πόρων.∆ιάθεση πόρων.    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» αναγνωρίζει ότι το Σ∆ΑΤ έχει απαιτήσεις πόρων, και είναι 
δεσμευμένη στην παροχή των πόρων αυτών. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει και διαθέτει επαρκείς 
πόρους που χρειάζονται για να τεθεί σε εφαρμογή και να διατηρηθεί το Σ∆ΑΤ καθώς και για να 
βελτιώνεται διαρκώς ως προς την αποτελεσματικότητα του (όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί). 

 

3.23.23.23.2 Ανθρώπινοι δυναμικόΑνθρώπινοι δυναμικόΑνθρώπινοι δυναμικόΑνθρώπινοι δυναμικό    

3.2.13.2.13.2.13.2.1     Γενικότητες. Γενικότητες. Γενικότητες. Γενικότητες.    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» αναγνωρίζει ότι η επιτυχία και αποτελεσματικότητα ενός Σ∆ΑΤ 
εξαρτάται άμεσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που εφαρμόζουν και 
λειτουργούν το Σ∆ΑΤ. Συνεπώς ο Συνεταιρισμός φροντίζει έτσι ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων 
και το λοιπό προσωπικό που ασχολείται με λειτουργίες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια 
τροφίμων, να έχουν τα κατάλληλα προσόντα εκπαίδευσης, κατάρτισης, εμπειρίας και δεξιοτήτων. 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η βοήθεια εξωτερικών συμβούλων για την ανάπτυξη, εφαρμογή, 
λειτουργία ή αξιολόγηση του Σ∆ΑΤ, τα σχετικά αρχεία συμβολαίων ή συμβάσεων, στα οποία 
καθορίζονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των συμβούλων, πρέπει να είναι διαθέσιμα.  

3.2.23.2.23.2.23.2.2     Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση. Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση.    

Όπως περιγράφεται και στο Σ∆ΑΤ5 στη ∆ιαδικασία Ποιότητας ∆Π10 Ανθρώπινοι πόροι,∆Π10 Ανθρώπινοι πόροι,∆Π10 Ανθρώπινοι πόροι,∆Π10 Ανθρώπινοι πόροι, η 
∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε»: 

• Προσδιορίζει τις απαραίτητες ικανότητες ή προσόντα του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες 
που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό γίνεται και μέσω των ελαχίστων απαιτήσεων 
που αναφέρονται στις περιγραφές εργασίας στο έντυπο Ε14 Ε14 Ε14 Ε14 . 

• Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
του προσωπικού το οποίο εκτελεί τις εργασίες αυτές. Οι ανάγκες εκπαίδευσης μπορεί να είναι και 
προϋποθέσεις, αλλά και ως αποτέλεσμα εσωτερικών ελέγχων ή και μη συμμορφωμένου 
προϊόντος-υπηρεσιών.  

• Εξασφαλίζει ότι το αρμόδιο προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για την παρακολούθηση, τις 
διορθώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες του Σ∆ΑΤ. 

• Αξιολογεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

• Εξασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση της σχέσης των δραστηριοτήτων του και της 
σπουδαιότητάς τους για την ασφάλεια των τροφίμων   

• Εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του που ασχολείται με λειτουργίες, οι οποίες έχουν επίπτωση στην 
ασφάλεια τροφίμων κατανοεί την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας (βλ. §2.4.3 ή 
το άρθρο 5.6 του προτύπου)  

• ∆ιατηρεί κατάλληλα αρχεία εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας στο φάκελο κάθε 
εργαζομένου. 

 

 



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σ∆ΑΤ 2 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 88/219 

 

 

3.33.33.33.3    Υποδομή.Υποδομή.Υποδομή.Υποδομή.    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» αναγνωρίζει, προσδιορίζει και διαθέτει όλους τους πόρους για την 
καθιέρωση και τη διατήρηση των απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων 
του διεθνούς προτύπου EN ISO 22000:2005. 

Η κατάλληλη υποδομή που διατίθεται περιλαμβάνει:  

• Κτιριακές εγκαταστάσεις, χώρους εργασίας  

• Εξοπλισμό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, συνεργείο, εξοπλισμό πληροφορικής.  

• Υπηρεσίες υποστήριξης, όπως εταιρείες εντομοκτονίας-μυοκτονίας, εργαστήρια χημικών και 
μικροβιολογικών αναλύσεων, συμβούλους ποιότητας κτλ.  

 

3.43.43.43.4    ΠερΠερΠερΠεριβάλλον εργασίας.ιβάλλον εργασίας.ιβάλλον εργασίας.ιβάλλον εργασίας.    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» αναγνωρίζει ότι το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον είναι 
σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική διαχείριση του Σ∆ΑΤ. Για αυτόν τον λόγο ο 
Συνεταιρισμός φροντίζει να παρέχει, διαχειρίζεται και διατηρεί αποτελεσματικά το κατάλληλο 
εργασιακό περιβάλλον, για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του πρότυπου ΕΝ ISO 22000:2005. 
Επίσης, ο ΑΣ προωθεί και ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των εργαζομένων. Αυτά κρίνεται 
ότι ενδυναμώνουν και παρακινούν τους εργαζομένους για μία πιο αποτελεσματική εργασία.  

 

4444    Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντωνΣχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντωνΣχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντωνΣχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων    

4.14.14.14.1    ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

Η ∆ιοίκηση του «Ελαιώνα Α.Ε» έχει εντοπίσει, σχεδιάσει και αναπτύξει τις απαραίτητες διεργασίες 
που χρειάζονται για την υλοποίηση ασφαλών προϊόντων. Ο ΑΣ εφαρμόζει τις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα αυτών. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται 
τα προαπαιτούμενα, τα προαπαιτούμενα προγράμματα και το σχέδιο Ανάλυσης Κινδύνων με 
Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΑΚΚΣΕ).  

Τα προϊόντα που παράγει ο «ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ανήκουν στην εξής κατηγορία:  

Πρωτογενής επεξεργασία αγροτικών προϊόντωνΠρωτογενής επεξεργασία αγροτικών προϊόντωνΠρωτογενής επεξεργασία αγροτικών προϊόντωνΠρωτογενής επεξεργασία αγροτικών προϊόντων    

Η τεκμηρίωση των διεργασιών παραγωγής γίνεται με διαγράμματα ροής ή και με περιγραφές 
ταξινομημένων διαδικασιών. Τα διαγράμματα ή περιγραφές μπορεί να επεκτείνονται προ και μετά 
τις κύριες δραστηριότητες του ΑΣ αλλά μέχρι το σημείο εκείνο που είναι πλήρως ελεγχόμενες.  

Κατά την σχεδίαση της παραγωγής των προϊόντων προσδιορίζονται τα παρακάτω: 

• Οι αντικειμενικοί σκοποί και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων 

• Η ανάγκη καθιέρωσης διεργασιών, εγγράφων και πόρων, συγκεκριμένων για το κάθε προϊόν, 

• Τις συγκεκριμένες για το προϊόν ενέργειες επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων 
και δοκιμών, καθώς και τα κριτήρια αποδοχής αυτών, 

• Τα αρχεία που χρειάζονται για την παροχή αποδείξεων ότι το προϊόν και η παραγωγή αυτού 
ικανοποιούν τις αρχικές απαιτήσεις,  
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Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την σχεδίαση αυτή είναι στην κατάλληλη μορφή για τη μέθοδο 
λειτουργίας του «Ελαιώνα Α.Ε» 

  

4.24.24.24.2 ΠροαπαιτούμεναΠροαπαιτούμεναΠροαπαιτούμεναΠροαπαιτούμενα    

4.2.14.2.14.2.14.2.1     Καθιέρω Καθιέρω Καθιέρω Καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρησηση, εφαρμογή, διατήρησηση, εφαρμογή, διατήρησηση, εφαρμογή, διατήρηση    

O «Ελαιώνα Α.Ε» εφαρμόζει για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων, τα προαπαιτούμενα που 
υποστηρίζουν τον έλεγχο:  

• της πιθανότητας εισαγωγής βιολογικών, χημικών ή φυσικών κινδύνων στο παρεχόμενο τρόφιμο 
από το περιβάλλον εργασίας. 

• της βιολογικής, χημικής και φυσικής επιμόλυνσης του παρεχόμενου τροφίμου, 
συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης επιμόλυνσής του, και  

• των επιπέδων των κινδύνων στο τρόφιμο και στο περιβάλλον παραγωγής του.  

4.2.24.2.24.2.24.2.2    Τι πρέπει να ισχύειΤι πρέπει να ισχύειΤι πρέπει να ισχύειΤι πρέπει να ισχύει    

Ο «Ελαιώνα Α.Ε» εφαρμόζει τα προαπαιτούμενα έτσι ώστε να: 

• Ανταποκρίνονται στις ανάγκες του για την ασφάλεια των τροφίμων  

• Είναι ανάλογα του μεγέθους παραγωγής και του είδους των παραγόμενων προϊόντων. 

• Εφαρμόζονται στο σύνολο των λειτουργιών παραγωγής, είτε ως προγράμματα γενικής 
εφαρμογής, είτε ως προγράμματα που εφαρμόζονται ανά προϊόν 

• Εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Τροφίμων  

Ο Συνεταιρισμός προσδιορίζει τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3     Αξιοποίηση δέουσας πληροφόρησηςΑξιοποίηση δέουσας πληροφόρησηςΑξιοποίηση δέουσας πληροφόρησηςΑξιοποίηση δέουσας πληροφόρησης    

Ο «Ελαιώνα Α.Ε» κατά την επιλογή και/ή την καθιέρωση των προαπαιτούμενων εξετάζει και 
αξιοποιεί τη δέουσα πληροφόρηση (π.χ. νομικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, οδηγοί ορθής 
πρακτικής οδηγούς, εθνικά ή διεθνή ή κλαδικά πρότυπα).  

Κατά την καθιέρωση των προαπαιτούμενων, ο ΑΣ εξετάζει τα ακόλουθα:  

α)α)α)α) την κατασκευή και χωροδιάταξη των κτιρίων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων  

β)β)β)β) τη χωροδιάταξη των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργασιακού χώρου και των 
χώρων του προσωπικού  

γ)γ)γ)γ) τα δίκτυα αέρα, νερού, ενέργειας και άλλα δίκτυα  

δ)δ)δ)δ) τις υποστηρικτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης αποβλήτων και της 
αποχέτευσης  

ε)ε)ε)ε) την καταλληλότητα του εξοπλισμού και τη δυνατότητα καθαρισμού, επισκευής και προληπτικής 
συντήρησης  

στ)στ)στ)στ) τη διαχείριση των προμηθειών, των παροχών νερού, αέρα, των αποβλήτων και αποχέτευσης 
και των τελικών προϊόντων  

ζ)ζ)ζ)ζ) τα μέτρα για την πρόληψη της διασταυρούμενης επιμόλυνσης  

η)η)η)η) τον καθαρισμό και την απολύμανση  
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θ)θ)θ)θ) την απεντόμωση και μυοκτονία  

ι)ι)ι)ι) την ατομική υγιεινή και  

ια)ια)ια)ια) άλλα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα  

Η επαλήθευση των προαπαιτούμενων προγραμματίζεται (βλ. §§4.12 ή το άρθρο 7.8 του προτύπου) 
και τα προαπαιτούμενα τροποποιούνται κατάλληλα (βλ. §§4.11 ή το άρθρο 7.7 του προτύπου). Ο 
τρόπος διαχείρισης των ενεργειών που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα πρέπει να 
περιγράφεται και γι’αυτό ο «Ελαιώνας Α.Ε» διατηρεί αρχεία επαληθεύσεων και τροποποιήσεων.  

 

4.34.34.34.3    Προκαταρκτικά Προκαταρκτικά Προκαταρκτικά Προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνωνβήματα για την ανάλυση κινδύνωνβήματα για την ανάλυση κινδύνωνβήματα για την ανάλυση κινδύνων    

4.3.1 Γενικά4.3.1 Γενικά4.3.1 Γενικά4.3.1 Γενικά    

Όλη η σχετική πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων 
συλλέγεται, διατηρείται, ενημερώνεται και τεκμηριώνεται από τον «Ελαιώνα Α.Ε». 

4.3.24.3.24.3.24.3.2     Ομάδα ασφάλειας τροφίμων Ομάδα ασφάλειας τροφίμων Ομάδα ασφάλειας τροφίμων Ομάδα ασφάλειας τροφίμων    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» όρισε τα παρακάτω στελέχη της να αποτελέσουν την Ομάδα Ασφαλείας 
Τροφίμων (ΟΑΤ) της, ως εξής: 

1. Ο ∆ιαχειριστής της μονάδας 

2. Ο Πρόεδρος του ΑΣ 

3. Η Χημικός της ΕΑΣ  

4. Ο Σύμβουλος Ποιότητας 

5. Ο Γεωπόνος της ΕΑΣ Ιεράπετρας 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων συνδυάζει τη διεπιστημονική γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη 
και στην εφαρμογή του Σ∆ΑΤ. Η γνώση και εμπειρία αφορά, μεταξύ άλλων, στα προϊόντα του ΑΣ, 
στις διεργασίες, στον εξοπλισμό και στους κινδύνους για την ασφάλεια τροφίμων, εντός του πεδίου 
εφαρμογής του Σ∆ΑΤ. Ο Συνεταιρισμός διατηρεί αρχεία που αποδεικνύουν ότι η ομάδα ασφάλειας 
τροφίμων έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία (βλ. §3.2.2 ή το άρθρο 6.2.2 του προτύπου).  

 

4.3.34.3.34.3.34.3.3     Χαρακτηριστικά προϊόντων και πρώτων υλών Χαρακτηριστικά προϊόντων και πρώτων υλών Χαρακτηριστικά προϊόντων και πρώτων υλών Χαρακτηριστικά προϊόντων και πρώτων υλών    

Όλα τα προϊόντα, πρώτες ύλες και υλικά σε επαφή με αυτά περιγράφονται, στο βαθμό που είναι 
απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων (βλ. §4.6 ή το άρθρο 7.4 του προτύπου). Στην 
περιγραφή αυτή περιλαμβάνονται, οι παρακάτω πληροφορίες:  

o γενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

o χαρακτηριστικά πρώτων υλών  

o μέθοδος παραγωγής 

o συνθήκες χειρισμού και συσκευασίας 

o συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής  

o ειδικά κριτήρια αποδοχής αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων ή ειδικές προδιαγραφές των 
πρώτων υλών ανάλογα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. 
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o σήμανση προϊόντος και καταγραφή παρτίδας παραγωγής  

o προβλεπόμενη χρήση από τον πελάτη 

Εφόσον είναι εφικτό περιγράφεται η προσδιοριζόμενη χρήση του τελικού προϊόντος από τον τελικό 
χρήστη (καταναλωτή) και ο τρόπος χειρισμού του προϊόντος από αυτόν, ακόμα και αν είναι 
καταχρηστικός. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις για 
ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών. 

Ο Συνεταιρισμός προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα ως άνω, σε σχέση με 
την ασφάλεια τροφίμων. Οι περιγραφές ενημερώνονται και τροποποιούνται, όταν απαιτείται, 
σύμφωνα με την §4.11 ή το άρθρο του προτύπου 7.7. 

Τα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης (ελαιοκάρπου) και του τελικού προϊόντος (ελαιόλαδο) 
περιγράφονται αναλυτικά στο Σ∆ΑΤ1. 

 

4.4.4.4.4.4.4.4.    ∆ιαγράμματα∆ιαγράμματα∆ιαγράμματα∆ιαγράμματα ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα ελέγχου ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα ελέγχου ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα ελέγχου ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα ελέγχου     

4.4.14.4.14.4.14.4.1     ∆ιαγράμματα ροής ∆ιαγράμματα ροής ∆ιαγράμματα ροής ∆ιαγράμματα ροής    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» έχει συντάξει τα διαγράμματα ροής για τα προϊόντα ή τις κατηγορίες 
προϊόντων, που καλύπτονται από το Σ∆ΑΤ. Τα διαγράμματα ροής παρέχουν μία βάση για την 
αξιολόγηση της πιθανής εμφάνισης, του πολλαπλασιασμού ή της εισαγωγής των κινδύνων.  

Τα διαγράμματα ροής είναι σαφή, ακριβή και επαρκώς λεπτομερή. Τα διαγράμματα ροής 
περιλαμβάνουν, όταν απαιτούνται, τα εξής:  

α)α)α)α) την ακολουθία και τις αλληλοεπιδράσεις όλων των σταδίων παραγωγής  

β)β)β)β) τις εξωτερικές διεργασίες και τις υπεργολαβικές εργασίες  

γ)γ)γ)γ) τη θέση όπου εισάγονται οι πρώτες ύλες, 

δ)δ)δ)δ) τη θέση επανακατεργασίας και ανακύκλωσης  

ε)ε)ε)ε) τη θέση αποδέσμευσης των τελικών προϊόντων και απομάκρυνσης των ενδιάμεσων προϊόντων, 
των παραπροϊόντων και των αποβλήτων.  

Σύμφωνα με την §4.12 ή το άρθρο 7.8 του προτύπου, η ομάδα ασφάλειας τροφίμων επαληθεύει την 
ορθότητα των διαγραμμάτων ροής με επιτόπιο έλεγχο και διατηρεί τα αρχεία επαλήθευσης των 
διαγραμμάτων ροής.  

Τα διαγράμματα ροής παρουσιάζονται στο Σ∆ΑΤ3.Σ∆ΑΤ3.Σ∆ΑΤ3.Σ∆ΑΤ3. 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    Περιγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχουΠεριγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχουΠεριγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχουΠεριγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχου    

Τα υπάρχοντα προληπτικά μέτρα ελέγχου και η ένταση εφαρμογής τους, οι παράμετροι διεργασίας 
καθώς και άλλες διαδικασίες που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίμων, περιγράφονται 
στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων (βλ. §4.6 ή το άρθρο 7.4 
του προτύπου). Οι εξωτερικές απαιτήσεις (π.χ. αρμοδίων αρχών ή πελατών), οι οποίες μπορεί να 
έχουν επίπτωση στην επιλογή και την ένταση των μέτρων, περιγράφονται επίσης. Οι περιγραφές 
αυτές ενημερώνονται, σύμφωνα με την §4.11 ή το άρθρο 7.7 του προτύπου.  

 

 

4.54.54.54.5    Ανάλυση κινδύνωνΑνάλυση κινδύνωνΑνάλυση κινδύνωνΑνάλυση κινδύνων    
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4.5.14.5.14.5.14.5.1    ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων, διενεργεί ανάλυση κινδύνων για τον προσδιορισμό των 
τροφογενών κινδύνων που απαιτούν έλεγχο, το βαθμό ελέγχου που απαιτείται για την ασφάλεια 
των τροφίμων και τον απαιτούμενο συνδυασμό προληπτικών μέτρων ελέγχου.  

4.5.24.5.24.5.24.5.2     Αναγνώριση Αναγνώριση Αναγνώριση Αναγνώριση κινδύνω κινδύνω κινδύνω κινδύνων και προσδιορισμός αποδεκτών επιπέδων κινδύνουν και προσδιορισμός αποδεκτών επιπέδων κινδύνουν και προσδιορισμός αποδεκτών επιπέδων κινδύνουν και προσδιορισμός αποδεκτών επιπέδων κινδύνου    

4.5.2.1 Σε τι βασίζεται η αναγνώριση4.5.2.1 Σε τι βασίζεται η αναγνώριση4.5.2.1 Σε τι βασίζεται η αναγνώριση4.5.2.1 Σε τι βασίζεται η αναγνώριση    

Όλοι οι τροφογενείς κίνδυνοι που λογικά αναμένεται να εμφανιστούν για το είδος του προϊόντος, 
της διεργασίας και των εγκαταστάσεων παραγωγής, αναγνωρίζονται και καταγράφονται. Η 
αναγνώριση βασίζεται:  

α)α)α)α) στην προκαταρκτική πληροφόρηση και τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την §4.3.3 ή 
το άρθρο 7.3 του προτύπου. 

β)β)β)β) στην εμπειρία  

γ)γ)γ)γ) στις εξωτερικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των επιδημιολογικών και άλλων 
ιστορικών και βιβλιογραφικών δεδομένων και  

δ)δ)δ)δ) στην πληροφόρηση, από την αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, σχετικά με τους κινδύνους που 
μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τελικών προϊόντων, των ενδιάμεσων προϊόντων και 
του τροφίμου που καταναλώνεται.  

Αναφέρονται όλα τα στάδια (από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τη διανομή), όπου κάθε 
τροφογενής κίνδυνος ενδεχομένως εισάγεται.  

Η ανάλυση κινδύνων γίνεται εκτενώς στο Σ∆ΑΤ3Σ∆ΑΤ3Σ∆ΑΤ3Σ∆ΑΤ3 

4.5.2.2 Τι εξετάζεται στην αναγνώριση4.5.2.2 Τι εξετάζεται στην αναγνώριση4.5.2.2 Τι εξετάζεται στην αναγνώριση4.5.2.2 Τι εξετάζεται στην αναγνώριση    

α)α)α)α) τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν την εξεταζόμενη διεργασία  

β)β)β)β) ο εξοπλισμός παραγωγής, οι παροχές υλών και ο περιβάλλων χώρος 

γ)γ)γ)γ) το προηγούμενο και το επόμενο στάδιο της αλυσίδας τροφίμων    

4.5.2.3 Τι προσδιορίζεται κατά την αναγνώριση4.5.2.3 Τι προσδιορίζεται κατά την αναγνώριση4.5.2.3 Τι προσδιορίζεται κατά την αναγνώριση4.5.2.3 Τι προσδιορίζεται κατά την αναγνώριση    

Για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο προσδιορίζεται, όποτε είναι δυνατόν, το αποδεκτό επίπεδο 
κινδύνου στο τελικό προϊόν. Το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις πελατών για την ασφάλεια 
τροφίμων, την προβλεπόμενη χρήση από τον πελάτη και άλλα σχετικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα 
του προσδιορισμού και η αιτιολόγησή του καταγράφονται.  

4.5.34.5.34.5.34.5.3     Αξιολόγηση των κινδύνων Αξιολόγηση των κινδύνων Αξιολόγηση των κινδύνων Αξιολόγηση των κινδύνων    

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων διεξάγει την αξιολόγηση των κινδύνων προκειμένου να 
προσδιοριστεί για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο (βλ. §4.6.2 ή το άρθρο 7.4.2 του προτύπου), εάν η 
εξάλειψη ή η μείωση του σε αποδεκτά επίπεδα είναι απαραίτητη για την παραγωγή ασφαλούς 
τροφίμου και εάν απαιτείται έλεγχος του για να διευκολύνεται η επίτευξη των καθορισμένων 
αποδεκτών επιπέδων κινδύνου.  

Κάθε κίνδυνος αξιολογείται ανάλογα με την ενδεχόμενη σοβαρότητα των αρνητικών επιπτώσεων 
στην υγεία και την πιθανότητα εμφάνισής τους. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία περιγράφεται 
και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου καταγράφονται.  
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4.5.44.5.44.5.44.5.4      Επιλογή  Επιλογή  Επιλογή  Επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου    

Βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων της §4.6.3 ή του άρθρου 7.4.3 του προτύπου, επιλέγεται ο 
κατάλληλος συνδυασμός προληπτικών μέτρων ελέγχου που προλαμβάνουν, εξαλείφουν ή 
μειώνουν τους αναγνωρισμένους κινδύνους στα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα.  

Κατά την επιλογή, κάθε προληπτικό μέτρο ελέγχου της §4.5.2 ή του άρθρου 7.3.5.2 του προτύπου 
εξετάζεται, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του έναντι των αναγνωρισμένων κινδύνων. Τα 
επιλεγμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον απαιτούμενο τρόπο 
διαχείρισης τους, είτε με τα προαπαιτούμενα προγράμματα είτε με το σχέδιο ΑΚΚΣΕ (Ανάλυση 
Κινδύνων - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). 

Η επιλογή και η κατηγοριοποίηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου γίνεται χρησιμοποιώντας μία 
λογική προσέγγιση αξιολόγησης με τα παρακάτω κριτήρια:  
α)α)α)α) την επίδραση του προληπτικού μέτρου ελέγχου στον αναγνωρισμένο κίνδυνο, ανάλογα με την 

ένταση εφαρμογής  
β)β)β)β) το εφικτό της παρακολούθησης (π.χ. παρακολούθηση που επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό των 

αποκλίσεων και την έγκαιρη διόρθωση)  
γ)γ)γ)γ) τη θέση του προληπτικού μέτρου ελέγχου στο σύστημα, σε σχέση με τα άλλα προληπτικά μέτρα 

ελέγχου  
δ)δ)δ)δ) την πιθανότητα αστοχίας της λειτουργίας του προληπτικού μέτρου ελέγχου ή σημαντικής 

μεταβολής των παραμέτρων της διεργασίας  
ε)ε)ε)ε) τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση αστοχίας της λειτουργίας του προληπτικού μέτρου 

ελέγχου  
στ)στ)στ)στ) εάν το προληπτικό μέτρο ελέγχου έχει καθιερωθεί και εφαρμοστεί ειδικά για να εξαλείψει η να 

μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο έως το αποδεκτό επίπεδο  
ζ)ζ)ζ)ζ) συνέργεια (π.χ. αλληλεπίδραση μεταξύ δύο η περισσοτέρων μέτρων, ώστε το αποτέλεσμά τους 

να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων).  

Τα προληπτικά μέτρα ελέγχου που εντάσσονται στο σχέδιο ΑΚΚΣΕ εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
§4.8 ή το άρθρο 7.6 του προτύπου. Τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την §4.7 ή το άρθρο 7.5 του προτύπου, ως προαπαιτούμενα προγράμματα.  

Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης περιγράφονται και τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης καταγράφονται.  

Τα επιλεγμένα προληπτικά μέτρα καταγράφονται στο Σ∆ΑΤ3.Σ∆ΑΤ3.Σ∆ΑΤ3.Σ∆ΑΤ3.    

4.64.64.64.6    Καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτωνΚαθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτωνΚαθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτωνΚαθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων    

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα τεκμηριώνονται και για κάθε πρόγραμμα υπάρχουν οι 
παρακάτω πληροφορίες:  

α)α)α)α) κίνδυνος(οι) που ελέγχεται με το πρόγραμμα (βλ. §4.6.4 ή το άρθρο 7.4.4 του προτύπου)  

β)β)β)β) προληπτικό(ά) μέτρο(α) ελέγχου ( βλ. §4.6.4 ή το άρθρο 7.4.4 του προτύπου)  

γ)γ)γ)γ) διαδικασίες παρακολούθησης κατά την εφαρμογή του προγράμματος  

δ)δ)δ)δ) προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα προβλεπόμενα (βλ. 
§4.12.1 και §4.12.2 ή το άρθρο 7.10.1 και 7.10.2 αντιστοίχως του προτύπου)  

ε)ε)ε)ε) ευθύνες και αρμοδιότητες  

στ)στ)στ)στ) αρχεία παρακολούθησης  

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα αναλύονται στο Σ∆ΑΤ3Τα προαπαιτούμενα προγράμματα αναλύονται στο Σ∆ΑΤ3Τα προαπαιτούμενα προγράμματα αναλύονται στο Σ∆ΑΤ3Τα προαπαιτούμενα προγράμματα αναλύονται στο Σ∆ΑΤ3    
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4.74.74.74.7    Καθιέρωση του σχεδίου ΑΚΚΣΕΚαθιέρωση του σχεδίου ΑΚΚΣΕΚαθιέρωση του σχεδίου ΑΚΚΣΕΚαθιέρωση του σχεδίου ΑΚΚΣΕ    

4.7.14.7.14.7.14.7.1     Σχέδιο  Σχέδιο  Σχέδιο  Σχέδιο ΑΚΚΣΕΑΚΚΣΕΑΚΚΣΕΑΚΚΣΕ    

Το σχέδιο Ανάλυσης Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΑΚΚΣΕ) του «Ελαιώνα Α.Ε» 
τεκμηριώνεται και περιέχει, για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου (ΚΣΕ), τις παρακάτω πληροφορίες:  

α)α)α)α) κίνδυνος(οι) που ελέγχεται στο κρίσιμο σημείο ελέγχου (ΚΣΕ) (βλ. §4.6.4 ή το άρθρο 7.4.4  του 
προτύπου)  

β)β)β)β) προληπτικό(ά) μέτρο(α) ελέγχου (βλ. §4.6.4 ή το άρθρο 7.4.4 του προτύπου)  

γ)γ)γ)γ) κρίσιμο(α) όριο(α) (βλ.§4.8.3 ή το άρθρο 7.6.3 του προτύπου)  

δ)δ)δ)δ) διαδικασίες παρακολούθησης (βλ. §4.8.4 ή το άρθρο 7.6.4 του προτύπου)  

ε)ε)ε)ε) προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες, σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια (βλ. §4.8.5 ή 
το άρθρο 7.6.5 του προτύπου)  

στ)στ)στ)στ) ευθύνες και αρμοδιότητες  

ζ)ζ)ζ)ζ) αρχείο(α) παρακολούθησης  

4.7.24.7.24.7.24.7.2     Καθορισμός των κρίσιμων ελέγχ Καθορισμός των κρίσιμων ελέγχ Καθορισμός των κρίσιμων ελέγχ Καθορισμός των κρίσιμων ελέγχου (ΚΣΕ)ου (ΚΣΕ)ου (ΚΣΕ)ου (ΚΣΕ)    

Για κάθε κίνδυνο που ελέγχεται με το σχέδιο ΑΚΚΣΕ, καθορίζεται το κρίσιμο σημείο ελέγχου (ΚΣΕ) 
για το επιλεγμένο προληπτικό μέτρο (βλ §4.6.4 ή το άρθρο 7.4.4 του προτύπου). 

4.7.34.7.34.7.34.7.3     Καθορισμός των κρίσιμων ορίων για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου Καθορισμός των κρίσιμων ορίων για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου Καθορισμός των κρίσιμων ορίων για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου Καθορισμός των κρίσιμων ορίων για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου    

Για την παρακολούθηση σε κάθε ΚΣΕ έχουν καθοριστεί τα κρίσιμα όρια (ΚΟ).  

Τα κρίσιμα όρια καθιερώνονται για να διασφαλίζεται ότι όταν δεν υπάρχει απόκλιση από αυτά, 
στα τελικά προϊόντα τα επίπεδα κινδύνου δεν υπερβαίνουν τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα (βλ. 
§4.6.2 ή το άρθρο 7.4.2 του προτύπου).  

Τα κρίσιμα όρια είναι μετρήσιμα και τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση της επιλογής για τα καθιερωμένα 
κρίσιμα σημεία. Τα κρίσιμα όρια μπορεί να είναι νομικής φύσεως ή απαίτηση του πελάτη ή προϊόν 
επιστημονικής μελέτης. 

Τα κρίσιμα όρια που βασίζονται σε υποκειμενικά δεδομένα (όπως οπτικός έλεγχος του προϊόντος, 
της διεργασίας, του χειρισμού κτλ.) υποστηρίζονται από κατάλληλες οδηγίες και αντίστοιχη 
εκπαίδευση.  

4.7.44.7.44.7.44.7.4     Σύστημα Σύστημα Σύστημα Σύστημα παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχουπαρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχουπαρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχουπαρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» έχει καθιερώσει ένα σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο 
ελέγχου, το οποίο να αποδεικνύει ότι το ΚΣΕ βρίσκεται υπό έλεγχο. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει 
όλες τις προγραμματισμένες μετρήσεις ή παρατηρήσεις σχετικές με τα κρίσιμα όρια. Το σύστημα 
παρακολούθησης αποτελείται από τις σχετικές διαδικασίες, οδηγίες και αρχεία για τα εξής:  

α)α)α)α) μέτρηση ή παρατήρηση που παρέχει έγκαιρα αποτελέσματα  

β)β)β)β) εξοπλισμό παρακολούθησης  

γ)γ)γ)γ) μεθόδους διακρίβωσης (βλ. §§5.3 ή το άρθρο 8.3 του προτύπου)  

δ)δ)δ)δ) συχνότητα παρακολούθησης  

ε)ε)ε)ε) αρμόδιο προσωπικό για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του αποτελέσματος  



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σ∆ΑΤ 2 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 95/219 

 

στ)στ)στ)στ) μέθοδος καταγραφής.  

Οι μέθοδοι και η συχνότητα παρακολούθησης επιτρέπουν την έγκαιρη αναγνώριση οποιασδήποτε 
απόκλισης από τα κρίσιμα όρια, έτσι ώστε το μη ασφαλές προϊόν να μπορεί να απομονωθεί, πριν 
χρησιμοποιηθεί ή καταναλωθεί.  

4.7.54.7.54.7.54.7.5     Προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια Προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια Προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια Προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια    

Στο σχέδιο ΑΚΚΣΕ περιγράφονται οι προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση 
απόκλισης από τα κρίσιμα όρια. Οι παραπάνω ενέργειες διασφαλίζουν ότι εντοπίζεται η αιτία της 
μη συμμόρφωσης, οι ελεγχόμενες παράμετροι στο εκάστοτε ΚΣΕ επαναφέρονται υπό έλεγχο και 
προλαμβάνεται η επανεμφάνιση της απόκλισης (βλ. §4.12.2 ή το άρθρο 7.10.2 του προτύπου).  

Ο Συνεταιρισμός έχει καθιερώσει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον κατάλληλο 
χειρισμό των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα αυτά δεν 
αποδεσμεύονται πριν αξιολογηθούν σύμφωνα με την §4.12.3 ή το άρθρο 7.10.3 του προτύπου.  

4.8 Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης4.8 Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης4.8 Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης4.8 Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης    

Μετά την καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων (βλ. §4.7 ή το άρθρο 7.5 του 
προτύπου) και του σχεδίου ΑΚΚΣΕ (βλ. §4.8 ή το άρθρο 7.6 του προτύπου), όταν απαιτείται, 
ενημερώνονται τα παρακάτω προκαταρκτικά δεδομένα, στα οποία βασίστηκε η ανάλυση 
κινδύνων:  

α)α)α)α) χαρακτηριστικά προϊόντος (βλ §4.3.3 ή το άρθρο 7.3.3 του προτύπου)  

β)β)β)β) διαγράμματα ροής (βλ. §4.5.1 ή το άρθρο 7.3.5.1 του προτύπου)  

δ)δ)δ)δ) στάδια της διεργασίας (βλ. §4.5.2 ή το άρθρο 7.3.5.2 του προτύπου)  

ε)ε)ε)ε) προληπτικά μέτρα ελέγχου (βλ. §4.5.2 ή το άρθρο 7.3.5.2 του προτύπου)  

Εάν απαιτείται, αναθεωρείται το προκαταρκτικό σχέδιο ΑΚΚΣΕ (βλ. §4.8.1 ή το άρθρο 7.6.1 του 
προτύπου) καθώς και οι σχετικές διαδικασίες ή οδηγίες για τα προαπαιτούμενα (βλ. §4.2 ή το 
άρθρο 7.2 του προτύπου)  

4.94.94.94.9     Σχεδιασμός της επαλήθευσης Σχεδιασμός της επαλήθευσης Σχεδιασμός της επαλήθευσης Σχεδιασμός της επαλήθευσης    

Ο σχεδιασμός της επαλήθευσης καθορίζει το σκοπό, τη μέθοδο, τη συχνότητα και τις ευθύνες για 
τις ενέργειες αξιολόγησης. Η επαλήθευση επιβεβαιώνει ότι:  

α)α)α)α) τα προαπαιτούμενα εφαρμόζονται (βλ. §4.2 ή το άρθρο 7.2 του προτύπου)  

β)β)β)β) τα δεδομένα για την ανάλυση κινδύνων (βλ. §4.3 ή το άρθρο 7.3 του προτύπου) ενημερώνονται 
συνεχώς  

γ)γ)γ)γ) τα προαπαιτούμενα προγράμματα (βλ. §4.7 ή το άρθρο 7.5 του προτύπου) και τα στοιχεία του 
σχεδίου ΑΚΚΣΕ (βλ. §4.8.1 ή το άρθρο 7.6.1 του προτύπου) εφαρμόζονται και είναι 
αποτελεσματικά  

δ)δ)δ)δ) δεν υπάρχει απόκλιση από τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνων στα προϊόντα (βλ. §4.6.2 ή το άρθρο 
7.4.2 του προτύπου)  

ε)ε)ε)ε) άλλες απαιτούμενες ενέργειες πραγματοποιούνται και είναι αποτελεσματικές.  

Το αποτέλεσμα του σχεδιασμού πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη για τον τρόπο λειτουργίας 
του Συνεταιρισμού. Τα δε αποτελέσματα της επαλήθευσης καταγράφονται, παρουσιάζονται στη 
κατάλληλη μορφή ώστε να διευκολύνεται η ανάλυσή τους και κοινοποιούνται στην ομάδα 
ασφάλειας τροφίμων και τη ∆ιοίκηση σύμφωνα με την §5.4.3 ή το άρθρο 8.4.3 του προτύπου.  



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σ∆ΑΤ 2 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 96/219 

 

Εάν το σύστημα αξιολόγησης βασίζεται στη δοκιμή των δειγμάτων τελικού προϊόντος και τα 
δοκίμια παρουσιάζουν μη συμμόρφωση με τα αποδεκτά επίπεδα του κινδύνου (βλ. §4.6.2 ή το 
άρθρο 7.4.2 του προτύπου), οι παρτίδες που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί, τυγχάνουν χειρισμού 
σύμφωνα με την §4.12.3 ή το άρθρο 7.10.3 του προτύπου.  

4.104.104.104.10    Σχεδιασμός της ιχνηλασιμότηταςΣχεδιασμός της ιχνηλασιμότηταςΣχεδιασμός της ιχνηλασιμότηταςΣχεδιασμός της ιχνηλασιμότητας    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» έχει καθιερώσει και εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας, που επιτρέπει την 
αναγνώριση των παρτίδων του προϊόντος και τη σχέση τους με τις παρτίδες των πρώτων υλών, 
καθώς και με τα αρχεία της παραγωγής ή παράδοσης. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας επιτρέπει την 
αναγνώριση των παραλαμβανόμενων υλικών από τον αμέσως προηγούμενο προμηθευτή και των 
προϊόντων στην αρχική διαδρομή διανομής αυτού.  

Τα αρχεία ιχνηλασιμότητας διατηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το χειρισμό 
των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων και την ενδεχόμενη απόσυρση ή ανάκληση αυτών. Τα 
αρχεία είναι σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις πελατών. Η 
μέθοδος ιχνηλασιμότητας μπορεί π.χ. να βασίζεται στην αναγνώριση της παρτίδας του τελικού 
προϊόντος με τη χρήση γραφικών ή/και πληροφορικών συστημάτων.  

Τα αρχεία ιχνηλασιμότητας είναι τα έντυπα Α1-Α5 στο Σ∆ΑΤ4 ενώ η σχετική διαδικασία είναι η 
∆Π12 Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων∆Π12 Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων∆Π12 Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων∆Π12 Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων που υπάρχει στο Σ∆ΑΤ5. 

 

4.11 4.11 4.11 4.11     Έλεγχος μη συμμορφώσεωνΈλεγχος μη συμμορφώσεωνΈλεγχος μη συμμορφώσεωνΈλεγχος μη συμμορφώσεων    

4.11.1 ∆ιορθώσεις4.11.1 ∆ιορθώσεις4.11.1 ∆ιορθώσεις4.11.1 ∆ιορθώσεις    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» διασφαλίζει ότι όταν παρουσιάζεται απόκλιση από τα κρίσιμα όρια στα ΚΣΕ 
(άρθρο 7.6.5 του προτύπου) ή απώλεια ελέγχου στα προαπαιτούμενα προγράμματα, τα προϊόντα 
που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί, αναγνωρίζονται και ελέγχονται ως προς τη χρήση και την 
αποδέσμευσή τους.  

Καθιερώθηκε και τηρείται μία τεκμηριωμένη διαδικασία που καθορίζει:  
α) την αναγνώριση και την αξιολόγηση των τελικών προϊόντων που ενδεχομένως έχουν 

επηρεαστεί, ώστε να αποφασίζεται ο κατάλληλος χειρισμός τους (άρθρο 7.10.3 του προτύπου) 
και  

β) την ανασκόπηση των υλοποιούμενων διορθώσεων.  

Ο Συνεταιρισμός χειρίζεται τα παραγόμενα προϊόντα σε συνθήκες απόκλισης από τα κρίσιμα όρια, 
ως δυνητικά μη ασφαλή σύμφωνα με το άρθρο 7.10.3 του προτύπου. Τα παραγόμενα προϊόντα σε 
συνθήκες μη συμμόρφωσης των προαπαιτούμενων πρέπει να αξιολογούνται, αναφορικά με τις 
αιτίες της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες για την ασφάλεια τροφίμων. Όταν απαιτείται τα 
χειρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.10.3 του προτύπου. Η αξιολόγηση αυτή καταγράφεται.  

Όλες οι διορθώσεις εγκρίνονται από τη ∆ιοίκηση και καταγράφονται οι πληροφορίες για τη φύση, 
τις αιτίες και τις επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης, καθώς και οι αναγκαίες πληροφορίες για την 
ιχvηλασιμότητα, σχετικά με τις μη συμμορφούμενες παρτίδες 

4.11.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες4.11.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες4.11.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες4.11.2 ∆ιορθωτικές ενέργειες    

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των προαπαιτούμενων και των ΚΣΕ αξιολογούνται από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.  

Αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες, όταν υπάρχει απόκλιση από τα κρίσιμα όρια (βλ. §7.6.5 
του προτύπου) ή όταν υπάρχει μη συμμόρφωση στην εφαρμογή των προαπαιτούμενων 
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προγραμμάτων.  

Ο Συνεταιρισμός καθιερώνει και διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες που να περιγράφουν τις 
κατάλληλες ενέργειες για τον εντοπισμό και την εξάλειψη της αιτίας της μη συμμόρφωσης, την 
πρόληψη της επανεμφάνισης και της επαναφοράς της διεργασίας ή του συστήματος υπό έλεγχο. 
Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν:  
α) την ανασκόπηση των μη συμμορφώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων πελατών)  
β) την ανασκόπηση των τάσεων στα αποτελέσματα παρακολούθησης, που μπορεί να 

υποδεικνύουν μετατόπιση προς απώλεια ελέγχου  
γ) τον προσδιορισμό των αιτίων της μη συμμόρφωσης  
δ) την αξιολόγηση της ανάγκης λήψης μέτρων, για να διασφαλίζεται η μη επανεμφάνιση της μη 

συμμόρφωσης  
ε) την επιλογή και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων, και  
στ) την ανασκόπηση των λαμβανόμενων διορθωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητάς τους.  

Οι διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στο έντυπο Ε07 Αναφορά μη Συμμόρφωσης.  

4.11.3  Χειρισμός των δυνητικών μη ασφαλών προϊόντων4.11.3  Χειρισμός των δυνητικών μη ασφαλών προϊόντων4.11.3  Χειρισμός των δυνητικών μη ασφαλών προϊόντων4.11.3  Χειρισμός των δυνητικών μη ασφαλών προϊόντων    

4.11.3.1 Γενικά4.11.3.1 Γενικά4.11.3.1 Γενικά4.11.3.1 Γενικά    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» χειρίζεται κατάλληλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να προλαμβάνεται η εισαγωγή τους στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, 
εκτός εάν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι:  
α) οι σχετικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια τροφίμων έχουν μειωθεί στα καθορισμένα αποδεκτά 

επίπεδα  
β) οι σχετικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια τροφίμων μειώνονται στα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα 

(§4.6.2 ή το άρθρο 7.4.2 του προτύπου) πριν την εισαγωγή των προϊόντων στην αλυσίδα 
διακίνησης τροφίμων ή  

γ) το προϊόν εξακολουθεί να ικανοποιεί τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα του σχετικού κινδύνου, 
παρά τη μη συμμόρφωση.  

Όλες οι παρτίδες προϊόντος που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί από τη μη συμμόρφωση, πρέπει να 
δεσμεύονται μέχρι την αξιολόγησή τους.  

Εάν, προϊόντα που έχουν αποδεσμευτεί στη συνέχεια βρεθούν ως μη συμμορφούμενα, ο ΑΣ 
ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και προβαίνει σε απόσυρση (βλ. §4.13 ή το άρθρο  7.10.4 του 
προτύπου). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «απόσυρση» περιλαμβάνει και την ανάκληση  

Οι έλεγχοι και οι σχετικές αποφάσεις και η εξουσιοδότηση για το χειρισμό των δυνητικώς μη 
ασφαλών προϊόντων τεκμηριώνονται.  

4.11.3.2 Αξιολόγηση για την αποδέσμευση4.11.3.2 Αξιολόγηση για την αποδέσμευση4.11.3.2 Αξιολόγηση για την αποδέσμευση4.11.3.2 Αξιολόγηση για την αποδέσμευση    

Κάθε παρτίδα προϊόντος που ενδεχομένως έχει επηρεαστεί από τη μη συμμόρφωση, μπορεί να 
αποδεσμευτεί ως ασφαλής, μόνο όταν ικανοποιείται ένα από τα παρακάτω κριτήρια:  
α) άλλα στοιχεία, πέραν του συστήματος παρακολούθησης, υποδηλώνουν ότι τα προληπτικά 

μέτρα ελέγχου υπήρξαν αποτελεσματικά  
β) υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα των προληπτικών 

μέτρων ελέγχου επιτυγχάνει στο συγκεκριμένο προϊόν, τη μείωση του κινδύνου στα 
καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα, σύμφωνα με την §4.6.2 ή το άρθρο 7.4.2 του προτύπου. 

γ) τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, αναλύσεων και/ή άλλων ενεργειών επαλήθευσης 
αποδεικνύουν ότι η παρτίδα προϊόντος που ενδεχομένως έχει επηρεαστεί, ικανοποιεί τα 
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καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα του(ων) σχετικού(ων) κινδύνου(ων).  

4.11.3.3  ∆ιάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων4.11.3.3  ∆ιάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων4.11.3.3  ∆ιάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων4.11.3.3  ∆ιάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων    
Ο «Ελαιώνας Α.Ε» χειρίζεται την παρτίδα προϊόντος, η οποία δεν αποδεσμεύεται ως ασφαλής, 
σύμφωνα με την §4.12.3.2 ή το άρθρο 7.10.3.2 του προτύπου, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:  
α) επανακατεργασία ή περαιτέρω κατεργασία εντός ή εκτός του ΑΣ, ώστε να διασφαλίζεται η 
εξάλειψη του κινδύνου ή η μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα  
β) καταστροφή και/ή διάθεση στα απόβλητα.  

4.124.124.124.12    ΑπόσυρσηΑπόσυρσηΑπόσυρσηΑπόσυρση    

Για τη διευκόλυνση της πλήρους και έγκαιρης απόσυρσης των παρτίδων τελικών προϊόντων, που 
μετά την αποδέσμευσή τους αναγνωρίστηκαν ως μη ασφαλείς.  
α) η ∆ιοίκηση ορίζει το προσωπικό με αρμοδιότητα για την ανάληψη της απόσυρσης και τον 

υπεύθυνο για την υλοποίησή της και  
β) καθιερώνει και διατηρεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία για  

1) την κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αρμόδιες αρχές, πελάτες και/ή 
καταναλωτές)  

2) το χειρισμό των αποσυρόμενων προϊόντων, καθώς και των σχετικών μη αποδεσμευμένων 
παρτίδων προϊόντος και  

3) την ακολουθία των ενεργειών που πρόκειται να ληφθούν.  

Τα αποσυρόμενα προϊόντα δεσμεύονται μέχρι να καταστραφούν ή να χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά από την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση ή αξιολογούνται ως ασφαλή για την 
προβλεπόμενη (ή άλλη) χρήση ή υποβάλλονται σε επανακατεργασία ώστε να διασφαλίζεται ότι τα 
προϊόντα είναι πλέον ασφαλή.  

Τα αίτια, η έκταση και τα αποτελέσματα της απόσυρσης καταγράφονται και η σχετική 
πληροφόρηση περιλαμβάνεται στα εισερχόμενα της ανασκόπησης από τη διοίκηση (βλ. §2.5.2 ή το 
άρθρο 5.8.2 του προτύπου).  

Η ∆ιοίκηση επικυρώνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος απόσυρσης με τη χρήση 
κατάλληλων τεχνικών (π.χ. εικονική απόσυρση ή άσκηση απόσυρσης) και τις σχετικές ενέργειες οι 
οποίες καταγράφονται.  

 

5555    Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤ    

5.15.15.15.1    ΓενικότητεςΓενικότητεςΓενικότητεςΓενικότητες    

Η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων σχεδιάζει και εφαρμόζει τις διεργασίες που απαιτούνται για την 
επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου και/ή του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου 
και την επαλήθευση και βελτίωση του Σ∆ΑΤ.  

5.25.25.25.2    Επικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχουΕπικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχουΕπικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχουΕπικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου    

Πριν την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων ελέγχου, που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα 
και στο σχέδιο ΑΚΚΣΕ και μετά από κάθε αλλαγή σε αυτά (βλ. §5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του 
προτύπου), η εταιρία επικυρώνει (βλ. το άρθρο 3.15 του προτύπου) ότι:  
α) τα επιλεγμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου επιτρέπουν την επίτευξη του προβλεπόμενου ελέγχου 

του κινδύνου και  
β) τα προληπτικά μέτρα ελέγχου είναι αποτελεσματικά και διασφαλίζεται, ως συνδυαστικό 

αποτέλεσμα, ικανοποιητικός έλεγχος των αναγνωρισμένων κινδύνων, ώστε να λαμβάνονται 
τελικά προϊόντα με τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα κινδύνων.  
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Εάν τα αποτελέσματα της επικύρωσης καταδεικνύουν ότι οι ως άνω προϋποθέσεις ή έστω μία από 
αυτές δεν επιβεβαιώνεται, το προληπτικό μέτρο ελέγχου ή ο συνδυασμός προληπτικών μέτρων 
ελέγχου τροποποιείται και επαναξιολογείται (βλ. §4.6.4 ή το άρθρο 7.4.4 του προτύπου).  

Οι τροποποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στα προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. 
παραμέτρους διεργασιών, ένταση εφαρμογής και/ή συνδυασμός τους) και/ή αλλαγές στις πρώτες 
ύλες, στις τεχνολογίες παραγωγής, στις μεθόδους διανομής και/ή στην προβλεπόμενη χρήση του 
τελικού προϊόντος.  

 

5.35.35.35.3    Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησηςΈλεγχος παρακολούθησης και μέτρησηςΈλεγχος παρακολούθησης και μέτρησηςΈλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» αποδεικνύει ότι οι προβλεπόμενοι μέθοδοι παρακολούθησης και μέτρησης και οι 
εξοπλισμοί είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης και 
μέτρησης.  

Όπου είναι απαραίτητη η διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων, ο εξοπλισμός μετρήσεων και οι 
μέθοδοι παρακολούθησης και μέτρησης:  
α) διακριβώνονται ή επαληθεύονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή πριν τη χρήση, έναντι 

προτύπων μέτρησης με ιχνηλασιμότητα σε διεθνή ή εθνικά πρότυπα μετρήσεων. Στις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, η βάση που χρησιμοποιείται για τη 
διακρίβωση ή την επαλήθευση καταγράφεται  

β) ρυθμίζονται ή επαναρρυθμίζονται, όταν απαιτείται  
γ) αναγνωρίζεται η κατάσταση διακρίβωσής τους  
δ) προστατεύονται από ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν μη έγκυρα τα  

αποτελέσματα της μέτρησης  
ε) προστατεύονται από φθορές και υποβάθμιση  

Τα αρχεία των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης και επαλήθευσης διατηρούνται.  

Επί πλέον, όταν διαπιστώνεται ότι εξοπλισμός ή η διεργασία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, 
η ∆ιοίκηση αξιολογεί την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που έχουν διενεργηθεί. Η 
∆ιοίκηση προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, τόσο για τον μη συμμορφούμενο εξοπλισμό, όσο 
και για τα σχετικά προϊόντα. Τα αρχεία της αξιολόγησης και των επακόλουθων ενεργειών 
διατηρούνται.  

Όταν για την παρακολούθηση και μέτρηση καθορισμένων απαιτήσεων χρησιμοποιείται λογισμικό, 
πρέπει να επιβεβαιώνεται η ικανότητα του λογισμικού για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Η 
επιβεβαίωση πρέπει να γίνεται πριν την αρχική χρήση και να επαναβεβαιώνεται, όταν απαιτείται.  

5.45.45.45.4    Επαλήθευση του Σ∆ΑΤΕπαλήθευση του Σ∆ΑΤΕπαλήθευση του Σ∆ΑΤΕπαλήθευση του Σ∆ΑΤ    

5.4.15.4.15.4.15.4.1     Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις    

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις σε προγραμματισμένα τακτά διαστήματα, 
προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι το Σ∆ΑΤ:  
α) βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα, με τις απαιτήσεις του Σ∆ΑΤ που έχουν 

καθιερωθεί από την εταιρία και με τις απαιτήσεις του προτύπου  EN ISO 22000:2005 και  
β) εφαρμόζεται αποτελεσματικά και επικαιροποιείται.  

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων σχεδιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τη 
σπουδαιότητα των διεργασιών και των τομέων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς και τα 
αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων (βλ. §5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του προτύπου και 2.5.2 ή 
το άρθρο 5.8.2 του προτύπου). Τα κριτήρια, το πεδίο εφαρμογής, η συχνότητα και οι μέθοδοι των 
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επιθεωρήσεων καθορίζονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Τροφίμων. Η επιλογή των 
επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την 
αμεροληψία της επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να επιθεωρούν το δικό τους έργο.  

Οι ευθύνες και οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, καθώς και για 
την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη διατήρηση των αρχείων, καθορίζονται με τεκμηριωμένη 
διαδικασία. Ο υπεύθυνος του υπό επιθεώρηση τομέα πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται χωρίς 
καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα για την άρση των μη συμμορφώσεων και των αιτιών τους. Πρέπει 
να λαμβάνονται ενέργειες παρακολούθησης της υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκαν 
και να αναφέρονται τα αποτελέσματα της επαλήθευσης.  

 

5.4.25.4.25.4.25.4.2     Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης    

Η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων με συστηματικό τρόπο αξιολογεί τα αποτελέσματα της 
προβλεπόμενης επαλήθευσης των στοιχείων του Σ∆ΑΤ (βλ. §4.10 ή το άρθρο 7.8 του προτύπου). 
Εάν η επαλήθευση δεν καταδεικνύει συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα, η ΟΑΤ λαμβάνει μέτρα για 
την επίτευξη της απαιτούμενης συμμόρφωσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανασκόπηση των παρακάτω στοιχείων:  
α) υφιστάμενες διαδικασίες και δίαυλοι επικοινωνίας (βλ. §2.4.3 και 4.9 ή το άρθρο 5.6 και 7.7 του 

προτύπου)  
β) αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων (βλ. §4.6 ή το άρθρο 7.4 του προτύπου), προαπαιτούμενα 

προγράμματα (βλ. §4.7 ή το άρθρο 7.5 του προτύπου) και σχέδιο ΑΚΚΣΕ (βλ. §4.8.1 ή το άρθρο 
7.6.1 του προτύπου)  

γ) προαπαιτούμενα (βλ. §4.2 ή το άρθρο 7.2 του προτύπου) και  
δ) αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των δραστηριοτήτων 

κατάρτισης (βλ. §3.2 ή το άρθρο 6.2 του προτύπου).  

5.4.35.4.35.4.35.4.3     Ανάλυση αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολογικής του Σ∆ΑΤ Ανάλυση αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολογικής του Σ∆ΑΤ Ανάλυση αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολογικής του Σ∆ΑΤ Ανάλυση αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολογικής του Σ∆ΑΤ    

Η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων αναλύει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης του Σ∆ΑΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων (βλ. §5.4.1 ή το άρθρο 
8.4.1 του προτύπου) και των εξωτερικών επιθεωρήσεων. Η ανάλυση αυτή γίνεται ώστε:  
α) να επιβεβαιώνεται ότι η συνολική επίδοση του συστήματος ικανοποιεί τα προβλεπόμενα και τις 

καθορισμένες απαιτήσεις του Σ∆ΑΤ  
β) να εντοπίζονται οι ανάγκες για την επικαιροποίηση ή βελτίωση του Σ∆ΑΤ  
γ) να εντοπίζονται οι τάσεις για αύξηση του ποσοστού των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων-

γευμάτων  
δ) να παρέχεται πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση και τη σπουδαιότητα των τομέων 

προς επιθεώρηση, ώστε να σχεδιάζεται κατάλληλα το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων 
και  

ε) να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων διορθώσεων και διορθωτικών 
ενεργειών.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι επακόλουθες ενέργειες καταγράφονται και παρουσιάζονται 
με την κατάλληλη μορφή, στην ανασκόπηση από τη διοίκηση (βλ. §2.5.2 ή το άρθρο 5.8.2 του 
προτύπου). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποτελούν εισερχόμενα δεδομένα στην 
επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ (βλ. §5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του προτύπου).  

 

5.55.55.55.5    ΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωσηΒελτίωση    
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5.5.15.5.15.5.15.5.1     Συνεχής βελτίωση Συνεχής βελτίωση Συνεχής βελτίωση Συνεχής βελτίωση    

Η ∆ιοίκηση διασφαλίζει ότι ο Συνεταιρισμός βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Σ∆ΑΤ, 
χρησιμοποιώντας την επικοινωνία (βλ. §2.4.3 ή το άρθρο 5.6 του προτύπου), την ανασκόπηση από 
τη διοίκηση (βλ. §2.5 ή το άρθρο 5.8 του προτύπου), τις εσωτερικές επιθεωρήσεις (βλ. §5.4.1 ή το 
άρθρο 8.4.1 του προτύπου), την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης (βλ. §5.4.2 ή το 
άρθρο 8.4.2 του προτύπου), την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του 
Σ∆ΑΤ (βλ. §5.4.3 ή το άρθρο 8.4.3 του προτύπου), την επικύρωση του συνδυασμού προληπτικών 
μέτρων (βλ. §5.2 ή το άρθρο 8.2 του προτύπου), τις διορθωτικές ενέργειες (βλ. §4.12.2 ή το άρθρο 
7.10.2 του προτύπου) και την επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ (βλ. §5.5.2 ή το άρθρο 8.5.2 του 
προτύπου).  

5.5.25.5.25.5.25.5.2     Επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ Επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ Επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ Επικαιροποίηση του Σ∆ΑΤ    

Η ∆ιοίκηση μέριμνα ώστε το Σ∆ΑΤ επικαιροποιείται συνεχώς. Για την επίτευξη της 
επικαιροποίησης, η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων περιοδικά αξιολογεί το Σ∆ΑΤ. Στη συνέχεια, η 
ομάδα αξιολογεί την αναγκαιότητα ανασκόπηση ς της ανάλυσης κινδύνων (βλ. §4.6 ή το άρθρο 7.4 
του προτύπου), των καθιερωμένων προαπαιτούμενων (βλ. §4.7 ή το άρθρο 7.5 του προτύπου) και 
του σχεδίου ΑΚΚΣΕ (βλ. §4.8.1 ή το άρθρο 7.6.1 του προτύπου).  

Η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση βασίζεται:  
α) στα δεδομένα από την εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία της §2.4.3 ή το άρθρο 5.6 του 

προτύπου 
β) στις άλλες πληροφορίες αναφορικά με την καταλληλότητα, την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του Σ∆ΑΤ  
γ) στα εξερχόμενα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του Σ∆ΑΤ (βλ. 

§5.4.3 ή το άρθρο 8.4.3 του προτύπου) και 
δ) στα αποτελέσματα της ανασκόπησης διοίκησης (βλ. §2.5.3 ή το άρθρο 5.8.3 του προτύπου)  

Οι δραστηριότητες επικαιροποίησης καταγράφονται και παρουσιάζονται, με την κατάλληλη 
μορφή, στην ανασκόπηση διοίκησης (βλ. §2.5.2 ή το άρθρο 5.8.2 του προτύπου).  

 

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ    
Σ∆ΑΤ 2Σ∆ΑΤ 2Σ∆ΑΤ 2Σ∆ΑΤ 2    
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
    

1.1.1.1. Σύντομη ιστορική αναδρομήΣύντομη ιστορική αναδρομήΣύντομη ιστορική αναδρομήΣύντομη ιστορική αναδρομή    
 

2.2.2.2. Σχεδιασμός Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ∆ΑΤ)Σχεδιασμός Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ∆ΑΤ)Σχεδιασμός Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ∆ΑΤ)Σχεδιασμός Συστήματος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ∆ΑΤ)    
2.1 Περιγραφή 
2.2 Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων 

 

3.3.3.3. Περιγραφές προϊόντωνΠεριγραφές προϊόντωνΠεριγραφές προϊόντωνΠεριγραφές προϊόντων    
3.1. Πρώτη ύλη  
3.2. Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο) 
3.3.  Παραπροϊόντα 

 

4.4.4.4. ∆ιάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας∆ιάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας∆ιάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας∆ιάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας    
 

5.5.5.5. Ανάλυση πιθανών κίνδυνωνΑνάλυση πιθανών κίνδυνωνΑνάλυση πιθανών κίνδυνωνΑνάλυση πιθανών κίνδυνων    
5.1. Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων 
5.2. ∆ιάκριση κινδύνων ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας 
5.3. Ανάλυση πιθανών κινδύνων – προληπτικά μέτρα 
5.4. Προσδιορισμός κρίσιμων σημείων με βάση το δένδρο αποφάσεων 

 

6.6.6.6. Προαπαιτούμενα του EN ISO 22000:2005Προαπαιτούμενα του EN ISO 22000:2005Προαπαιτούμενα του EN ISO 22000:2005Προαπαιτούμενα του EN ISO 22000:2005    
6.1. Σχεδιασμός και κατασκευή  
6.2.  Χώροι παραγωγής 
6.3. Μεταφορά 
6.4. Απαιτήσεις Εξοπλισμού 
6.5. Απορρίμματα τροφών 
6.6. Παροχή νερού 
6.7. Προσωπικό υγεία και ατομική υγιεινή 
6.8. Παραλαβή πρώτων υλών 
6.9. Αποθήκευση – ∆ιατήρηση 
6.10 . Προστασία της ασφάλειας του ελαιολάδου 
6.11 . Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων 
6.12 . Επικίνδυνες ουσίες 
6.13 . Κατάρτιση προσωπικού 
6.14 . Τήρηση σχετικών αρχείων 

 

7.7.7.7. Λειτουργικά προαπαιτούμεναΛειτουργικά προαπαιτούμεναΛειτουργικά προαπαιτούμεναΛειτουργικά προαπαιτούμενα    
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8.8.8.8. Σχέδιο ∆ειγματοληψίαςΣχέδιο ∆ειγματοληψίαςΣχέδιο ∆ειγματοληψίαςΣχέδιο ∆ειγματοληψίας    
 

 
 

 

 

1.1.1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ    
 

1959195919591959 Ανατίθεται από τη NASA και τα εργαστήρια του Αμερικανικού στρατού  και 
αεροπορίας (Natick Laboratories of the U.S. Army & U.S. Air Force), στην εταιρία 
Pillsbury Co η παραγωγή ασφαλών τροφίμων για κατανάλωση από τα πληρώματα των 
διαστημικών πτήσεων 

 
1971197119711971 Το HACCP παρουσιάζεται πρώτη φορά στις ΗΠΑ, στο Εθνικό Συνέδριο για την 

Προστασία των Τροφίμων (National Conference of Food Protection) 
 

1980198019801980 Αναγνωρίζεται το HACCP από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) 
 

1987198719871987 Συστήνεται η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα μικροβιολογικά κριτήρια των 
τροφίμων (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods – 
NACMCF) 

 
1989198919891989 Εκδίδεται από την NACMCF οδηγός για την εφαρμογή του HACCP 
 
1992199219921992 Εκδίδεται από την NACMCF η αναθεωρημένη μορφή του οδηγού με την εφαρμογή του 

HACCP, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικότερα οι 7 αρχές, όλοι οι σημαντικοί ορισμοί, 
καθώς και το διάγραμμα αποφάσεων για τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων 

 
1993199319931993 Εκδίδονται οδηγίες (Codex Guidelines for the Application of the HACCP System), από 

τον FAO/ WHO Codex Alimentarius Commission για την εφαρμογή του HACCP. Η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκδίδει κάθετες οδηγίες που στηρίζονται στις αρχές του HACCP 
•••• 92/5 για το κρέας 
•••• 92/46 για το γάλα 
•••• 91/493 και 92/48 για τα ιχθυρά 
•••• 93/43 οριζόντια οδηγία για την υγιεινή των τροφίμων με την οποία γίνεται 

υποχρεωτική η εφαρμογή του HACCP από τις επιχειρήσεις τροφίμων 
 

1997199719971997 Codex και NACMCF αναθεωρούν τους οδηγούς 
 
∆εκαετία ’90  ∆εκαετία ’90  ∆εκαετία ’90  ∆εκαετία ’90  Αναπτύσσονται εθνικά πρότυπα από διάφορες χώρες και ανάπτυξη προτύπων 
για τρίτου μέρους πιστοποιήσεις (π.χ. Food Marketing Institute´s SQF programme, British Retail 
Consortium´s BRC κλπ) 
 
1111----9999----2005200520052005 ∆ημοσιεύεται το πρώτο ∆ιεθνές πρότυπο ISO 22000 από τον  ∆ιεθνή  Οργανισμό 

Τυποποίησης ISO 
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2.2.2.2.  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ∆ΑΤ)ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ∆ΑΤ)ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ∆ΑΤ)ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Σ∆ΑΤ)    

 
 ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    

 
Το Σ∆ΑΤ που αναλύεται στο παρόν έγγραφο σχεδιάστηκε με βάση το πρότυπο EN ISO 22000:2005 
με σκοπό την ασφάλεια του παραγόμενου ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο. Στόχος είναι η 
αναγνώριση όλων των κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας στο ελαιοτριβείο, η ανάλυση της επικινδυνότητάς τους καθώς και ο 
ουσιαστικός έλεγχος αυτών ώστε να παραχθεί ένα ασφαλές προϊόν. Επιπλέον το Σ∆ΑΤ 3 
περιγράφει τις διαδικασίες εκείνες που ενδείκνυνται για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων 
και καθορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που ακολουθούνται όταν διαπιστωθεί ότι κάποια 
διαδικασία δεν ελέγχεται επαρκώς. 
 
Η πιστή εφαρμογή του Σ∆ΑΤ εγγυάται ότι όλες οι λειτουργίες που ενέχουν κινδύνους για το 
ελαιόλαδο ελέγχονται συστηματικά. 
 
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εφαρμογή του Σ∆ΑΤ σε 
ένα ελαιοτριβείο του «ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».  Το ελαιοτριβείο ασχολείται με την επεξεργασία των Το ελαιοτριβείο ασχολείται με την επεξεργασία των Το ελαιοτριβείο ασχολείται με την επεξεργασία των Το ελαιοτριβείο ασχολείται με την επεξεργασία των 
παραλαμβανόμενων παρτίδων ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση του παραλαμβανόμενων παρτίδων ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση του παραλαμβανόμενων παρτίδων ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση του παραλαμβανόμενων παρτίδων ελαιοκάρπου για την παραγωγή ελαιολάδου, την αποθήκευση του 
ελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία τουελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία τουελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία τουελαιολάδου σε δεξαμενές και την εμπορία του. 
 
 Ομάδα ΑσΟμάδα ΑσΟμάδα ΑσΟμάδα Ασφάλειας Τροφίμωνφάλειας Τροφίμωνφάλειας Τροφίμωνφάλειας Τροφίμων    
 

Ο «Ελαιώνας Α.Ε» όρισε τα παρακάτω στελέχη της να αποτελέσουν την Ομάδα Ασφαλείας 
Τροφίμων (ΟΑΤ) της, ως εξής: 

6. Ο ∆ιαχειριστής της μονάδας 

7. Ο Πρόεδρος της μονάδας 

8. Η Χημικός της ΕΑΣ  

9. Ο Σύμβουλος Ποιότητας 

10. Ο Γεωπόνος της ΕΑΣ  

    

    

    

    

    

3.3.3.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
 
Στο ελαιοτριβείο του «Ελαιώνα Α.Ε» παραλαμβάνεται ως πρώτη ύλη ελαιόκαρπος από τις περιοχές 
που ανήκουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Ο ελαιόκαρπος υφίσταται μόνο θερμική επεξεργασία με 
προσθήκη νερού χωρίς την προσθήκη άλλων πρόσθετων και παράγεται ως τελικό προϊόν το 
ελαιόλαδο. Οι περιγραφές της πρώτης ύλης και του τελικού προϊόντος είναι οι παρακάτω.  
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 Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη Πρώτη ύλη     
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ    

ΠΟΙΚΙΛΙΑ Ελαιόκαρπος  
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μικρός καρπός, χρώματος που κυμαίνεται από πράσινο 

έως βαθύ μαύρο, βάρους 1-1,5gr 
ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Περιεκτικότητα σε λάδι 23-27% 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆εν έχει μικροβιακό φορτίο 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Περιοχές συνεταιρισμού  
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμβατική ή ολοκληρωμένη ελαιοκαλλιέργεια 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Υφασμάτινοι ελαιόσακοι 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1-2 ημέρες σε στεγασμένο χώρο ή στην αυλή του 

ελαιοτριβείου 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Με αγροτικά αυτοκίνητα των παραγωγών 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αποφύλλωση και πλύσιμο 
    

 Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)Τελικό προϊόν (παρθένο ελαιόλαδο)    
Παρθένα ΕλαιόλαδαΠαρθένα ΕλαιόλαδαΠαρθένα ΕλαιόλαδαΠαρθένα Ελαιόλαδα    

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές 
επεξεργασίες, με συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν 
υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρησης και της 
διήθησης. Εξαιρούνται τα έλαια που λαμβάνονται με διαλύτες, με βοηθητικές ύλες παραλαβής που 
έχουν χημική ή βιοχημική δράση, ή με μεθόδους επανεστεροποίησης ή πρόσμειξης με έλαια άλλης 
φύσης. Τα έλαια αυτά κατατάσσονται και ταξινομούνται αναλυτικά με τις ακόλουθες ονομασίες: 

1.1.1.1.    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο    

ΦΥΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαυγής λιπαρή ουσία με απουσία ξένων σωμάτων 
Πρασινοκίτρινο σκούρο χρώμα 
Έντονο φρουτώδες άρωμα φρέσκιας ελιάς 
Φρουτώδη ευχάριστη γεύση 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οξύτητα ≤ 0,8%≤ 0,8%≤ 0,8%≤ 0,8% (περιεκτικότητα ελεύθερα λιπαρά οξέα εκφρασμένη 
σε ελαϊκό οξύ) 
Αριθμός υπεροξειδίων ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 meq O2/kgr ελαιολάδου 
Κηροί ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 mg/kgr ελαιολάδου 
K 270 ≤ 0,22≤ 0,22≤ 0,22≤ 0,22 
K 232 ≤ 2,50≤ 2,50≤ 2,50≤ 2,50 

Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον Καν. (Ε.Κ.) 2568/91 
Μόλυβδος ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 mg/kgr ελαιολάδου  (Καν (ΕΚ.) 1881/06) 
Βενζο[a]πυρένιο ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 mg/kgr ελαιολάδου  (Καν (ΕΚ.) 1881/06) 
Άθροισμα διοξινών ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 pg/gr ελαιολάδου  (Καν (ΕΚ.) 1881/06) 
Υπολείμματα κυριότερων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο (396/05) 
Dimethoate ≤ 2,0 mg/kgr 
Fenthion ≤ 1,0 mg/kgr 
Deltamethrin ≤ 1,0 mg/kgr 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆εν έχει μικροβιακό φορτίο 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    Ορθή λειτουργία τριφασικού ελαιοτριβείου 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 12-18 μήνες 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Ανοξείδωτες δεξαμενές και μεταλλικές δεξαμενές βαμμένες με 
εποξειδική ρυτίνη 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τυποποίηση από τον φορέα, ιδιωτικά τυποποιητήρια ή με βυτία από 
τους παραγωγούς 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Με φορτηγά, ιδιωτών ή με αγροτικά των παραγωγών 
ΧΡΗΣΗ Τυποποιητήριο ΕΑΣ Σητείας, ιδιωτικά τυποποιητήρια και χύμα 
 

2.2.2.2.    ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο    

ΦΥΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιαυγής λιπαρή ουσία με απουσία ξένων σωμάτων 
Πρασινοκίτρινο σκούρο χρώμα 
Φρουτώδες άρωμα φρέσκιας ελιάς 
Φρουτώδη ευχάριστη γεύση 

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οξύτητα 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% ---- 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% (περιεκτικότητα ελεύθερα λιπαρά οξέα 
εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ) 
Αριθμός υπεροξειδίων ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 meq O2/kgr ελαιολάδου 
Κηροί ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 ≤ 250 mg/kgr ελαιολάδου 
K 270 ≤ 0,25≤ 0,25≤ 0,25≤ 0,25 
K 232 ≤ 2,60≤ 2,60≤ 2,60≤ 2,60 

Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ορίζονται στον Καν. (Ε.Κ.) 2568/91 
Μόλυβδος ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,10 mg/kgr ελαιολάδου  (1881/06) 
Βενζο[a]πυρένιο ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 mg/kgr ελαιολάδου  (1881/06) 
Άθροισμα διοξινών ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,75 pg/gr ελαιολάδου  (1881/06) 
Υπολείμματα κυριότερων φυτοφαρμάκων σε ελαιόλαδο (396/05) 
Dimethoate ≤ 2,0 mg/kgr 
Fenthion ≤ 1,0 mg/kgr 
Deltamethrin ≤ 1,0 mg/kgr 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆εν έχει μικροβιακό φορτίο 

    

 ΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόνταΠαραπροϊόντα    
    

ΦύλλαΦύλλαΦύλλαΦύλλα: Παράγονται κατά της διαδικασία αποφύλλωσης και διατίθενται σε κτηνοτρόφους για 
φύραμα ή απομακρύνονται ως απόβλητα. 
ΠυρηνόμαζαΠυρηνόμαζαΠυρηνόμαζαΠυρηνόμαζα: Παράγεται μετά τη φυγοκέντρηση και διατίθεται σε πυρηνελαιουργία ή ως καύσιμη 
ύλη. Αλλιώς απομακρύνεται ως απόβλητο.  
ΑπόνεραΑπόνεραΑπόνεραΑπόνερα: Παράγονται από τη φυγοκέντρηση και τον ελαιοδιαχωρισμό και απομακρύνονται ως 
απόβλητα ή διατίθενται σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας. 
Ελαιόλαδο λαμπάντεΕλαιόλαδο λαμπάντεΕλαιόλαδο λαμπάντεΕλαιόλαδο λαμπάντε: Το έλαιο του οποίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν είναι σύμφωνα με 
αυτά που αναφέρονται στην § 3.2. ∆ιατίθεται σε μονάδες εξευγενισμού ή απομακρύνεται ως 
απόβλητο. 
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4.4.4.4. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
            

              
   
  
         ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο   

 
 
 

 
 
 
 
 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΖΥΓΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΣΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΟΞΥΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ 
ΕΛΑΙΟΠΑΣΤΑΣ 

ΜΑΛΑΞΗ ΕΛΑΙΟΠΑΣΤΑΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΜΕ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟ 

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΡΠΟΥ 

ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΑΡΠΟΥ 

ΦΥΛΛΑ 

ΝΕΡΟ 

ΝΕΡΟ 

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΝΕΡΟ 

ΖΥΓΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

ΝΕΡΟ 
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5.5.5.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ    
    
5.15.15.15.1 Προσδιορισμός πιθανών κινδύνωνΠροσδιορισμός πιθανών κινδύνωνΠροσδιορισμός πιθανών κινδύνωνΠροσδιορισμός πιθανών κινδύνων    
    
Η ανάλυση των κινδύνων είναι ένα καθοριστικό στάδιο για την επιτυχή εφαρμογή του Σ∆ΑΤ. 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αναγνώριση όλων των κινδύνων που μπορεί να 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας του ελαιοτριβείου του «Ελαιώνα 
Α.Ε», η ανάλυση της επικινδυνότητάς τους καθώς και ο ουσιαστικός έλεγχος αυτών ώστε να 
παραχθεί ένα ασφαλές προϊόν. 
 
Ως κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων βάση του Codex Alimentarius ορίζεται κάθε «βιολογικός, 
χημικός ή φυσικός παράγοντας στο τρόφιμο, ή κατάσταση του τροφίμου, που μπορεί να 
προκαλέσει αρνητική επίπτωση στην υγεία». Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που μπορεί να 
εμφανιστούν κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο είναι οι ακόλουθοι: 
 
ΦυσικοίΦυσικοίΦυσικοίΦυσικοί που αφορούν την παρουσία ξένων σωμάτων όπως τεμαχίδια ξύλου, πέτρες, φύλλα, χώμα, 
διάφορα υπολείμματα μετάλλου από τον εξοπλισμό, κομμάτια γυαλιού, πλαστικού κλπ. 
 
Χημικοί Χημικοί Χημικοί Χημικοί που σχετίζονται με την παρουσία χημικών ενώσεων όπως υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
στον καρπό, υπολείμματα υλικών συσκευασίας, βαρέα μέταλλα, υπολείμματα καθαριστικών και 
απολυμαντικών, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες και αλογονωμένοι διαλύτες. 
 
ΒιολογικοίΒιολογικοίΒιολογικοίΒιολογικοί κίνδυνοι που οφείλονται στην παρουσία μικροοργανισμών ή στα τοξικά προϊόντα 
αυτών όπως είναι η ανάπτυξη μυκήτων στο καρπό, παρουσία βακτηρίων στο νερό κ.α.  
 
5.2.5.2.5.2.5.2.  ∆ιάκριση κινδύνων ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας ∆ιάκριση κινδύνων ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας ∆ιάκριση κινδύνων ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας ∆ιάκριση κινδύνων ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας    
    

ΚίνδυνοιΚίνδυνοιΚίνδυνοιΚίνδυνοι    
ΣτάδιοΣτάδιοΣτάδιοΣτάδιο    

ΦυσικόςΦυσικόςΦυσικόςΦυσικός    ΧημικόςΧημικόςΧημικόςΧημικός    ΒιολογικόςΒιολογικόςΒιολογικόςΒιολογικός    
Παραλαβή ελαιοκάρπουΠαραλαβή ελαιοκάρπουΠαραλαβή ελαιοκάρπουΠαραλαβή ελαιοκάρπου    ++++    ++++    ++++    
Αποθήκευση ελαιοκάρπουΑποθήκευση ελαιοκάρπουΑποθήκευση ελαιοκάρπουΑποθήκευση ελαιοκάρπου    ++++    ----    ++++    
ΑποφύλλωσηΑποφύλλωσηΑποφύλλωσηΑποφύλλωση    ++++    ----    ----    
ΠλύσιμοΠλύσιμοΠλύσιμοΠλύσιμο    ----    ++++    ++++    
ΣπάσιμοΣπάσιμοΣπάσιμοΣπάσιμο    ----    ++++    ----    
ΜάλαξηΜάλαξηΜάλαξηΜάλαξη    ++++    ++++    ++++    
Φυγοκέντρηση (Φυγοκέντρηση (Φυγοκέντρηση (Φυγοκέντρηση (decanter)decanter)decanter)decanter)    ----    ++++    ++++    
∆ιαχωρισμός∆ιαχωρισμός∆ιαχωρισμός∆ιαχωρισμός    ----    ++++    ++++    
ΖύγισηΖύγισηΖύγισηΖύγιση    ++++    ++++    ----    
Αποθήκευση ελαιολάδουΑποθήκευση ελαιολάδουΑποθήκευση ελαιολάδουΑποθήκευση ελαιολάδου    ++++    ++++    ----    

(+) = εμφάνιση κινδύνου(+) = εμφάνιση κινδύνου(+) = εμφάνιση κινδύνου(+) = εμφάνιση κινδύνου    
((((----) = απουσία κινδύνου) = απουσία κινδύνου) = απουσία κινδύνου) = απουσία κινδύνου    
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5.3.5.3.5.3.5.3. Ανάλυση πιθανών κινδύνων Ανάλυση πιθανών κινδύνων Ανάλυση πιθανών κινδύνων Ανάλυση πιθανών κινδύνων –––– προληπτικά μέτρα προληπτικά μέτρα προληπτικά μέτρα προληπτικά μέτρα    
    
Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία 
κινδύνουκινδύνουκινδύνουκινδύνου    

Αναγνωρισμένος κίνδυνοςΑναγνωρισμένος κίνδυνοςΑναγνωρισμένος κίνδυνοςΑναγνωρισμένος κίνδυνος    Μέτρα Ελέγχου Μέτρα Ελέγχου Μέτρα Ελέγχου Μέτρα Ελέγχου ----    Προληπτικά μέτραΠροληπτικά μέτραΠροληπτικά μέτραΠροληπτικά μέτρα    

ΣτάΣτάΣτάΣτάδιο 1διο 1διο 1διο 1 :  :  :  : Παραλαβή ελαιοκάρπουΠαραλαβή ελαιοκάρπουΠαραλαβή ελαιοκάρπουΠαραλαβή ελαιοκάρπου    

Φυσικός 
Παρουσία φύλλων, χώματος και 

πετρών  
Οπτικός έλεγχος (περίπτωση κλωβών)  

Απομάκρυνση σε επόμενο στάδιο  

Χημικός 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή 
διοξίνες 

Προσβεβλημένος καρπός από δάκο ή 
να είναι χτυπημένος 

Επιμόλυνση από το αγροτικό 
αυτοκίνητο μεταφοράς 

Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών 
Ενημέρωση παραγωγών 

Πιστοποιητικά ολοκληρωμένης διαχείρισης 
Καθαρισμός και απολύμανση της 

καρότσας αν χρησιμοποιήθηκε για άλλη 
χρήση 

Οπτικός και οργανοληπτικός έλεγχος 

Βιολογικός 

Ανάπτυξη μούχλας λόγω συγκομιδής 
από το έδαφος 

Προσβεβλημένος καρπός από 
μυκητολογικές προσβολές   

Οπτικός και οργανοληπτικός έλεγχος 
Απόρριψη παρτίδας 

Στάδιο 2Στάδιο 2Στάδιο 2Στάδιο 2 :  :  :  : Αποθήκευση ελαιοκάρπουΑποθήκευση ελαιοκάρπουΑποθήκευση ελαιοκάρπουΑποθήκευση ελαιοκάρπου    

Φυσικός 

Ρύπανση των παρτίδων ελαιοκάρπου 
από λάδια αυτοκινήτων ή οργανικά 
απόβλητα στο χώρο αποθήκευσης 

Παρουσία ξένων σωμάτων και 
ακαθαρσιών από τρωκτικά ή άλλα 

ζώα 

Οπτικός έλεγχος 
Κανόνες υγιεινής στο ελαιοτριβείο 

Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού των 
χώρων 

Περίφραξη χώρου για αποφυγή εισόδου 
τρωκτικών και ζώων 

Εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονίας 
Τοποθέτηση παρτίδων ελαιοκάρπου σε 

παλέτες 
Χημικός ∆εν υπάρχει 

Βιολογικός 
Ανάπτυξη μούχλας 
Ανάπτυξη μυκήτων 

Άλεση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 3 
ημέρες 

Εφαρμογή FIFO 
Αποθήκευση με επαρκή αερισμό 

Κάλυψη των παρτίδων ελαιοκάρπου 
Στάδιο 3Στάδιο 3Στάδιο 3Στάδιο 3 : : : :    Αποφύλλωση ελαιοκάρπουΑποφύλλωση ελαιοκάρπουΑποφύλλωση ελαιοκάρπουΑποφύλλωση ελαιοκάρπου    

Φυσικός Παρουσία ξένων σωμάτων 
Σωστή λειτουργία αποφυλλωτηρίου 

Οπτικός έλεγχος 
Απομάκρυνση σε επόμενο στάδιο 

Χημικός ∆εν υπάρχει 
Βιολογικός ∆εν υπάρχει 

Στάδιο 4Στάδιο 4Στάδιο 4Στάδιο 4 :  :  :  : Πλύσιμο ελαιοκάρπουΠλύσιμο ελαιοκάρπουΠλύσιμο ελαιοκάρπουΠλύσιμο ελαιοκάρπου    
Φυσικός ∆εν υπάρχει 
Χημικός Χημική επιμόλυνση από το νερό Χρήση πόσιμου νερού 

Βιολογικός Βιολογική επιμόλυνση από το νερό Χρήση πόσιμου νερού 
Στάδιο 5Στάδιο 5Στάδιο 5Στάδιο 5 :  :  :  : Σπάσιμο ελαιοκάρπουΣπάσιμο ελαιοκάρπουΣπάσιμο ελαιοκάρπουΣπάσιμο ελαιοκάρπου    
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Φυσικός ∆εν υπάρχει 

Χημικός 

Υπολείμματα παρτίδας που έχει μείνει 
πάνω από 3 ημέρες 

Υπολείμματα λιπαντικών 
 

Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 
Χρήση λιπαντικών κατάλληλων για 

τρόφιμα 

Βιολογικός ∆εν υπάρχει 
Στάδιο 6Στάδιο 6Στάδιο 6Στάδιο 6 :  :  :  : Μάλαξη ελαιόπασταςΜάλαξη ελαιόπασταςΜάλαξη ελαιόπασταςΜάλαξη ελαιόπαστας    

Φυσικός Παρουσία ξένων σωμάτων 
Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 

Συντήρηση εξοπλισμού 
Συνεχή κάλυψη μαλακτήρων 

Χημικός 
Χημική επιμόλυνση από υπολείμματα 

καθαρισμού  
Χημική επιμόλυνση από το νερό 

Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 
Συντήρηση εξοπλισμού 
Χρήση πόσιμου νερού 

Βιολογικός Βιολογική επιμόλυνση από το νερό Χρήση πόσιμου νερού 
Στάδιο 7Στάδιο 7Στάδιο 7Στάδιο 7 :  :  :  : Φυγοκέντρηση ελαιόπασταςΦυγοκέντρηση ελαιόπασταςΦυγοκέντρηση ελαιόπασταςΦυγοκέντρηση ελαιόπαστας    

Φυσικός ∆εν υπάρχει 
Χημικός Χημική επιμόλυνση από το νερό Χρήση πόσιμου νερού 

Βιολογικός Βιολογική επιμόλυνση από το νερό Χρήση πόσιμου νερού 
Στάδιο 8Στάδιο 8Στάδιο 8Στάδιο 8 :  :  :  : ∆ιαχωρισμός ελαιολάδου∆ιαχωρισμός ελαιολάδου∆ιαχωρισμός ελαιολάδου∆ιαχωρισμός ελαιολάδου    

Φυσικός ∆εν υπάρχει 

Χημικός 
Υπολείμματα καθαρισμού των 

πιάτων του διαχωριστήρα 
Χημική επιμόλυνση από το νερό 

Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 
Καλό ξέπλυμα των πιάτων 

Χρήση πόσιμου νερού 
Βιολογικός Βιολογική επιμόλυνση από το νερό Χρήση πόσιμου νερού 

Στάδιο 9Στάδιο 9Στάδιο 9Στάδιο 9 :  :  :  : Ζύγιση ελαιολάδουΖύγιση ελαιολάδουΖύγιση ελαιολάδουΖύγιση ελαιολάδου    

Φυσικός 
Παρουσία ξένων σωμάτων από τον 

εξοπλισμό ή το περιβάλλον 
 

Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 
Κανόνες υγιεινής στο ελαιοτριβείο 

Κάλυψη ελαιοδοχείων 
Φίλτρα πριν το χώρο των δεξαμενών 

Χημικός 
Υπολείμματα καθαρισμού των 

ελαιοδοχείων (περιεκτών) 
Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 

Χρήση πόσιμου νερού 
Βιολογικός ∆εν υπάρχει 

ΣτάδιΣτάδιΣτάδιΣτάδιο 10ο 10ο 10ο 10 :  :  :  : Αποθήκευση ελαιολάδουΑποθήκευση ελαιολάδουΑποθήκευση ελαιολάδουΑποθήκευση ελαιολάδου    

Φυσικός 
Ενσωμάτωση ακαθαρσιών λόγω 

ελλιπούς καθαρισμού 

Οπτικός έλεγχος 
Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 

Συντήρηση εξοπλισμού και αντλιών 
Εφαρμογή προγράμματος απεντομώσεων 

και μυοκτονιών 
Φίλτρα πριν το χώρο των δεξαμενών 

Χημικός 

Χημική επιμόλυνση από υπολείμματα 
καθαρισμού 

Οξείδωση λόγω ανεπαρκούς 
καθαρισμού της μούργας ή 
ακατάλληλων συνθηκών 

αποθήκευσης 
Επιμόλυνση από σίδηρο (στις 

Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού 
Τήρηση ορθών κανόνων αποθήκευσης 
Αναλύσεις δεξαμενών ελαιολάδου για 

βαρέα μέταλλα 
Αποφυγή ανάμιξης ελαιολάδου 

διαφορετικών φυσικοχημικών και 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
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σιδερένιες δεξαμενές) 
Βιολογικός ∆εν υπάρχει 

    
    
5.4.5.4.5.4.5.4. Προσδιορισμός κρίσιμων σημείων με βάση το δένδρο αποφάσεωνΠροσδιορισμός κρίσιμων σημείων με βάση το δένδρο αποφάσεωνΠροσδιορισμός κρίσιμων σημείων με βάση το δένδρο αποφάσεωνΠροσδιορισμός κρίσιμων σημείων με βάση το δένδρο αποφάσεων    
 

Σ
τά

δι
ο

 ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
Υπάρχουν μέτρα ελέγχου 
για τον αναγνωρισμένο 

κίνδυνο; (Βλέπε 5.3) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
Εξαλείφει ή μειώνει 
αυτό το στάδιο την 

πιθανότητα 
εμφάνισης του 

κινδύνου σε 
αποδεκτά επίπεδα; 
(Αν όχι, πάμε στην 
επόμενη ερώτηση. 

Αν ναι, Λειτουργικό 
προαπαιτούμενο 

(ΛΠ) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
Μπορεί η επιμόλυνση 

λόγω του 
αναγνωρισμένου 

κινδύνου να υπερβεί 
τα αποδεκτά επίπεδα 

ή να αυξηθεί σε μη 
αποδεκτά επίπεδα; 

(Αν όχι, δεν είναι ΛΠ. 
Αν ναι, συνεχίζουμε 

στην επόμενη 
ερώτηση) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Θα μειώσει ένα 
επόμενο στάδιο 
τον κίνδυνο σε 

αποδεκτά 
επίπεδα ή να 
τον εξαλείψει; 
(Αν όχι, τότε 
είναι ΛΠ. Αν 
ναι, τότε δεν 

είναι ΛΠ) 

ΛΠ 

Παρουσία ξένων 
σωμάτων (φύλλων, 

χώματος και πετρών) 
ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ    

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
∆εν δημιουργούν 

τροφογενή κίνδυνο 
στο ελαιόλαδο 

ΝΑΙ 
Αποφυλλωση, 

πλύσιμο 
ΟΧΙ 

Επιμόλυνση από το 
αγροτικό αυτοκίνητο 

μεταφοράς 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Πλύσιμο 
ΟΧΙ 

Υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων 

ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Προσβεβλημένος 
καρπός από δάκο, 

γλοιοσπόριο ή 
χτυπημένος  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Π
Α

Ρ
Α

Λ
Α

Β
Η

 Κ
Α

Ρ
Π

Ο
Υ

 

Ανάπτυξη μούχλας 
λόγω συγκομιδής από 

το έδαφος  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ    

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Α
Π

Ο
Θ

Η
Κ

Ε
Υ

Σ
Η

  

Ρύπανση του χώρου 
αποθήκευσης από 

λάδια αυτοκινήτων ή 
οργανικά απόβλητα 

ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ    
 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Πλύσιμο 
ΟΧΙ 



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σ∆ΑΤ 3 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 112/219 

 

Παρουσία ξένων 
σωμάτων και 

ακαθαρσιών από 
τρωκτικά ή άλλα ζώα 

ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Καθαρισμός χώρου 

αποθήκευσης 
Πρόγραμμα 
μυοκτονιών 

 ΟΧΙ 

Ανάπτυξη μούχλας 
Ανάπτυξη μυκήτων 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ  
Άλεση σε διάστημα 

μικρότερο των 3 
ημερών 

 ΟΧΙ 

Α
Π

Ο
Φ

Υ
Λ

Λ
Ω

Σ
Η

 Παρουσία ξένων 
σωμάτων 
ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
∆εν δημιουργούν 

τροφογενή κίνδυνο 
στο ελαιόλαδο 

 ΟΧΙ 

Σ
τά

δι
ο

 ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
Υπάρχουν μέτρα ελέγχου 
για τον αναγνωρισμένο 

κίνδυνο; (Βλέπε 5.3) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
Εξαλείφει ή μειώνει 
αυτό το στάδιο την 

πιθανότητα 
εμφάνισης του 

κινδύνου σε 
αποδεκτά επίπεδα; 
(Αν όχι, πάμε στην 
επόμενη ερώτηση. 

Αν ναι, Λειτουργικό 
προαπαιτούμενο 

(ΛΠ) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
Μπορεί η επιμόλυνση 

λόγω του 
αναγνωρισμένου 

κινδύνου να υπερβεί 
τα αποδεκτά επίπεδα 

ή να αυξηθεί σε μη 
αποδεκτά επίπεδα; 

(Αν όχι, δεν είναι ΛΠ. 
Αν ναι, συνεχίζουμε 

στην επόμενη 
ερώτηση) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Θα μειώσει ένα 
επόμενο στάδιο 
τον κίνδυνο σε 

αποδεκτά 
επίπεδα ή να 
τον εξαλείψει; 
(Αν όχι, τότε 
είναι ΛΠ. Αν 
ναι, τότε δεν 

είναι ΛΠ) 

ΛΠ 

Νερό με υπολείμματα 
χλωρίου από το δίκτυο 

ή αλλογονωμένα 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Π
Λ

Υ
Σ

ΙΜ
Ο

 

Μολυσμένο νερό 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Υπολείμματα παρτίδας 
που έχει μείνει πάνω 3 

ημέρες 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

ΟΧΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ 

Σ
Π

Α
Σ

ΙΜ
Ο

 

Υπολείμματα 
λιπαντικών 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

ΟΧΙ 

ΟΧΙ  
 Χρήση 

κατάλληλων 
λιπαντικών 

 ΟΧΙ 

Παρουσία ξένων 
σωμάτων  
ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Φυγοκέντρηση 
ΟΧΙ 

Μ
Α

Λ
Α

Ξ
Η

 

Χημική επιμόλυνση από 
υπολείμματα 
καθαρισμού 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

    

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Χρήση 

εγκεκριμένων 
καθαριστικών και 

καλό ξέπλυμα μετά 
τη χρήση 

 ΟΧΙ 
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Νερό με υπολείμματα 
χλωρίου από το δίκτυο 

ή αλλογονωμένα 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Μολυσμένο νερό 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ    

 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Νερό με υπολείμματα 
χλωρίου από το δίκτυο 

ή αλλογονωμένα 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Φ
Υ

ΓΟ
Κ

Ε
Ν

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
 

Μολυσμένο νερό 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ    

 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Σ
τά

δι
ο

 ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
Υπάρχουν μέτρα ελέγχου 
για τον αναγνωρισμένο 

κίνδυνο; (Βλέπε 5.3) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
Εξαλείφει ή μειώνει 
αυτό το στάδιο την 

πιθανότητα 
εμφάνισης του 

κινδύνου σε 
αποδεκτά επίπεδα; 

(Αν όχι, συνεχίζουμε 
στην επόμενη 

ερώτηση. Αν ναι, 
πρόκειται για CCP) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
Μπορεί η επιμόλυνση 

λόγω του 
αναγνωρισμένου 

κινδύνου να υπερβεί 
τα αποδεκτά επίπεδα 

ή να αυξηθεί σε μη 
αποδεκτά επίπεδα; 
(Αν όχι, δεν είναι 

CCP. Αν ναι, 
συνεχίζουμε στην 
επόμενη ερώτηση) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Θα μειώσει ένα 
επόμενο στάδιο 
τον κίνδυνο σε 

αποδεκτά 
επίπεδα ή να 
τον εξαλείψει; 
(Αν όχι, τότε 
είναι CCP. Αν 
ναι, τότε δεν 
είναι CCP) 

CCP 

Χημική επιμόλυνση από 
υπολείμματα 
καθαρισμού  
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Χρήση 

εγκεκριμένων 
καθαριστικών και 

καλό ξέπλυμα μετά 
τη χρήση 

 ΟΧΙ 

Νερό με υπολείμματα 
χλωρίου  

ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ 
ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

∆
ΙΑ

Χ
Ω

Ρ
ΙΣ

Μ
Ο

Σ
 

Ε
Λ

Α
ΙΟ

Λ
Α

∆
Ο

Υ
 

Μολυσμένο νερό 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

Ζ
Υ

ΓΙ
Σ

Η
 

Παρουσία ξένων 
σωμάτων  
ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ  
Φίλτρα σε 
διάφορα 
σημεία 

ΟΧΙ 
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Χημική επιμόλυνση από 
υπολείμματα 
καθαρισμού  
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Χρήση 

εγκεκριμένων 
καθαριστικών και 

καλό ξέπλυμα μετά 
τη χρήση 

 ΟΧΙ 

Παρουσία ξένων 
σωμάτων ή 

ακαθαρσιών 
ΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣΦΥΣΙΚΟΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Καλή καθαριότητα 

πριν και μετά τη 
χρήση τους 

Στεγανοποίηση των 
δεξαμενών για την 
αποφυγή εισόδου 
ξένων σωμάτων 

 ΟΧΙ 

Χημική επιμόλυνση από 
υπολείμματα 
καθαρισμού  
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Χρήση 

εγκεκριμένων 
καθαριστικών και 

καλό ξέπλυμα μετά 
τη χρήση 

 ΟΧΙ 

Χημική επιμόλυνση 
λόγω οξείδωσης ή 

ακατάλληλων 
συνθηκών αποθήκευσης 

ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
Καλός καθαρισμός 

Κατάλληλος 
εξοπλισμός 

Σωστές συνθήκες 
αποθήκευσης 

 ΟΧΙ 

Α
Π

Ο
Θ

Η
Κ

Ε
Υ

Σ
Η

  Ε
Λ

Α
ΙΟ

Λ
Α

∆
Ο

Υ
 

Επιμόλυνση σιδήρου 
από τις μεταλλικές 

δεξαμενές 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΠ 

 

 
 
6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ EN ISOEN ISOEN ISOEN ISO 22000:2005 22000:2005 22000:2005 22000:2005    
 
6.1.6.1.6.1.6.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΥΗ ΚΕΥΗ ΚΕΥΗ     
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.     
Οι χώροι τροφίμων διατηρούνται καθαροί. 
6.1.1.  Η υποδομή θα πρέπει να είναι κατάλληλη έτσι ώστε να πετυχαίνεται ο 
αποτελεσματικός καθαρισμός της μονάδας.  
6.1.2. Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων του 
φωτισμού και του εξαερισμού θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί. 
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6.1.3. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κινητός όπου είναι δυνατόν ή να τοποθετείται έτσι 
ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση από το έδαφος, τους τοίχους και τις συσκευές για να 
καθαρίζεται και να απολυμαίνεται αποτελεσματικά.  
6.1.4. Η μονάδα θα πρέπει να καθορίζει πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης για 
τους χώρους και τον εξοπλισμό της μονάδας, το οποίο και εφαρμόζει. 
6.1.5. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για την σωστή εφαρμογή του 
προγράμματος καθαρισμού και της απολύμανσης, έτσι ώστε να πετυχαίνεται 
αποτελεσματικά ο καθαρισμός της μονάδας αλλά και να μην επιμολύνονται τα 
παραγόμενα προϊόντα. 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΥΥΥ 
Οι χώροι τροφίμων διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
6.1.6. Οι εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων του 
φωτισμού και του εξαερισμού, θα πρέπει να συντηρούνται έτσι ώστε να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση και να αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα παραγόμενα προϊόντα. 
6.1.7. Πρέπει να γίνεται έλεγχος (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πόρτες, παράθυρα) για την 
ύπαρξη προβλημάτων (π.χ. ρωγμές, σπασμένα τζάμια κ.λ.π.) και να λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα επιδιόρθωσης αυτών. 
6.1.8. Η μονάδα πρέπει να διατηρεί αρχείο συντήρησης του κτιρίου και του εξοπλισμού.  
 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή, και οι διαστάσεις των χώρων των τροφίμων 
πρέπει: 
Α) Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή /και την απολύμανση.Α) Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή /και την απολύμανση.Α) Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή /και την απολύμανση.Α) Να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό ή /και την απολύμανση.    
6.1.9. Το κτίριο πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να έχει το κατάλληλο ύψος 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της μονάδας, όπως ορίζεται από τις πολεοδομικές ή άλλες 
σχετικές διατάξεις. 
6.1.10. Η διαρρύθμιση, οι διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής του κτιρίου, θα πρέπει να 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό ή και την απολύμανσή του.  
6.1.11. Το είδος του καθαρισμού ή και της απολύμανσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
εξαρτάται από το χώρο της μονάδας στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.  
 
 
 
Β) Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση Β) Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση Β) Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση Β) Να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση 
σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα.σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα.σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα.σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα.    
6.1.12. Η διαρρύθμιση, οι διαστάσεις και η κατασκευή της μονάδας θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων, ιδιαίτερα σε μέρη που δεν είναι 
εύκολος ο καθαρισμός. Πρέπει να ελαχιστοποιούνται τα σημεία που ο καθαρισμός γίνεται 
με δυσκολία.  
6.1.13. Τα υλικά κατασκευής της μονάδας και του εξοπλισμού, δεν θα πρέπει να 
περιέχουν τοξικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να επιμολύνουν τα τρόφιμα με την άμεση επαφή 
ή αποβάλλοντας πτητικές ουσίες. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις 
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απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικά για τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο υλικό. 
6.1.14. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της οροφής θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε η οροφή 
να καθαρίζεται αποτελεσματικά και να αποφεύγεται η πτώση σωματιδίων στα 
παραγόμενα προϊόντα. 
Γ) Να προστατεύουν από τον σχηματισμό υγρασίας ή ανεΓ) Να προστατεύουν από τον σχηματισμό υγρασίας ή ανεΓ) Να προστατεύουν από τον σχηματισμό υγρασίας ή ανεΓ) Να προστατεύουν από τον σχηματισμό υγρασίας ή ανεπιθύμητης μούχλας στις πιθύμητης μούχλας στις πιθύμητης μούχλας στις πιθύμητης μούχλας στις 
επιφάνειες. επιφάνειες. επιφάνειες. επιφάνειες.     
6.1.15. Ο σχηματισμός υγρασίας πάνω στις επιφάνειες τόσο του κτιρίου όσο και του 
εξοπλισμού, οδηγεί στην ανάπτυξη μούχλας η οποία είναι ανεπιθύμητη. 
6.1.16. Η διαρρύθμιση, οι διαστάσεις και η κατασκευή του κτιρίου θα πρέπει να γίνονται 
έτσι που να μην επιτρέπουν τη συσσώρευση υγρασίας. 
6.1.17. Στα σημεία του εξοπλισμού που παράγεται ατμός πρέπει να υπάρχει σύστημα 
εξαερισμού και να παρακολουθείται ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική 
απομάκρυνση των υδρατμών. 
∆) Να επιτρέπουν την εφαρμογή ορθή∆) Να επιτρέπουν την εφαρμογή ορθή∆) Να επιτρέπουν την εφαρμογή ορθή∆) Να επιτρέπουν την εφαρμογή ορθής υγιεινής, ιδίως δε την πρόληψη της επιμόλυνσης ς υγιεινής, ιδίως δε την πρόληψη της επιμόλυνσης ς υγιεινής, ιδίως δε την πρόληψη της επιμόλυνσης ς υγιεινής, ιδίως δε την πρόληψη της επιμόλυνσης 
(αλληλομόλυνσης), μεταξύ των χειρισμών και κατά τη διάρκεια αυτών από τρόφιμα.(αλληλομόλυνσης), μεταξύ των χειρισμών και κατά τη διάρκεια αυτών από τρόφιμα.(αλληλομόλυνσης), μεταξύ των χειρισμών και κατά τη διάρκεια αυτών από τρόφιμα.(αλληλομόλυνσης), μεταξύ των χειρισμών και κατά τη διάρκεια αυτών από τρόφιμα.    
6.1.18. Οι χώροι παραλαβής, προετοιμασίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης πρώτων υλών, 
έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων και υλικών συσκευασίας θα πρέπει σαφώς να 
καθορίζονται και να διαχωρίζονται σε μία μονάδα  κα να είναι επαρκείς για τις 
δραστηριότητες και τη δυναμικότητα της μονάδας, ώστε να προλαμβάνεται η 
αλληλομόλυνση των τροφίμων.  
6.1.19. Σε περίπτωση χειρισμού διαφορετικών ποιοτήτων ελαιολάδων στην ίδια μονάδα 
παραγωγής η αποφυγή πρόσμιξης διασφαλίζεται, εφόσον χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
δεξαμενές και σωληνώσεις. 
6.1.20. Οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη επισήμανση 
ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, οι δε σωληνώσεις ανά δεξαμενή θα 
πρέπει να είναι μόνιμες.  
6.1.21. Η κατασκευή και η τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
μην επιμολύνονται τα προϊόντα που παράγονται και να διασφαλίζεται η παραπάνω ορθή 
υγιεινή πρακτική. 
6.1.22. Τα υλικά, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανση τους.  
6.1.23. Το νερό που χρησιμοποιείται στην μονάδα  θα πρέπει να είναι «πόσιμο νερό». 
6.1.24. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αποφυγή τυχαίων επιμολύνσεων των 
ελαίων, όπως για παράδειγμα είναι η παρουσία στάσιμου νερού στους χώρους 
αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας και στους χώρους των δεξαμενών, η οποία μπορεί 
να προκαλέσει οξείδωση του εξοπλισμού ή δυσάρεστη οσμή στα έλαια. 
6.1.25. Ο εξοπλισμός παροχής αέρα στη μονάδα δεν θα πρέπει να επιτρέπει την είσοδο 
αέρα που περιέχει σκόνη, καυσαέρια ή άλλους λιπόφιλους ρύπους στο εργοστάσιο.  
6.1.26. Οι εργαζόμενοι σε κάθε μονάδα  θα πρέπει να έχουν δεχτεί ανάλογη εκπαίδευση σε 
θέματα προστασίας του ελαιολάδου  και να προσέχουν την προσωπική τους υγεία και 
υγιεινή.  
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6.1.27. Σε κάθε μονάδα  θα πρέπει να προβλέπονται εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την 
προσωπική υγιεινή προσωπικού. 
6.1.28. Στους χώρους παραγωγής ελαιολάδου και πυρηνελαίου δεν θα πρέπει να 
εισέρχονται επισκέπτες χωρίς την απαιτούμενη ενδυμασία. 
6.1.29. Το εργοστάσιο θα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να 
αποτρέπει την είσοδο, εντόμων, τρωκτικών, πτηνών ή ζώων.  
6.1.30. Στους χώρους της μονάδας απαγορεύεται και η είσοδος κατοικίδιων ζώων.  
 
ΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΕΩΣ, ΝΙΠΤΗΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΕΩΣ, ΝΙΠΤΗΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΕΩΣ, ΝΙΠΤΗΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΕΩΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ     
6.1.31. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων εγκατεστημένων στα κατάλληλα 
σημεία και προοριζομένων ειδικά για το πλύσιμο των χεριών. 
6.1.32. Νιπτήρες θα πρέπει να τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις του προσωπικού και 
στους χώρους παραγωγής του ελαιολάδου.  
6.1.33. Στους χώρους αυτούς οι νιπτήρες τοποθετούνται σε σημεία όπου είναι δυνατή η 
πρόσβαση από όλους τους εργαζομένους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το 
πλύσιμο των χεριών.  
6.1.34. Ο αριθμός των νιπτήρων έχει σχέση με το μέγεθος της μονάδας και με τις 
διαστάσεις και τη διαρρύθμιση των χώρων παραγωγής του ελαιολάδου .  
6.1.35. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός τουαλετών με καζανάκια, συνδεδεμένα με 
κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. 
6.1.36. Σε κάθε μονάδα  η ελάχιστη απαίτηση είναι μία τουαλέτα ή WC ανά 12 άτομα.  
6.1.37. Οι τουαλέτες δεν πρέπει να οδηγούν απευθείας στους χώρους όπου υπάρχουν 
τρόφιμα. 
6.1.38. Οι πόρτες από τις τουαλέτες δεν θα πρέπει να ανοίγουν κατευθείαν στους χώρους 
παραγωγής του ελαιολάδου . 
6.1.39. Οι τουαλέτες θα πρέπει να κατασκευάζονται με προθάλαμο. 
6.1.40. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό 
καθώς και με υλικά για το καθάρισμα των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωμα 
6.1.41. Η παροχή ζεστού και κρύου νερού στον  νιπτήρα, θα πρέπει να γίνεται από μία 
βρύση. 
6.1.42. Σε κάθε νιπτήρα θα πρέπει να υπάρχει υγρό σαπούνι σε ειδικό περιέκτη και δοχείο 
απορριμμάτων με ποδοκίνητο καπάκι. 
6.1.43. Το σκούπισμα των χεριών μπορεί να γίνεται με: χαρτί μιας χρήσης ή ρολά πετσέτας 
μίας χρήσης ή με συσκευή παροχής θερμού αέρα. 
 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ    
6.1.44. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή φυσικού αερισμού. 
6.1.45. Η ατμόσφαιρα στους χώρους στους οποίους παράγεται και αποθηκεύεται 
ελαιόλαδο οποιασδήποτε κατηγορίας θα πρέπει να είναι χωρίς ρύπους που μπορούν να 
προσροφηθούν από αυτό, όπως καυσαέρια {πάσης φύσεως μηχανών και θερμαστρών), 
διαλύτες κλπ.  
6.1.46. Ο χώρος του λεβητοστασίου θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του χώρου 
επεξεργασίας του ελαιολάδου σε κλειστό ξεχωριστό χώρο. 
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6.1.47. Στην περίπτωση του μηχανικού εξαερισμού θα πρέπει οι απορροφητήρες, οι 
εξαεριστήρες και τα φίλτρα τους να λειτουργούν σωστά, να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και καθαρά ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου για 
την καθαρότητα της ατμόσφαιρας στην οποία διαχειρίζονται και αποθηκεύονται τα έλαια.  
6.1.48. Πρέπει να αποφεύγεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους σε καθαρούς 
χώρους. 
6.1.49. Τα συστήματα αερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να 
προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται 
καθαρισμό ή αντικατάσταση. 
6.1.50. Τα φίλτρα και τα άλλα εξαρτήματα του συστήματος εξαερισμού θα πρέπει να 
επιτρέπουν την προσέγγισή τους άμεσα ή έμμεσα και θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ειδικά στους εξαεριστήρες που βρίσκονται μέσα στους χώρους 
παραγωγής ελαιολάδου και πυρηνελαίων. 
6.1.51.  Όλες οι εγκαταστάσεις υγιεινής στους χώρους τροφίμων πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλο φυσικό ή μηχανικό εξαερισμό. 
6.1.52. Οι τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή μηχανικό σύστημα αερισμού έτσι 
ώστε να προλαμβάνεται η είσοδος αερολυμάτων (αεροζόλ) και δυσάρεστων οσμών. 
 
ΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣ    
6.1.53. Οι χώροι τροφίμων πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή /και τεχνητό φωτισμό. 
6.1.54. Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι επαρκής για να επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό των 
προϊόντων, τον αποτελεσματικό καθαρισμό του χώρου και του εξοπλισμού και την 
επιθεώρηση των εργασιών. 
6.1.55. Οι λάμπες πάνω από τους χώρους επεξεργασίας θα πρέπει να είναι πάντα 
ασφαλείας και να έχουν προστατευτικά άθραυστα καλύμματα, ώστε να αποφεύγεται η 
επιμόλυνση των προϊόντων σε περίπτωση θραύσης τους. 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ    
6.1.56. Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επαρκείς για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό και σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με τρόπο που να μην δημιουργείται 
κίνδυνος μόλυνσης των ελαίων. 
6.1.57. Οι αποχετεύσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
απομακρύνονται αποτελεσματικά όλα τα στερεά και υγρά απόβλητα από τους χώρους 
του εργοστασίου.  
6.1.58. Είναι απαραίτητη η χρήση λιποπαγίδων για να αποφευχθεί η συσσώρευση του 
λίπους στις αποχετεύσεις. 
6.1.59. Οι αποχετεύσεις θα πρέπει να ελέγχονται σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία 
καλύπτονται κατάλληλα με ειδικά κινητά πλέγματα (ανοξείδωτα ή πλαστικά), τα οποία και 
περιορίζουν την είσοδο εντόμων και τρωκτικών στην μονάδα . 
6.1.60. Όταν οι αποχετευτικοί αγωγοί είναι ολικώς ή μερικώς ανοικτοί, θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένοι κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα δε ρέουν από 
μολυσμένο χώρο προς ένα καθαρό. 
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ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ    
6.1.61. Όπου είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται αποδυτήρια, σε επαρκή αριθμό για 
το προσωπικό. 
6.1.62. Στο σχεδιασμό της μονάδας θα πρέπει να προβλέπονται χώροι (αποδυτήρια), 
στους οποίους το προσωπικό θα φορά τη στολή εργασίας του αφαιρώντας τα προσωπικά 
του είδη. 
6.1.63. Στους χώρους αυτούς, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά ερμάρια, επαρκή για τον 
αριθμό του προσωπικού, στα οποία θα φυλάσσονται τα προσωπικά είδη του προσωπικού.  
6.1.64. Τα ερμάρια αυτά θα πρέπει να κλειδώνουν ώστε να προστατεύονται τα 
προσωπικά είδη του προσωπικού. 
6.1.65. Το προσωπικό, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, να φορά την ίδια ενδυμασία με 
την οποία προσέρχεται στην εργασία. Το χρώμα και το σχέδιο της ενδυμασίας θα πρέπει 
να έχει σχέση με τη θέση εργασίας του. 
6.1.66. Τα αποδυτήρια του προσωπικού δεν θα πρέπει να έχουν άμεση επαφή με τους 
χώρους των τροφίμων. 
 
6.2.6.2.6.2.6.2. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
 
∆ΑΠΕ∆Α∆ΑΠΕ∆Α∆ΑΠΕ∆Α∆ΑΠΕ∆Α    

6.2.1. Στους χώρους όπου γίνεται παρασκευή, επεξεργασία ή μεταποίηση τροφίμων οι 
επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται 
και, όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. 
6.2.2. Στη μονάδα θα πρέπει τα δάπεδα, οι οροφές και οι τοίχοι να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, για να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα. 
6.2.3. Η απολύμανση στους χώρους παραγωγής πρέπει να γίνεται με μία συχνότητα 
ανάλογη της επικινδυνότητας και του όγκου παραγωγής. 
6.2.4. Απαιτείται η χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία 
πλένονται εκτός αν οι υπεύθυνοι της μονάδας μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν άλλα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα.  
6.2.5. Τα δάπεδα θα πρέπει να γίνονται από στεγανά, μη απορροφητικά και μη τοξικά 
υλικά, τα οποία μπορούν να πλένονται αποτελεσματικά. ∆άπεδα τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές, είναι τα πλακάκια ή τα βιομηχανικά δάπεδα, με την προϋπόθεση 
όμως ότι τοποθετούνται σωστά. 
6.2.6. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δάπεδα από διαφορετικά υλικά, αλλά στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει η μονάδα  να αποδείξει την καταλληλότητά τους. 
6.2.7. Όπου αρμόζει τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της 
επιφάνειας.  
6.2.8. Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην επιτρέπουν τη 
συσσώρευση υδάτων και να πετυχαίνεται η αποτελεσματική στράγγιση των υδάτων. 
6.2.9. Στην περίπτωση που ρίχνεται νερό στο δάπεδο ή χρησιμοποιείται υγρός 
καθαρισμός, θα πρέπει να προβλέπεται η απομάκρυνση του νερού με τη κατασκευή 
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αποχετεύσεων, και σιφωνίων. Τα δάπεδα θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κλίση, ώστε 
τα νερά να απομακρύνονται γρήγορα και να μη λιμνάζουν.  
6.2.10. Όλες οι συνδέσεις τους με τους τοίχους θα πρέπει να είναι στεγανές και 
στρογγυλεμένες, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπανσης και να διευκολύνεται ο 
καθαρισμός. 
 
ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΙΧΟΙ     

6.2.11. Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για να 
καθαρίζονται και όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα πράγμα που απαιτεί τη 
χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών υλικών, τα οποία να πλένονται. 
6.2.12. Για την κατασκευή της μονάδας συνιστάται οι συνδέσεις των τοίχων μεταξύ τους 
να είναι στεγανές και στρογγυλεμένες. 
 
ΟΡΟΦΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΟΡΟΦΕΣ     

6.2.13. Οι οροφές, οι ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωμένο σε αυτές, πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται 
ρύποι. 
6.2.14. Οι οροφές και ότι είναι στερεωμένο σε αυτές θα πρέπει να κατασκευάζονται από 
υλικά που έχουν λεία επιφάνεια και μπορούν να καθαρίζονται αποτελεσματικά 
6.2.15. Οι οροφές και ότι είναι στερεωμένο σε αυτές θα πρέπει προσαρμόζονται στους 
τοίχους με στεγανό και συνεχή τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται ρωγμές. 
6.2.16. Οι οροφές, οι ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωμένο σε αυτές, πρέπει να είναι 
σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να περιορίζεται η 
συμπύκνωση υδρατμών, και η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η αποκόλληση 
σωματιδίων. 
6.2.17. Τα υλικά κατασκευής της οροφής, ο σχεδιασμός της και το σύστημα αερισμού 
έχουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό του σχηματισμού υγρασίας στην οροφή.  
6.2.18. Η οροφή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά για να μη σχηματίζεται μούχλα ή για να 
μην αποκολλώνται σωματίδια ή για να μη σχηματίζονται ρύποι που θα μπορούσαν να 
επιμολύνουν τα έλαια. 
6.2.19. Σε περίπτωση ύπαρξης ψευδοροφών, αυτές θα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστές 
και να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα. 
 
ΠΑΡΑΘΥΡΑΠΑΡΑΘΥΡΑΠΑΡΑΘΥΡΑΠΑΡΑΘΥΡΑ    

6.2.20. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα του κτιρίου, πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. 
6.2.21. Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να είναι 
εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα (σίτες) προστασίας από τα έντομα, τα οποία μπορούν 
να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν.  



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σ∆ΑΤ 3 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 121/219 

 

6.2.22. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση των τροφίμων, 
τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά την διάρκεια της 
παραγωγής. 
 
 
 
ΠΟΡΤΕΠΟΡΤΕΠΟΡΤΕΠΟΡΤΕΣΣΣΣ    

6.2.23. Ο καθαρισμός και όπου είναι αναγκαίο, η απολύμανση των θυρών πρέπει να 
μπορεί να γίνεται εύκολα. Αυτό απαιτεί να χρησιμοποιούνται λείες και μη απορροφητικές 
επιφάνειες, εκτός αν οι υπεύθυνοι της μονάδας μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν άλλα 
χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι κατάλληλα.  
6.2.24. Οι επιφάνειές τους θα πρέπει να είναι λείες, να μην απορροφούν, να καθαρίζονται 
και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.  
6.2.25. Οι πόρτες στις τουαλέτες (και στους προθαλάμους τους) του προσωπικού θα 
πρέπει να ανοίγουν προς τα μέσα. 
 
ΕΠΙΦΕΠΙΦΕΠΙΦΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΛΑ∆Ο ΛΑ∆Ο ΛΑ∆Ο     

6.2.26. Οι επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών εξοπλισμού), που έρχονται 
σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται 
και όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα.  
6.2.27. Χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που πλένονται εύκολα, εκτός εάν οι υπεύθυνοι 
της μονάδας μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι 
κατάλληλα. 
6.2.28. Συνιστάται η χρήση ανοξείδωτων ή εποξειδικά βαμμένων υλικών για την 
κατασκευή δεξαμενών ή η χρήση κατάλληλων για τα έλαια πλαστικών.  
6.2.29. Οι επιφάνειες που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα, βρίσκονται όμως 
κοντά, όπως για παράδειγμα τα εξωτερικά τμήματα του εξοπλισμού, και μπορούν να 
επιμολύνουν τα παραγόμενα προϊόντα, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με την 
παραπάνω απαίτηση. Οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
για να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΣΗ ΝΣΗ ΝΣΗ     

6.2.30. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργαλείων και του εξοπλισμού 
εργασίας πρέπει να προβλέπονται, εάν χρειάζονται, κατάλληλες εγκαταστάσεις. 
6.2.31. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό 
στη διάβρωση, να καθαρίζονται εύκολα και να διαθέτουν επαρκή παροχή ζεστού και 
κρύου νερού.  
6.2.32. Η αποτελεσματική καθαριότητα και η απολύμανση του εξοπλισμού και όλων των 
χώρων της μονάδας βοηθούν σημαντικά στην προστασία των παραγομένων προϊόντων 
από πιθανές επιμολύνσεις όπως βοηθούν και στην προστασία της υγείας των 
εργαζομένων. 
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6.2.33. Η μονάδα θα πρέπει να τηρεί αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και 
του εξοπλισμού. 
6.2.34. Η μονάδα θα πρέπει να καθορίζει το προσωπικό που θα ασχολείται με το 
πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης.  
6.2.35. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται ειδικά για το σκοπό αυτό ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος της επιμόλυνσης των τροφίμων με υπολείμματα απορρυπαντικών 
και απολυμαντικών ουσιών και παράλληλα να προστατεύεται όλο το προσωπικό της 
μονάδας από τον κίνδυνο της χρήσης των απολυμαντικών ουσιών. 
6.2.36. Η καθαριότητα και η απολύμανση του εξοπλισμού και όλων των χώρων της 
μονάδας για να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από το σύστημα HACCP της μονάδας. 
6.2.37. Τα εργαλεία καθαρισμού θα πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να 
φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις μετά τη χρήση τους, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνσή 
τους.  
6.2.38. Η συχνότητα καθαρισμού των εργαλείων, των μηχανημάτων και γενικά του 
εξοπλισμού εξαρτάται από τη συχνότητα και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. 
6.2.39. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στο χρόνο και στη διάβρωση από τις 
χημικές ουσίες, ειδικά εκείνος που για τον καθαρισμό του απαιτούνται ισχυρές χημικές 
ουσίες. 
6.2.40. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του εξοπλισμού θα πρέπει να 
έχει τα χαρακτηριστικά του «πόσιμου νερού ». 
6.2.41. Κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση των υλικών 
καθαρισμού και απολύμανσης, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 
επιμολύνονται τα παραγόμενα προϊόντα. 
 
6.3.6.3.6.3.6.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ     

 
6.3.1.    Τα μεταφορικά οχήματα ή /και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά τροφίμων, πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να 
προφυλάσσονται τα τρόφιμα από μολύνσεις. 
6.3.2. Πρέπει δε όπου είναι αναγκαίο, να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι 
ώστε να μπορούν να καθαρίζονται ή /και να απολυμαίνονται δεόντως. 
6.3.3. Κατά τη μεταφορά του ελαιολάδου  θα πρέπει να εφαρμόζονται με ιδιαίτερη 
προσοχή οι κανόνες υγιεινής για την προστασία των προϊόντων αυτών από πιθανές 
επιμολύνσεις και για την διατήρηση της υγιεινής τους κατάστασης. 
6.3.4. Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα 
πρέπει να είναι λεία ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα για να μην 
επιμολύνονται το ελαιόλαδο τα οποία μεταφέρονται με αυτά  
6.3.5. Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και 
σε καλή κατάσταση και να αντικαθίσταται όταν χρειάζεται. 
6.3.6. Τα βυτία στα οχήματα ή /και οι περιέκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά άλλου πράγματος πλην τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύνουν τα 
τρόφιμα. 
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6.3.7. Τα χύδην τρόφιμα σε υγρή κατάσταση, σε κόκκους ή σκόνη πρέπει να 
μεταφέρονται σε βυτία ή /και περιέκτες /δεξαμενές που χρησιμοποιούνται μόνον για την 
μεταφορά τροφίμων.  
6.3.8. Στους περιέκτες πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε 
μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσσες, ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων ή 
να υπάρχει η ένδειξη «μόνον για τρόφιμα». 
6.3.9. Τα βυτία ή / και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ελαιολάδου 
και πυρηνελαίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων και μόνο και 
θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτά καθαρά και ανεξίτηλα η ένδειξη «μόνο για τρόφιμα». 
Θα πρέπει δε να τηρείται αρχείο μεταφοράς προηγούμενων φορτίων και των σχετικών 
παραστατικών εγγράφων. Τα βυτία αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά τοξικών ουσιών ή άλλων φορτίων που έχουν έντονες μυρωδιές. 
6.3.10. Όταν τα μεταφορικά οχήματα ή /και περιέκτες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
άλλων προϊόντων και όχι τροφίμων, ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, 
πρέπει τα προϊόντα, όπου απαιτείται, να διατηρούνται χωριστά για να προφυλάσσονται 
από τυχόν μόλυνση. 
6.3.11. Είναι απαραίτητο κατά τη μεταφορά ελαιολάδου τα προϊόντα αυτά, να 
διατηρούνται χωριστά από άλλα προϊόντα με τα οποία μεταφέρονται συγχρόνως και τα 
οποία μπορεί να τους προκαλέσουν επιμόλυνση. Είναι δυνατόν να διανέμονται 
ταυτόχρονα, με άλλα προϊόντα από το ίδιο μέσο μεταφοράς, με την προϋπόθεση όμως ότι 
είναι επαρκώς διαχωρισμένα ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος της επιμόλυνσης. 
6.3.12. Όταν μεταφορικά οχήματα ή /και περιέκτες έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 
προϊόντων εκτός τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, πρέπει να 
γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός μεταξύ των φορτώσεων ώστε να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος μόλυνσης. 
6.3.13. Για τον καθαρισμό βυτίων συνιστάται η χρήση αλκαλικών απορρυπαντικών, 
κατάλληλων για έλαια. 
 
6.4.6.4.6.4.6.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ Υ Υ     

 

Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι τροφές, 
πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Με τον όρο «επαφή» εννοείται η άμεση επαφή ή η στενή 
εγγύτητα με τα παραγόμενα προϊόντα η οποία μπορεί να προκαλέσει την επιμόλυνσή τους. 

6.4.1.Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι 
τροφές, πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων. 
6.4.2. Ο εξοπλισμός της μονάδας σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, εγκαθίστανται και 
συντηρείται έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθεί και για να 
διασφαλίζει την προστασία του ελαιολάδου  για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί από 
επιμολύνσεις και αλλοιώσεις. 
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6.4.3. Τα λιπαντικά και τα καθαριστικά του εξοπλισμού των δεξαμενών, των βυτίων, 
κλπ, τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με το ελαιόλαδο και τα πυρηνέλαια, πρέπει να 
είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό και αυτό να πιστοποιείται από τον προμηθευτή. 
6.4.4. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά. 
6.4.5. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και όπου είναι δυνατό να 
αποσυναρμολογείται για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. Ο 
σχεδιασμός του εξοπλισμού να επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση του ώστε να 
καθαρίζονται όλα τα μέρη του. 
6.4.6. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  
6.4.7. Με εξαίρεση τα δοχεία και τις συσκευασίες μιας χρήσεως, κάθε αντικείμενο, 
εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι τροφές, πρέπει να 
κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται σε βάθος 
και, όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται, σε βαθμό ικανοποιητικό για τους σκοπούς 
για τους οποίους προορίζονται. 
6.4.8. Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να έχει λείες και ανθεκτικές επιφάνειες που 
να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανσή τους.  
6.4.9. Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται έτσι ώστε να μην σχηματίζονται 
αιχμηρές γωνίες και προεξοχές, που δεν καθαρίζονται αποτελεσματικά. Τα σημεία 
ενώσεως θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα. 
6.4.10. Συνίσταται η χρήση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, για κάθε τμήμα 
του εξοπλισμού και απαιτείται η τήρηση αρχείων καθαρισμού και απολύμανσης. 
6.4.11. Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία έρχονται σε επαφή οι 
τροφές, πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό 
των πέριξ χώρων. 
6.4.12. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την 
πρόσβαση και τον αποτελεσματικό καθαρισμό του εξοπλισμού και των πέριξ χώρων. 
6.4.13. Η συχνότητα και το είδος του καθαρισμού που απαιτείται, εξαρτάται από τον 
χώρο που είναι τοποθετημένος ο εξοπλισμός και από τον σκοπό για τον οποίο 
τοποθετήθηκε. 
 
6.5.6.5.6.5.6.5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ     

 
6.5.1.Απορρίμματα τροφών και άλλα απορρίμματα δεν πρέπει να αφήνονται να 
συσσωρεύονται σε χώρους τροφίμων, παρά μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναπόφευκτο 
για τη σωστή λειτουργία της μονάδας. 
6.5.2. Θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλοι περιέκτες (ποδοκίνητοι κάδοι και δοχεία) 
για τη συλλογή των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
6.5.3. Η συχνότητα απομάκρυνσης των απορριμμάτων προσδιορίζεται από την 
παραγωγή και από την ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων.  
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6.5.4. Οι περιέκτες ή τα δοχεία θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι 
ώστε να μπορούν να μετακινούνται και να απομακρύνονται εύκολα, (συνιστάται να είναι 
ποδοκίνητοι με καπάκι και εσωτερική σακούλα η οποία να αλλάζει). 
6.5.5. Οι περιέκτες ή τα δοχεία θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις 
6.5.6. Οι περιέκτες ή τα δοχεία θα πρέπει να μην γεμίζονται πολύ, να αδειάζονται συχνά 
και τα απορρίμματα να απομακρύνονται αμέσως από τους χώρους παραγωγής. 
6.5.7. Για την σωστή πρακτική, θα πρέπει τα απορρίμματα να απομακρύνονται 
καθημερινά, μετά το τέλος της εργασίας, από τους χώρους του εργοστασίου. 
6.5.8. Τα απορρίμματα τροφίμων και τα άλλα απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται σε 
περιέκτες που να κλείνουν, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της μονάδας μπορούν να αποδείξουν 
ότι τυχόν χρησιμοποιηθέντες άλλοι τύποι περιεκτών είναι κατάλληλοι.  
6.5.9. Αυτοί οι περιέκτες πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένοι, να διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση και εφόσον απαιτείται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 
εύκολα.  
6.5.10. Οι περιέκτες ή τα δοχεία των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα 
από ανθεκτικά υλικά, που να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση τους 
και θα πληρούν τους κατωτέρω όρους 
6.5.11. Οι περιέκτες ή τα δοχεία των απορριμμάτων θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί 
από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο δεν θα οξειδώνεται εύκολα και γενικά δεν 
θα καταστρέφεται κατά τη χρήση του. Σαν τέτοια υλικά αναφέρονται ενδεικτικά η 
γαλβανισμένη λαμαρίνα και το πλαστικό. 
6.5.12. Οι περιέκτες ή τα δοχεία των απορριμμάτων θα πρέπει η κατασκευή τους να είναι 
αρκετά ισχυρή, ώστε να μην παραμορφώνονται ή καταστρέφονται κατά τη χρήση τους. 
6.5.13. Οι περιέκτες ή τα δοχεία των απορριμμάτων θα πρέπει η χωρητικότητά τους να 
ικανοποιεί τις ανάγκες της μονάδας. 
6.5.14. Οι περιέκτες ή τα δοχεία των απορριμμάτων θα πρέπει το σχήμα τους να παρέχει 
επαρκή ευστάθεια και να επιτρέπει την ευχερή εκκένωση και καθαρισμό τους. 
6.5.15. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την απομάκρυνση και την 
αποθήκευση απορριμμάτων τροφών ή άλλων απορριμμάτων. Οι χώροι αποθήκευσης 
απορριμμάτων πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να 
διατηρούνται πάντα καθαροί και να προλαμβάνεται η διείσδυση εντόμων και λοιπών 
επιβλαβών ζώων, καθώς και η μόλυνση των τροφίμων, του πόσιμου νερού, του 
εξοπλισμού και των χώρων 
6.5.16. Η απομάκρυνση των απορριμμάτων από το εργοστάσιο, θα πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Η συχνότητα συλλογής των 
απορριμμάτων και η απομάκρυνσή τους, εξαρτάται από τον όγκο και από το είδος τους.  
6.5.17. Τα απορρίμματα διατηρούνται σε ειδικούς χώρους ή κάδους που σχεδιάζονται και 
χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Είναι σωστή πρακτική ο σχεδιασμός ειδικών 
εξωτερικών χώρων για την αποθήκευση των απορριμμάτων με σταθερό δάπεδο και σε 
κάδους με ικανοποιητικά καλύμματα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει παροχή 
νερού για τον καθαρισμό τους και κατάλληλη αποχέτευση για την απομάκρυνση των 
υδάτων.  
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6.5.18. Κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης απορριμμάτων επιτρέπουν τη λιγότερο 
συχνή απομάκρυνση των απορριμμάτων από την μονάδα . 
6.5.19. Οι εσωτερικοί χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να βρίσκονται μακριά 
από τους χώρους παραγωγής ελαιολάδου και να καθαρίζονται σε συχνά χρονικά 
διαστήματα. 
6.5.20. Η αποθήκευση των απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους δεν θα πρέπει να 
γίνεται πλησίον των χώρων όπου γίνεται η αποθήκευση ή μεταφορά ελαιολάδου ή από 
τους χώρους εργασίας. 
6.5.21. Στους χώρους ή στους κάδους αποθήκευσης των απορριμμάτων θα πρέπει να 
προλαμβάνεται η είσοδος εντόμων και λοιπών επιβλαβών ζώων, και γι΄ αυτό οι 
αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να κλείνουν κατάλληλα ή να χρησιμοποιούνται κάδοι με 
κατάλληλα καλύμματα. 
6.5.22. Τα υγρά απόβλητα, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν, θα πρέπει να 
απομακρύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή 
μόλυνσης των τροφίμων, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η απόρριψη των υγρών αποβλήτων/ 
απορριμμάτων όπως κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας ή χημικά καθαρισμού 
πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. ∆εν επιτρέπεται η διοχέτευση τους σε μεγάλες ποσότητες 
μέσα στο αποχετευτικό σύστημα αλλά η εναπόθεσή τους σε εξατμισοδεξαμενές μακριά 
από το χώρο του ελαιοτριβείου.  
6.5.23. Να απομακρύνεται ο ελαιοπυρήνας σε τακτά χρονικά διαστήματα από το χώρο 
του ελαιουργείου και να παραδίδεται στο κοντινότερο πυρηνελαιουργείο. 
 
6.6.6.6.6.6.6.6. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ     
 
6.6.1. Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή «πόσιμου νερού», όπως ορίζεται στην Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΦΕΚ Β 892 11.07.2001)))) περί της ποιότητας 
του πόσιμου νερού και στην τροποποίησή της Αριθμ. ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295. Το πόσιμο αυτό 
νερό πρέπει να χρησιμοποιείται, ώστε να διασφαλίζεται η μη μόλυνση των τροφίμων.  
6.6.2. Το νερό θεωρείται «πόσιμο» όταν προέρχεται από τον οργανισμό ύδρευσης από 
τον οποίο προμηθεύεται νερό η μονάδα, ή από δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος της 
μονάδας, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για το «πόσιμο νερό».  
6.6.3. Εάν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή τότε το νερό της πηγής θα πρέπει να 
πληροί τις προδιαγραφές του «πόσιμου νερού». Σε αυτή την περίπτωση ο επιχειρηματίας 
έχει την ευθύνη όπως ορίζεται από τις παραπάνω αποφάσεις.  
6.6.4. Θα πρέπει να τηρείται αρχείο νερού. 
6.6.5. «Πόσιμο νερό» θα πρέπει να χρησιμοποιείται: 

• για το πλύσιμο των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με ελαιολάδο  
• για το πλύσιμο των χεριών των χειριστών  
• για το πλύσιμο των εργαλείων, σκευών, μηχανημάτων και γενικότερα του 

εξοπλισμού. 
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6.6.6. Το μη πόσιμο νερό μπορεί να χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες που δεν 
επιδρούν στην ασφάλεια και υγιεινή των παραγομένων προϊόντων. 
6.6.7. Το μη «πόσιμο νερό», το οποίο χρησιμοποιείται για παραγωγή ατμού, ψύξη, 
κατάσβεση πυρκαγιάς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς, που δεν σχετίζονται με τρόφιμα, 
πρέπει να διοχετεύεται μέσω χωριστών δικτύων, τα οποία να αναγνωρίζονται εύκολα και 
να μη συνδέονται καθόλου με τα συστήματα «πόσιμου νερού», ούτε να υπάρχει 
δυνατότητα αναρρόφησης στα συστήματα «πόσιμου νερού». 
6.6.8. Για το πλύσιμο των δαπέδων και για την πυρόσβεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μάνικες που συνδέονται με παροχές μη «πόσιμου νερού». Σε αυτές τις παροχές θα πρέπει 
να αναγράφεται ο σκοπός της χρησιμοποίησης τους και οι σωληνώσεις τους να έχουν 
διαφορετικό χρώμα.  
 
6.7.6.7.6.7.6.7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ     
 
6.7.1. Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που 
κινείται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα το οποίο πρέπει να φορά 
κατάλληλο, καθαρό και όπου αρμόζει προστατευτικό ρουχισμό. 
6.7.2. Η μονάδα έχει την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής που έχουν σχέση 
με την υγιεινή του προσωπικού.  
6.7.3. Η ατομική καθαριότητα του προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτικές 
που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων έτσι ώστε να προστατεύονται τα τρόφιμα από 
πιθανές επιμολύνσεις. 
6.7.4. Το προσωπικό της μονάδας θα πρέπει να φορά κατάλληλη στολή εργασίας 
ανάλογα με τη θέση εργασίας του. Η στολή αυτή θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να 
αλλάζεται τακτικά σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής της μονάδας, για να διασφαλίζεται 
η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. 
6.7.5. Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής των ελαίων θα πρέπει να 
έχουν φροντίσει για την καθαριότητα τους.  
6.7.6. Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής των ελαίων θα πρέπει να μην 
καπνίζουν στους χώρους εργασίας  
6.7.7. Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής των ελαίων θα πρέπει να μην 
τρώνε ή πίνουν κατά τον χειρισμό των προϊόντων 
6.7.8. Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής των ελαίων θα πρέπει να 
καλύπτουν με αδιάβροχο επίδεσμο τις πληγές στα χέρια ή σε οποιοδήποτε άλλο 
εκτεθειμένο σημείο του σώματός τους. Να χρησιμοποιούν επιδέσμους έντονου χρώματος, 
εάν χρειαστεί, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα εάν αποκολληθούν. 
6.7.9. Απαγορεύεται η, με οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση, σε χώρους εργασίας με 
τρόφιμα οποιουδήποτε ατόμου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα 
που μεταδίδεται δια των τροφών, ή ατόμου που πάσχει π.χ. από μολυσμένα τραύματα ή 
έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση, έλκη ή διάρροια, όταν υφίσταται άμεσος ή 
έμμεσος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς. 
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6.7.10. Το προσωπικό της μονάδας θα πρέπει να είναι υγιές και να έχει ατομικό βιβλιάριο 
υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα 
τρόφιμα που θα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψή του. 
6.7.11. Κάθε άτομο που εργάζεται στην μονάδα  θα πρέπει να ενημερώνει τους ανωτέρους 
του, σε περίπτωση προσβολής του από κάποια ασθένεια, όταν υπάρχει ο κίνδυνος 
μετάδοσής της με τα τρόφιμα.  
6.7.12. Θα πρέπει να ενημερώνει επειγόντως όταν γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι είναι φορέας 
ή πάσχει από κάποια ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί στα τρόφιμα ή όταν έχει κάποιο 
τραύμα, δερματική μόλυνση, έλκος, εμετό, διάρροια ή ανάλογη στομαχική διαταραχή.  
6.7.13. Ο υπεύθυνος του προσωπικού θα πρέπει να ενημερώνεται στην έναρξη της 
βάρδιας για τυχόν ύπαρξη προβλήματος υγείας. Απαγορεύεται, η με οποιαδήποτε ιδιότητα, 
επίσκεψη, απασχόληση ή είσοδος ατόμων, που δεν έχουν την κατάλληλη ενδυμασία και 
άδεια από τον υπεύθυνο της μονάδας για την είσοδό τους. 
 
6.8.6.8.6.8.6.8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ        
 
6.8.1. Η μονάδα δεν πρέπει να δέχεται καμία πρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει 
βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι, έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους 
μικροοργανισμούς ή τοξικές, αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες σε βαθμό που, μετά τη 
συνήθη διαλογή ή/ και τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες επεξεργασίας 
που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι 
και πάλι ακατάλληλο προς βρώση. 
6.8.2. Κατά την παραλαβή των πρώτων και βοηθητικών υλών και των υλικών 
συσκευασίας θα πρέπει να ελέγχεται και να βεβαιώνεται η συμφωνία με την κείμενη 
νομοθεσία με ελέγχους που διενεργεί η μονάδα  ή θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
καταλληλότητά τους βάσει πιστοποιητικών ελέγχου ή δειγματοληψιών. 
6.8.3. Εάν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των πρώτων ή των βοηθητικών υλών, τότε 
αυτές θα πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή ή να αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο 
και να φέρουν αναγνωριστική ένδειξη της ακαταλληλότητάς τους, έως ότου απορριφθούν 
αργότερα. 
6.8.4. Τα κρίσιμα σημεία και οι έλεγχοι καθορίζονται από το σύστημα διασφάλισης της 
υγιεινής των τροφίμων (HACCP), το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται από 
κάθε μονάδα . 
 
6.9.6.9.6.9.6.9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ---- ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ     
 
6.9.1. Οι πρώτες ύλες και τα συστατικά που αποθηκεύονται στην μονάδα πρέπει να 
διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής 
αλλοίωση και να προφυλάσσονται από μολύνσεις. 
6.9.2. Οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες, τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα και τα υλικά 
συσκευασίας θα πρέπει να αποθηκεύονται με κατάλληλες και υγιεινές συνθήκες, για να 
προστατεύονται από πιθανές αλλοιώσεις και επιμολύνσεις. 
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6.9.3. Οι αποθηκευτικοί χώροι, θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι, 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσής των προϊόντων τα οποία 
αποθηκεύονται σε αυτούς από ξένα σώματα, από επιβλαβή ζώα, έντομα και τρωκτικά. 
6.9.4. Η αποθήκευση των προϊόντων σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία θα 
πρέπει να αποφεύγεται. 
6.9.5. Η αποθήκευση συσκευασμένων προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
προσοχή, ώστε να μην υποστεί καταστροφή η συσκευασία τους και υπάρξει ο κίνδυνος 
της επιμόλυνσής τους. 
6.9.6. Τα υλικά και προϊόντα που δεν συμμορφώνονται θα πρέπει να επισημαίνονται 
ειδικά και να διαχειρίζονται κατάλληλα ώστε να αποκλείεται η χρήση τους. 
6.9.7. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
καθαρούς και ξηρούς χώρους ή δυνατόν διακριτούς, χωρίς έντομα ή τρωκτικά ή άλλες 
πηγές επιμόλυνσης.  
 
6.10.6.10.6.10.6.10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ     
 
6.10.1. Όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται, αποθηκεύονται συσκευάζονται, και 
μεταφέρονται, προφυλάσσονται από κάθε μόλυνση, η οποία ενδέχεται να τα καταστήσει 
ακατάλληλα προς βρώση, επιβλαβή για την υγεία, ή μολυσμένα κατά τρόπο που δεν θα 
ήταν λογικό να αναμένεται η κατανάλωσή τους σε αυτή τη κατάσταση. 
6.10.2. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται ή να προστατεύονται κατά τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε κίνδυνο μόλυνσης. 
6.10.3. Το ελαιόλαδο δεν θα πρέπει να καταναλώνεται εάν περιέχουν υπολείμματα 
επικίνδυνων χημικών ουσιών, ή επικίνδυνες ξένες ύλες. 
6.10.4. Η προστασία έναντι αυτών των κινδύνων εξαρτάται από τον ενδεχόμενο κίνδυνο 
και το είδος του ελαίου και πώς αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 
6.10.5. Μερικοί κίνδυνοι, όταν παρουσιαστούν, καθιστούν το προϊόν κατευθείαν 
ακατάλληλο και επικίνδυνο για την υγεία (π.χ. τοξικές ουσίες ή γυαλιά). Για αυτούς τους 
κινδύνους απαιτείται να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση αυτή.  
6.11.6.11.6.11.6.11. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ ΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ ΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ ΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ     
 
6.11.1. Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα 
έντομα και τρωκτικά. 
6.11.2. Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή τους είναι πολύ 
επικίνδυνες για τον άνθρωπο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένη γνώση 
για τη χρησιμοποίησή τους. 
6.11.3. Στους χώρους παραγωγής ελαιολάδου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μη τοξικοί 
δολωματικοί ή μηχανικοί σταθμοί καταπολέμησης τρωκτικών.  
6.11.4. Σε κάθε μονάδα  θα πρέπει να προβλέπεται ο έλεγχος των εντόμων, τρωκτικών και 
πουλιών. 
6.11.5. Για τον έλεγχό τους θα πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίζουν τον περιορισμό της 
εισόδου εντόμων και τρωκτικών στην μονάδα  
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6.11.6. Για τον έλεγχό τους θα πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίζουν τις τακτικές 
επιθεωρήσεις και εάν χρειαστεί με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων 
6.11.7. Για τον έλεγχό τους θα πρέπει οι επιχειρήσεις να φροντίζουν τη χρήση 
συγκεκριμένων και εγκεκριμένων εντομοκτόνων 
6.11.8. Κατά τη χρήση των εντομοκτόνων θα πρέπει να μην ψεκάζονται τα προϊόντα και οι 
επιφάνειες να πλένονται και να απολυμαίνονται μετά τον ψεκασμό. 
6.11.9. Στους χώρους παραγωγής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για 
την καταπολέμηση των εντόμων, αλλά εντομοπαγίδες με κολλητικές επιφάνειες. 
6.11.10.   Τα εντομοκτόνα να αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους που κλειδώνουν 
μακριά από τους χώρους παραγωγής τροφίμων. 
6.11.11. Οι μονάδες παραγωγής θα πρέπει να τηρούν ανάλογο αρχείο. 
 
6.12.6.12.6.12.6.12. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΣΙΕΣ ΥΣΙΕΣ ΥΣΙΕΣ     
 
6.12.1. Οι επικίνδυνες ή /και μη εδώδιμες ουσίες, πρέπει να φέρουν την κατάλληλη 
σήμανση και να αποθηκεύονται σε χωριστούς και ασφαλείς περιέκτες. 
6.12.2. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα που έχουν μολυνθεί ή 
αυτά που έχει λήξει ο χρόνος διατήρησής τους, πρέπει να διαχωρίζονται στους 
αποθηκευτικούς χώρους και να επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να διευκολύνεται η 
αναγνώρισή τους.  
6.12.3. ∆οχεία ή περιέκτες κατασκευασμένοι για μη βρώσιμα και επικίνδυνα υλικά, όπως 
υλικά για τον καθαρισμό, πρέπει να είναι ευδιάκριτα σημασμένοι, κλειστοί και να 
αποθηκεύονται μακριά από τους χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης του ελαιολάδου . 
∆εν πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο τα παραπάνω υλικά να έρθουν σε επαφή με τους 
περιέκτες του ελαιολάδου . 
6.12.4. Χημικές ουσίες (π.χ. εντομοκτόνα, υλικά καθαρισμού) ή άλλες μη εδώδιμες ουσίες 
που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο στην υγεία πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση 
με προειδοποίηση για την τοξικότητα και χρήση τους, να αποθηκεύονται σε ειδικούς 
χώρους που κλειδώνουν και να ορίζεται άτομο υπεύθυνο για τη διαχείρισή τους. 
 

 

 

6.13.6.13.6.13.6.13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        
 

6.13.1. Οι υπεύθυνοι των μονάδων παραγωγής εξασφαλίζουν την επίβλεψη και την 
καθοδήγηση ή/ και κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όσων χειρίζονται 
τρόφιμα, ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. 
6.13.2. Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο σε βασικές αρχές υγιεινής 
τροφίμων, στην ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής που περιγράφονται στον «Οδηγό 
Υγιεινής #7» αλλά και στις απαιτήσεις ανά θέση εργασίας που προκύπτουν από το 
Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.  
6.13.3. Στις επιχειρήσεις που καλύπτει ο «Οδηγός Υγιεινής #7», απαιτείται η εγκατάσταση 
και εφαρμογή πλήρους Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.  
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6.13.4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να φροντίζουν επίσης, ώστε οι αρμόδιοι για 
την διατήρηση του Σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε κάθε μονάδα, να έχουν 
καταρτισθεί επαρκώς στις αρχές που αυτό ορίζει. 
6.13.5. Το προσωπικό της κάθε μονάδας, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο ανάλογα με τη 
θέση εργασίας και την υπευθυνότητα που έχει στην μονάδα .  
6.13.6. Για τα άτομα των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική ή παρουσιάζουν 
προβλήματα εκμάθησης, χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. 
6.13.7. Το προσωπικό που κινείται στους χώρους παραγωγής των ελαίων, χωρίς όμως να 
ασχολείται ενεργά με αυτούς, όπως οι καθαριστές, συντηρητές κλπ., χρειάζονται επίσης 
ανάλογη εκπαίδευση για την εφαρμογή κανόνων υγιεινής. 
 

6.14.6.14.6.14.6.14. ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝΙΩΝΙΩΝΙΩΝ    
 

6.14.1.  Αρχείο Προσωπικού (βιβλιάρια προσωπικού, βεβαιώσεις εκπαίδευσης) 
6.14.2. Αρχείο Εντομοκτονίας- Μυοκτονίας (Συμβόλαιο με εταιρεία μυοκτονίας- 
εντομοκτονίας, κάτοψη της εγκατάστασης με σήμανση των δολωμάτων, πρόγραμμα 
επισκέψεων, αναφορές ελέγχου, περιγραφή χρήσεως χρησιμοποιουμένων φαρμάκων) 
6.14.3.  Αρχείο Καθαρισμού – Απολυμάνσεων (Πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
καθαρισμού – απολύμανσης, υπευθυνότητες, κατάλογοι και οδηγίες χρήσης των 
χρησιμοποιουμένων απορρυπαντικών και απολυμαντικών, δοκιμές αποτελεσματικότητας 
καθαρισμού – απολυμάνσεων). 
6.14.4. Αρχείο Νερού Κάτοψη της εγκατάστασης με σαφή επισήμανση και διαχωρισμό 
των δικτύων πόσιμου και μη πόσιμου νερού και επισήμανση των παροχών, αποτελέσματα 
πλήρους φυσικοχημικού ελέγχου νερού (ένας πλήρης έλεγχος ετησίως), αποτελέσματα 
πλήρους ετήσιου μικροβιολογικού ελέγχου (επί αρνητικού αποτελέσματος, επανάληψη σε 
μηνιαία βάση μόνο για ΟΜΧ) 
6.14.5. Αρχείο Εξοπλισμού (Καταγραφή εξοπλισμού, καταλληλότητα εξοπλισμού για 
τρόφιμα, προληπτικές συντηρήσεις, οδηγίες λειτουργίας) 
6.14.6. Αρχείο Τελικών Προϊόντων (περιγραφές, απαραίτητες πρώτες ύλες, επεξεργασία, 
συνθήκες συντήρησης, διαγράμματα ροής κτλ) 
6.14.7. Αρχείο Εργαστηριακών Ελέγχων σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα και τελικά 
προϊόντα (χημικοί και βιολογικοί παράμετροι ασφάλειας τροφίμων, πρόγραμμα 
δειγματοληψίας, συμβάσεις με εργαστήρια, αναφορές εργαστηριακών δοκιμών). 
6.14.8. Οδηγοί ορθών πρακτικών υγιεινής (δομή, περιεχόμενο, βιβλιογραφική στήριξη) 
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7.7.7.7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ    

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡΧΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων 

ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ 

Αξιολόγηση και επιλογή παραγωγών 
Αν υπάρχουν ζητούνται πιστοποιητικά 
παραγωγών (ολοκληρωμένη, βιολογική 
γεωργία) 
Αναλύσεις για υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων με την πλήρωση κάθε 
δεξαμενής 
∆ειγματοληπτικές αναλύσεις σε 
αγροτεμάχια για φυτοφάρμακα σε 
καρπό με το πέρας των ψεκασμών 
(∆εκέμβριος) 

Ετήσια αξιολόγηση και 
προαξιολόγηση παραγωγών 
Από κάθε παραγωγό κρατείται 
δείγμα ελαιολάδου 50-100ml 
Τηρείται αρχείο παραγωγών 
και αντίγραφα των σχετικών 
πιστοποιητικών (ελέγχεται η 
ισχύς τους) 
Τηρείται αρχείο εργαστηριακών 
αναλύσεων 

 

Αποφεύγεται η παραλαβή 
από παραγωγούς με 
αμφίβολες πρακτικές. 
Εφόσον βρεθεί θετικό το 
δείγμα στο επίπεδο των 
αγροτεμαχίων αποκλείεται ο 
παραγωγός από την μετέπειτα 
επεξεργασία 
Απορρίπτεται το περιεχόμενο 
δεξαμενής με όρια πάνω από 
το κανονικό 

 

ΥΑΤ 
ΟΑΤ (Γεωπόνος, 

Χημικός) 

Α01 
Ε09 

Αρχείο Εργαστηριακών 
Αναλύσεων 

Αρχείο Παραγωγών 

Προσβεβλημένος 
καρπός από δάκο, 
γλοιοσπόριο ή με 
εμφανή ανάπτυξη 

μούχλας  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

Αξιολόγηση και επιλογή παραγωγών 
Ενημέρωση παραγωγών 

Ετήσια αξιολόγηση και 
προαξιολόγηση παραγωγών 
Οπτικός και οργανοληπτικός 
έλεγχος 

 

Απόρριψη παρτίδας 
Μεταφορά της 

προσβεβλημένης παρτίδας 
στο τέλος και καλό πλύσιμο 

μηχανημάτων 

Υπεύθυνος 
παραλαβής 

ελαιοκάρπου 
∆ιαχειριστής 

Α02 
ΕΟ9 

Νερό με υπολείμματα 
χλωρίου από το δίκτυο 

ή παρουσία 
επικίνδυνων μικρ/σμών 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ----    
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

Χρήση πόσιμου νερού 

Αναλύσεις στο νερό από την 
υπεύθυνη ∆ΕΥΑ 

Αναλύσεις νερού από 
ανεξάρτητο διαπιστευμένο 

εργαστήριο 

Αλλαγή παροχής νερού 
Χρήση χλωριωτήρα 

∆ιαχειριστής 
ΥΑΤ 

Πρόεδρος ΑΣ 

Αρχείο εργαστηριακών 
αναλύσεων νερού 

Επιμόλυνση σιδήρου 
από τις μεταλλικές 

δεξαμενές 
ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ    

Αναλύσεις βαρέων μετάλλων με την 
πλήρωση κάθε δεξαμενής 

Πιστοποιητικό χρήσης εποξειδικής 
ρυτίνης για βάψιμο της δεξαμενής 

Τήρηση αρχείων 
εργαστηριακών αναλύσεων και 

φάκελου συντήρησης 

Αλλαγή δεξαμενών με 
ανοξείδωτες 

Απόρριψη παρτίδας σε 
περίπτωση υπέρβασης των 

κρίσιμων ορίων 

∆ιαχειριστής 
ΥΑΤ 

 

Αρχείο εργαστηριακών 
αναλύσεων ελαιολάδου 



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σ∆ΑΤ 3 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 133/219 

 

8. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ8. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ8. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ8. ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ    
Είδος ∆είγματοςΕίδος ∆είγματοςΕίδος ∆είγματοςΕίδος ∆είγματος    ΚριτήριαΚριτήριαΚριτήριαΚριτήρια    ΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότηταΣυχνότητα    ΥπεύθυνοςΥπεύθυνοςΥπεύθυνοςΥπεύθυνος    

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΣ Υπολείμματα αγροχημικών  
(Καν. 396/05/ΕΕ) 
Περιβαλλοντικοί ρύποι  
(Καν. 1881/06/ΕΕ) 

Μια φορά κάθε χρόνο μετά το 
πέρας των ψεκασμών 
Όταν υπάρχουν υποψίες για 
κακές γεωργικές πρακτικές 
Όταν υπάρχουν περιβαλλοντικά 
δεδομένα ή έχει συμβεί κάποια 
περιβαλλοντική καταστροφή  

ΥΑΤ 
ΟΑΤ 
(Γεωπόνος, 
Χημικός) 

∆είγμα παραγωγού Οξύτητα,  
Κ232, Κ270, ∆Κ, Αριθ. 
Υπεροξειδίων, Κηροί 
(Καν. 2568/91/ΕΚ) 

Η οξύτητα μετριέται πάντα μετά 
τη ζύγιση της παρτίδας κάθε 
παραγωγού 
Οι υπόλοιποι παράμετροι 
ελέγχονται μόνο όταν απαιτείται 
από τον πελάτη και για κάθε 
δεξαμενή 

∆ιαχειριστής 

∆είγμα παραγωγού Υπολείμματα αγροχημικών  
(Καν. 396/05/ΕΕ) 
Περιβαλλοντικοί ρύποι  
(Καν. 1881/06/ΕΕ) 

Όταν διαπιστωθεί μόλυνση στο 
τελικό προϊόν δεξαμενών 
Όταν υπάρχουν υποψίες για 
κακές γεωργικές πρακτικές 
Όταν υπάρχουν περιβαλλοντικά 
δεδομένα ή έχει συμβεί κάποια 
περιβαλλοντική καταστροφή 

ΥΑΤ 

Ελαιόλαδο δεξαμενής Οξύτητα,  
Κ232, Κ270, ∆Κ, Αριθ. 
Υπεροξειδίων, Κηροί 
(Καν. 2568/91/ΕΚ) 

Λαμβάνονται δείγματα και 
αποθηκεύονται όταν η δεξαμενή 
είναι πλήρης στο περίπου 25%, 
50% και 75% της χωρητικότητας 
της 

∆ιαχειριστής 

Ελαιόλαδο δεξαμενής Υπολείμματα αγροχημικών  
(Καν. 396/05/ΕΕ) 
Περιβαλλοντικοί ρύποι  
(Καν. 1881/06/ΕΕ) 

Λαμβάνεται με την πλήρωση 
κάθε δεξαμενής 

ΥΑΤ 

Νερό για χρήση του 
ελαιοτριβείου 

Ποιότητα πόσιμου νερού 
(ΚΥΑ 
∆ΥΓ2/Γ.Π./38295/2007) 

∆ύο φορές το χρόνο (κατά 
προτίμηση η μία κατά την 
έναρξη της παραγωγής) 

ΥΑΤ 

Επισημάνσεις: Επισημάνσεις: Επισημάνσεις: Επισημάνσεις:     
• Εκτός από την οξύτητα στο δείγμα παραγωγού, οι υπόλοιπες πρέπει να γίνονται σε 

εργαστήρια αναλύσεων διαπιστευμένα για τις συγκεκριμένες αναλύσεις από το κράτος 
ή τον ΕΣΥ∆ 

• Το εργαστήριο αυτό ορίζει τη μέθοδο δειγματοληψίας και τον τρόπο μεταφορά του 
δείγματος 

• Όλες οι αναφορές από τα εργαστήρια αναλύσεων αρχειοθετούνται στο φάκελο 
«εργαστηριακές αναλύσεις» 

• Όταν στις αναφορές αυτές τα δείγματα είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων γίνεται 
αναφορά της μη συμμόρφωσης στο έντυπο Ε07 

• Όποτε προκύπτει σοβαρό θέμα από τον ΕΦΕΤ ή τη Νομαρχία εντατικοποιούνται και 
τροποποιούνται οι αναλύσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. 
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• Η νομοθεσία σχετικά με τα κριτήρια είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη και πρέπει να γίνεται 
συνεχής ενημέρωση. Το εργαστήριο που εκδίδει τις αναφορές των αναλύσεων πρέπει να 
είναι ενήμερο για την σχετική νομοθεσία 

• Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φυλάγονται για πέντε χρόνια τουλάχιστον 
• Όλα τα αποτελέσματα αναλύσεων ανεξαιρέτως αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης 

και ανασκόπησης 
• Τα δείγματα παραγωγών και τα δείγματα δεξαμενής φυλάσσονται για χρονικό 

διάστημα 12 mhnñvn σε ερμάριο που κλειδώνει 
 

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ    
Σ∆ΑΤ 3Σ∆ΑΤ 3Σ∆ΑΤ 3Σ∆ΑΤ 3    
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 01 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    
 
A.A.A.A. ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι το σύστημα ασφάλειας τροφίμων(Σ∆ΑΤ) 
θα ανασκοπείται συνεχώς σε προκαθορισμένα διαστήματα, με σκοπό να εκτιμώνται και να 
προσδιορίζονται οι αλλαγές εκείνες που θα χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και η επίτευξη των ποιοτικών στόχων.  
 
B.B.B.B. ΥπευθυνότητεΥπευθυνότητεΥπευθυνότητεΥπευθυνότητεςςςς    
Ο Υπεύθυνος ΑΤ (εκπρόσωπος διοίκησης και συντονιστής ομάδας ασφάλειας τροφίμων) είναι 
υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι οι ανασκοπήσεις διοίκησης διαχειρίζονται και διεξάγονται 
αποτελεσματικά.  
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για να: 
• ενημερώνει τη ∆ιοίκηση για τη συχνότητα των ανασκοπήσεων, 
• κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να πραγματοποιούνται οι συναντήσεις, 
• ετοιμάζει και να διανέμει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες στους συμμετέχοντες 

πριν από την συνάντηση, 
• λειτουργεί ως γραμματέας της συνάντησης ή υποδεικνύει άλλο άτομο για το σκοπό αυτό, 
• εξασφαλίζει ότι οι προτεινόμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες εφαρμόζονται, 
• ενημερώνει τη ∆ιοίκηση όταν οι ενέργειες αυτές έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
 
C.C.C.C. ΑρχείαΑρχείαΑρχείαΑρχεία    
Συμπληρώνεται το έντυπο Ε01 "Πρακτικά Ανασκοπήσης ∆ιοίκησης" όπου καταγράφονται οι 
κύριες αποφάσεις σύμφωνα με την §C.2. Όπου αρμόζει καταγράφονται οι υπεύθυνοι για τις 
προτεινόμενες ενέργειες καθώς και ο προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης. Αποσπάσματα 
πρακτικών άλλων συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το Σ∆ΑΤ συνοδεύουν 
ή συμπληρώνουν τα αρχεία της διαδικασίας αυτής. 
Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται με την ενεργή συμμετοχή των κάτωθι στελεχών:  

• Ο Πρόεδρος του ΑΣ (Πρόεδρος Συνάντησης) 
• Ο ∆ιαχειριστής μονάδας 
• Ο Υπεύθυνος ΑΤ (Γραμματέας Συνάντησης)  
• Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Κατά περιόδους μπορεί να κρίνεται αναγκαία και η ενεργή συμμετοχή του συμβούλου ποιότητας. 
C.1.C.1.C.1.C.1. Συχνότητα Ανασκοπήσεων ∆ιοίκησηςΣυχνότητα Ανασκοπήσεων ∆ιοίκησηςΣυχνότητα Ανασκοπήσεων ∆ιοίκησηςΣυχνότητα Ανασκοπήσεων ∆ιοίκησης    
Η ανασκόπηση διοίκησης θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνομία φορά τον χρόνομία φορά τον χρόνομία φορά τον χρόνο. Σε 
περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο μπορεί να πραγματοποιούνται και συχνότερα ανασκοπήσεις 
διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες καταχωρήσεις σε αρχεία του 
Σ∆ΑΤ.  
C.2.C.2.C.2.C.2. Ημερήσια ∆ιάταξη συνάντηΗμερήσια ∆ιάταξη συνάντηΗμερήσια ∆ιάταξη συνάντηΗμερήσια ∆ιάταξη συνάντησηςσηςσηςσης    
Η ημερήσια διάταξη μίας συνάντησης ανασκόπησης συστήματος θα λαμβάνει υπ’ όψιν και θα 
κρίνει τουλάχιστον τα κάτωθι θέματα: 
• Ενέργειες και θέματα που εκκρεμούν από προηγούμενες ανασκοπήσεις.  
• Αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. 
• Αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το Σ∆ΑΤ. 
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• Αξιολόγηση προμηθευτών, όπου υπάγονται οι κάτωθι  
1. προμηθευτές υπηρεσιών όπως: απεντομώσεων–μυοκτονίας, συμβούλων ποιότητας, 

εργαστήρια χημικών-μικροβιολογικών αναλύσεων, συνεργεία συντήρησης εξοπλισμού κλπ. 
2. οι προμηθευτές πρώτων, υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, υλικών καθαριότητας κλπ. 

• Απόδοση διεργασιών παραγωγής και συμμόρφωση προϊόντος. 
• Ενημέρωση από τον πελάτη και κυρίως τα παράπονα πελατών.  
• Σημαντικές διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ή προτάθηκαν. 
• Συστάσεις για βελτίωση. 
• Συνολική λειτουργία και καταλληλότητα του Σ∆ΑΤ. 
Όλες οι ενέργειες που θα αποφασιστούν κατά την συνάντηση, θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα 
χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίησή τους. 
C.3.C.3.C.3.C.3. Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.Εξερχόμενα από την ανασκόπηση.    
Τα εξερχόμενα από την ανασκόπηση πρέπει να είναι οι σημειώσεις με τα θέματα της ημερησίας 
διάταξης που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Επίσης, στα εξερχόμενα από την 
ανασκόπηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 
• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Σ∆ΑΤ και των διεργασιών του.  
• Η βελτίωση του προϊόντος η οποία σχετίζεται με απαιτήσεις των πελατών 
• Ανάγκες σε πόρους. 
C.4.C.4.C.4.C.4. ΠαρακολούθησηΠαρακολούθησηΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση    
Όλες οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά από μία συνάντηση ανασκόπησης 
διοίκησης θα πρέπει να παρακολουθούνται για να εξασφαλιστεί η πραγματοποίησή και η 
αποτελεσματικότητά τους. Ο Υπεύθυνος ΑΤ θα πρέπει να συνάπτει γραπτές αναφορές που να 
αναφέρει πότε οι διάφορες απαιτούμενες ενέργειες θα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Σε περιπτώσεις που η πραγματοποίηση των απαραιτήτων ενεργειών δεν ολοκληρωθεί μέσα στο 
σχετικό χρονοδιάγραμμα, ο Υπεύθυνος ΑΤ θα το αναφέρει στην ομάδα διοίκησης μαζί με τις 
προτάσεις του για περαιτέρω ενέργειες. 

D.          Συναντήσεις ανασκόπησης 
Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται με την ενεργή συμμετοχή των κάτωθι στελεχών:  
    Ο Πρόεδρος του ΑΣ (Πρόεδρος Συνάντησης) 
    Ο ∆ιαχειριστής μονάδας 
    Ο Υπεύθυνος ΑΤ (Γραμματέας Συνάντησης) 
    Άλλα μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων  
    Άλλα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ 
Κατά περιόδους μπορεί να κρίνεται αναγκαία και η ενεργή συμμετοχή του συμβούλου ποιότητας. 

 

 
 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝΓΓΡΑΦΩΝΓΓΡΑΦΩΝΓΓΡΑΦΩΝ    
    

A.A.A.A. Σκοπός.Σκοπός.Σκοπός.Σκοπός.    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι τα έγγραφα που απαρτίζουν τα 
εγχειρίδια Σ∆ΑΤ είναι ελεγχόμενα, και ότι οι ισχύουσες ανασκοπήσεις και αναθεωρήσεις των 
εγγράφων και δεδομένων είναι διαθέσιμες σε όλες τις θέσεις που τα περιεχόμενά τους είναι 
κατάλληλα.  
Έγγραφα, δεδομένα και διαδικασίες του Σ∆ΑΤ που έχουν πάψει να ισχύουν είτε για λόγους 
ακύρωσης είτε για λόγους αναθεώρησης, πρέπει να αποσύρονται από όλα τα σημεία διανομής 
τους (εκτός από τα κεντρικά αρχεία καταχωρήσεων) 
Η περίοδος διατήρησης εγγράφων και δεδομένων που ορίζεται κατά την οποία θα διατηρούνται 
στα κεντρικά αρχεία καταχωρήσεων όλα τα δεδομένα είναι 2 έτη2 έτη2 έτη2 έτη.  
 
B.B.B.B. Υπευθυνότητες. Υπευθυνότητες. Υπευθυνότητες. Υπευθυνότητες.     
Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού είναι υπεύθυνος να εγκρίνει το εγχειρίδιο Σ∆ΑΤ στο σύνολό του. Ο 
Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος να εγκρίνει τα διάφορα μέρη των εγχειριδίων, καθώς και να εκδίδει 
και να εγκρίνει αλλαγές των εγχειριδίων. 
 
C.C.C.C. Έγραφα.Έγραφα.Έγραφα.Έγραφα.    
Τα έγραφα στα οποία αναφέρεται η διαδικασία αυτή είναι τα εγχειρίδια Σ∆ΑΤ1, ΣΑ∆Τ2, ΣΑ∆Τ3, 
Σ∆ΑΤ4, Σ∆ΑΤ5 & Σ∆ΑΤ6 του συστήματος, οι διαδικασίες ποιότητας ∆Π01, ∆Π02, ∆Ο3, ∆Π04, 
∆Π05, ∆Π06, ∆Π07, ∆Π08, ∆Π09, ∆Π10,∆Π11& ∆Π12, οι οδηγίες εργασιών, σχέδια, φόρμες-έντυπα, 
προγράμματα, μελέτες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται για το Σ∆ΑΤ. Το έντυπο Ε02 
«Αίτηση Αλλαγής Εγγράφου» χρησιμοποιείται προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την 
τροποποίηση οποιαδήποτε εγγράφου. 
 
D.D.D.D. Μέθοδος.Μέθοδος.Μέθοδος.Μέθοδος.    
Οι γενικές αρχές ελέγχου εγγράφων και δεδομένων αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.2. του  
εγχειριδίου Σ∆ΑΤ 2.  
Συγκεκριμένα η μέθοδος συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι: 
D.1.D.1.D.1.D.1. Όλα τα έγραφα τα οποία εκδίδονται και καλύπτονται από αυτήν την διαδικασία θα έχουν 
ξεκάθαρη και μοναδική ταυτότηταμοναδική ταυτότηταμοναδική ταυτότηταμοναδική ταυτότητα η οποία θα καθορίζεται από : 
• Όνομα εγγράφου. 
• Ημερομηνία ∆ημιουργίας. 
• Αριθμός Έκδοσης. 
• Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης. 
Σημειώνεται ότι όλα τα εγχειρίδια και τα μέρη τους θα είναι σε μορφή εγγράφων MS Word “*.doc” 
(ανοικτά αρχεία) ή Adobe “*.pdf” (κλειστά αρχεία). Συνεπώς, το όνομα εγγράφου είναι το μόνο το 
οποίο δίδεται από τον χρήστη, ενώ όλα τα υπόλοιπα τηρούνται από το σύστημα (ιδιότητες–
στατιστικά αρχείου) 
D.2.D.2.D.2.D.2. Τα εγχειρίδια Σ∆ΑΤ είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή σε υπολογιστή του ΑΣ, και 
συνεπώς είναι διαθέσιμα στα μέλη της ΟΑΤ. 
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D.3.D.3.D.3.D.3. Τα εγχειρίδια Σ∆ΑΤ και τα μέρη τους είναι κλειδωμένα στο σύστημα με κωδικό πρόσβασης 
(password) που γνωρίζουν μόνο ο Υπεύθυνος ΑΤ και ο αντικαταστάτης του. Συνεπώς κανείς 
χρήστης του συστήματος δεν μπορεί να τροποποιήσει τα έγγραφα αυτά. 
D.4.D.4.D.4.D.4. Τα μοναδικά εγχειρίδια που ισχύουν θα θεωρούνται αυτά που βρίσκονται ηλεκτρονικά 
αποθηκευμένα στο σύστημα. Εκτυπωμένο αντίγραφο θεωρείται σε ισχύ εφόσον είναι γνήσιο 
αντίγραφο του ισχύοντος ηλεκτρονικού αρχείο.  
D.5.D.5.D.5.D.5. Το κάθε μέρος των εγχειριδίων θα αποθηκεύεται σε ξεχωριστό και αυτοτελές ηλεκτρονικό 
αρχείο στο οποίο η σελιδοποίηση γίνεται αυτόματα από το σύστημα.  
D.6.D.6.D.6.D.6. Κάθε αλλαγή σε εγκεκριμένο έγγραφο γίνεται αποδεκτή από το σύστημα ως νέα έκδοση 
(εφόσον βέβαια έχει γίνει κανονικά). Η παλιά έκδοση πρέπει να εκτυπώνεται και να μαρκάρεται ως 
«ΆΚΥΡΗΆΚΥΡΗΆΚΥΡΗΆΚΥΡΗ». Ταυτόχρονα το νέο, ισχύον, έγγραφο κληρονομεί αυτόματα την ιστορικότητα 
εγκρίσεων και αλλαγών στις ιδιότητες του εγγράφου. 
D.7.D.7.D.7.D.7. Σύστημα για την έκδοση και πρόταση αλλαγών και αναθεωρήσεων.  
Σημειώνεται και πάλι ότι κάθε αλλαγή οδηγεί σε νέα έκδοση. 
• Η ανάγκη για αλλαγή ή για αναθεώρηση ενός μέρους των Εγχειριδίων Σ∆ΑΤ μπορεί να 
προκύψει από διάφορους λόγους κατά τη λειτουργία του συστήματος. Κάθε εργαζόμενος 
ενθαρρύνεται να κάνει τις προτάσεις του για τη βελτίωση εγγράφων, διαδικασιών ή εντύπων του 
συστήματος. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συζητιούνται με τον ΥΑΤ και τη ∆ιοίκηση, και εφόσον η 
προτεινόμενη αλλαγή θα επιφέρει βελτίωση, τότε θα πρέπει να συμπληρώνεται και να κατατίθεται 
μια «Αίτηση Αλλαγής Εγγράφου» (έντυπο Ε02) στον Υπεύθυνο ΑΤ.  
• Μετά από συμφωνία, ο Υπεύθυνος ΑΤ θα καταχωρεί την αλλαγή στο σύστημα, 
χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης (password).  
• Πριν την αποθήκευση της νέας έκδοσης, ο Υπεύθυνος ΑΤ θα πρέπει να εκτυπώνει το 
έγγραφο πριν την αλλαγή και να το αποθηκεύει στο αρχείο μαζί με την αίτηση αλλαγής.  
• Η νέα έκδοση θα φέρει μαρκαρισμένα (με χρώμα ή σύμβολο) τα σημεία στα οποία έγιναν οι 
αλλαγές, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί με μια γρήγορη ματιά να εντοπίσει τα σημεία πού έγιναν 
αλλαγές.  
• Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενες αλλαγές θα εγκρίνονται και από τη ∆ιοίκηση. 
D.8.D.8.D.8.D.8. Η αναθεώρηση, επαλήθευση, έλεγχος, ενημέρωση και διάθεση των εγγράφων που 
προέρχονται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές θα διαχειρίζονται υπό τον πλήρη έλεγχο του 
ΥΑΤ. Συγκεκριμένα, για έγγραφα εξωτερικής προέλευσης όπως βιβλία, εγχειρίδια, σχέδια, κτλ 
τηρείται ενημερωμένη λίστα από τον ΥΑΤ. 

 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    
    
A.A.A.A. ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι θα γίνονται οι απαραίτητες 
καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας, για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σ∆ΑΤ. 
 
B.B.B.B. ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τις καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας ενεργειών που 
σχετίζονται με τις διεργασίες του Σ∆ΑΤ, όπως περιγράφονται στις επιμέρους διαδικασίες και 
εγχειρίδια.  
Ο Υπεύθυνος ΑΤ και ο Πρόεδρος του ΑΣ είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και εξασφάλιση 
της καταγραφής και σωστής τήρησης των αρχείων ποιότητας.  
 
C.C.C.C. ΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφα    
Τηρείται το έντυπο Ε03 που αποτελεί κατάσταση των ενεργών αρχείων ποιότητας. 
 
D.D.D.D. ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    
Οι καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας είναι σημαντικότατο συστατικό του Σ∆ΑΤ διότι 
εξασφαλίζουν την σωστή εφαρμογή του συστήματος καθώς και την απόδειξη ότι έχει επιτευχθεί η 
απαιτούμενη ποιότητα. 
Ο έλεγχος των καταχωρήσεων σε αρχεία ποιότητας περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.3. του 
Σ∆ΑΤ2, και εφαρμόζονται ως κάτωθι: 
D.1.D.1.D.1.D.1. Καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότηταςΚαταχωρήσεις σε αρχεία ποιότηταςΚαταχωρήσεις σε αρχεία ποιότηταςΚαταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας    
Οι καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας εντοπίζονται και πραγματοποιούνται από τους 
εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται με τις ενέργειες των οποίων οι πληροφορίες πρέπει να 
καταγραφούν. 
Οι καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας εντοπίζουν την υπηρεσία, την ενέργεια, και το άτομο ή 
γεγονός που αφορούν. Παρέχουν επίσης τα συσχετιζόμενα γεγονότα και πληροφορίες, και στις 
περισσότερες περιπτώσεις αναφέρουν (ή φέρουν την υπογραφή) τον υπεύθυνο που έκανε την 
συγκεκριμένη καταχώρηση.  
Όπου απαιτείται συγκεκριμένο σχέδιο για τις καταγραφές, το σχέδιο αυτό ορίζεται στις αντίστοιχες 
διαδικασίες οι οποίες ορίζουν την απαίτηση της καταγραφής.  
Οι καταγραφές αυτές μπορεί να είναι λίστες, αναφορές, σχέδια, πρακτικά συναντήσεων, 
σημειώσεις, πληροφορίες, υπογραφές σφραγίδες κτλ. τα οποία μπορούν να είναι σε έντυπη, 
χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή.  
D.2.D.2.D.2.D.2. Κατηγορίες και είδη κΚατηγορίες και είδη κΚατηγορίες και είδη κΚατηγορίες και είδη καταχωρήσεων σε αρχεία ποιότηταςαταχωρήσεων σε αρχεία ποιότηταςαταχωρήσεων σε αρχεία ποιότηταςαταχωρήσεων σε αρχεία ποιότητας    
Οι καταχωρίσεις σε αρχεία ποιότητας περιγράφονται στις επιμέρους διαδικασίες που τις απαιτούν, 
και ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες και είδη ενδεικτικά:  

• Ανασκοπήσεις διοίκησης (πρακτικά) 
• Αναγνώριση της ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας προϊόντων 
• Εργαστηριακοί έλεγχοι 
• Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και εσωτερικές επιθεωρήσεις. 
• Παρακολούθηση προαπαιτούμενων προγραμμάτων 
• Αναφορές για μη συμμορφούμενα προϊόντα  
• ∆ιορθωτικές και προληπτικές ενέργειες  
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• Εκπαίδευση προσωπικού 
• Αξιολόγηση προμηθευτών 
• Εξωτερικά έγγραφα (π.χ. νομοθεσία, άδειες λειτουργίες) 
• Σχέδια εγκαταστάσεων, αφίσες προληπτικών ενεργειών κτλ 

Για λόγους διαχειριστικούς μπορεί τα ως άνω αρχεία να είναι επισημασμένα με κωδικό 
αναγωγνώρισης 
D.3.D.3.D.3.D.3. Απομάκρυνση ή καταστροφή καταγραφώνΑπομάκρυνση ή καταστροφή καταγραφώνΑπομάκρυνση ή καταστροφή καταγραφώνΑπομάκρυνση ή καταστροφή καταγραφών    
Οι καταγραφές σε αρχεία ποιότητας θα πρέπει να διατηρούνται για την ελάχιστη περίοδο των δύο δύο δύο δύο 
ετώνετώνετώνετών. Εξαίρεση στην περίοδο αυτή αποτελούν τα αρχεία εκείνα που απαιτείται η διατήρησή τους 
από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Μετά την πάροδο της περιόδου των δύο ετών, οι καταχωρήσεις παύουν να θεωρούνται μέρος του 
Σ∆ΑΤ, και επιτρέπεται η απομάκρυνση ή καταστροφή τους, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και την 
πρώτιστη συμφωνία της ∆ιοίκησης. 
Η απομάκρυνση ή καταστροφή των αρχείων θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν και τις καταχωρήσεις 
εκείνες που τυχών χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητες». Αυτές οι καταχωρίσεις θα πρέπει να 
εντοπίζονται και χαρακτηρίζονται ανάλογα από την διεύθυνση.  

 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    
    

ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας 
πραγματοποιούνται συστηματικά με σκοπό να ελέγχουν τη συμμόρφωση των διαδικασιών και την 
αποτελεσματικότητα του Σ∆ΑΤ. 
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εσωτερικές 
επιθεωρήσεις ποιότητας, τον τρόπο με τον οποίο οι συμμορφώσεις και μη συμμορφώσεις 
καταχωρούνται καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι διορθωτικές ενέργειες συμφωνούνται, 
υλοποιούνται και επαληθεύονται.  
 
ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
Ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας 
υλοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία και ότι καταχωρούνται οι διαπιστώσεις των 
επιθεωρήσεων σε κατάλληλα αρχεία ποιότητας. 
Ο Υπεύθυνος ΑΤ σε συνεννόηση με τη ∆ιοίκηση ορίζει του εντεταλμένους επιθεωρητές για κάθε 
επιθεώρηση. Την εσωτερική επιθεώρηση μπορούν και διενεργούν οι σύμβουλοι του Συνεταιρισμού. 
Επίσης, ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές επιθεωρήσεις 
ποιότητας υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, ότι οι μη συμμορφώσεις 
αναφέρονται κατάλληλα και ότι οι διορθωτικές ενέργειες υλοποιούνται και επαληθεύονται. 
 
ΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφα    
Όλες οι διαδικασίες που αποτελούν μέρος του Σ∆ΑΤ αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης. 
Το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων αναφέρεται στην ανασκόπηση διοίκησης. Συνιστάται η 
διενέργεια δύο εσωτερικών επιθεωρήσεων ετησίως: κατά την έναρξη και το τέλος της περιόδου 
παραγωγής. Η κοινοποίηση της επερχόμενης εσωτερικής επιθεώρησης γίνεται με εσωτερικά 
σημειώματα ενημέρωσης (δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο).  
Κατά την επιθεώρηση χρησιμοποιούνται ως οδηγοί τα ερωτηματολόγια στα έντυπα Ε05 
«Εσωτερική Επιθεώρηση Υγιεινής» και Ε06 « Εσωτερική Επιθεώρηση Σ∆ΑΤ». Μετά από κάθε 
επιθεώρηση συντάσσεται το έντυπο Ε04 «Ευρήματα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων».  
Τα ευρήματα της επιθεώρησης έχουν τη μορφή μη συμμόρφωσης (βλ. και ∆Π05) και η 
αντιμετώπιση τους τη μορφή διορθωτικής-προληπτικής ενέργειας (βλ. και ∆Π06). 
 
ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    
Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις του Σ∆ΑΤ είναι η κινητήριος δύναμη που διατηρεί το Σ∆ΑΤ ενεργό και 
αποτρέπει από το να καταλήξει ένα σύνολο εγγράφων χωρίς ουσία.  

Βάση προγράμματος, οι εντεταλμένοι εσωτερικοί επιθεωρητές διαβάζουν με προσοχή τις τελευταίες 
αναθεωρήσεις των διαδικασιών και των εγχειριδίων Σ∆ΑΤ με σκοπό να καθορίσουν την τήρηση 
του συστήματος και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005. 
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Οι επιθεωρητές επισκέπτονται τα τμήματα του Συνεταιρισμού και τους εργαζόμενους και τους 
ρωτούν τι εργασίες κάνουν, τι διαδικασίες ακολουθούν για να τους καθοδηγούν στην εργασία 
τους, εάν έχουν στη διάθεσή τους ένα έγκυρο αντίγραφο των διαδικασιών (εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο), πώς γνωρίζουν εάν το αντίγραφο που έχουν στη διάθεσή τους είναι της σωστής 
αναθεώρησης, εάν έχουν μελετήσει και κατανοήσει τις διαδικασίες που τηρούν, εάν μπορούν να 
αποδείξουν την κατανόησή τους, εάν έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση σε αρχεία ποιότητας, και 
τι τους καταστεί ικανούς για να διενεργούν το έργο τους. 
Οι επιθεωρητές κατόπιν διαβάζουν τη διαδικασία την οποία επιθεωρούν και ζητούν από τους 
εργαζόμενους που την εφαρμόζουν να τους παρουσιάσουν αντικειμενικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι κάθε βήμα που περιγράφεται στη διαδικασία έχει ακολουθηθεί. Αντικειμενικά 
στοιχεία θεωρούνται γραπτά και εξουσιοδοτημένα σχέδια, καταχωρήσεις σε ημερολόγια, 
σημειώσεις συναντήσεων και αποφάσεων και γενικά οποιεσδήποτε καταχωρήσεις και δεδομένα 
που έχοντας καταγραφεί αποδεικνύουν την τήρηση της διαδικασίας.  
Μη συμμορφώσεις (δηλαδή διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαδικασιών και των αντικειμενικών 
στοιχείων) καταγράφονται και επιβεβαιώνονται την στιγμή που προκύπτουν, χρησιμοποιώντας τα 
ερωτηματολόγια στα έντυπα Ε05 «Εσωτερική Επιθεώρηση Υγιεινής» και Ε06 « Εσωτερική 
Επιθεώρηση Σ∆ΑΤ». Η κάθε μη συμμόρφωση θα καταγράφεται και στο έντυπο Ε04 «Ευρήματα 
Εσωτερικών Επιθεωρήσεων». Ο υπεύθυνος που τηρούσε τη διαδικασία που επιθεωρήθηκε θα 
πρέπει να ανταποκριθεί (δηλαδή να εφαρμόσει τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που 
συμφωνήθηκαν για να επιλύσουν το πρόβλημα που εντοπίστηκε) σε κάθε μη συμμόρφωση μέσα 
στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Ο εσωτερικός επιθεωρητής φροντίζει την παρακολούθηση 
και ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών. 

Ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι ανεξάρτητος από τις διαδικασίες που επιθεωρεί με την έννοια ότι δεν έχει 
άμεση ευθύνη για την επιθεωρούμενη δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους 
εντεταλμένους επιθεωρητές ποιότητας της εταιρίας.  

Τακτικές επιθεωρήσεις ποιότηταςΤακτικές επιθεωρήσεις ποιότηταςΤακτικές επιθεωρήσεις ποιότηταςΤακτικές επιθεωρήσεις ποιότητας    
Ο Υπεύθυνος ΑΤ θα πρέπει να προετοιμάζει και να διατηρεί ένα πρόγραμμα τακτικών 
επιθεωρήσεων που θα επιτρέπει την κάθε διαδικασία ποιότητας να επιθεωρείται και να ελέγχεται 
μέσα σε τακτικά διαστήματα που δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 12 μηνών. Το πρόγραμμα 
τακτικών επιθεωρήσεων θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το κάθε ημερολογιακό έτος και να 
διανέμεται σε όλους τους υπεύθυνους. Η συχνότητα επιθεωρήσεων των επιμέρους τμημάτων 
εναπόκειται στην κρίση του προέδρου του ΑΣ. 
Πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει καθοριστεί για να γίνει μια εσωτερική επιθεώρηση, ο 
Υπεύθυνος ΑΤ θα αποφασίζει για το ποιος εσωτερικός επιθεωρητής θα πραγματοποιήσει την 
επιθεώρηση. Τα κριτήρια που θα λαμβάνει υπ’ όψιν του είναι ο φόρτος εργασίας, και η διαδικασία 
που θα επιθεωρηθεί, μια και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ο εσωτερικός επιθεωρητής θα πρέπει 
να είναι ανεξάρτητος από την διαδικασία που θα επιθεωρηθεί.  
Ο εσωτερικός επιθεωρητής που θα του ανατεθεί η επιθεώρηση, θα πρέπει να ενημερώνει τον 
υπεύθυνο τμήματος για την ημερομηνία και ώρα της επιθεώρησης τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν. 
Ο εσωτερικός επιθεωρητής θα επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το Σ∆ΑΤ εξετάζοντας έγγραφα και 
καταχωρημένα δεδομένα και αντιπαραθέτοντας τον τρόπο που εκτελείται μία εργασία με τον 
τρόπο που τεκμηριώνεται στην αντίστοιχη διαδικασία. Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, ο 
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επιθεωρητής θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο θα ανήκει στην 
περιοχή που θα επιθεωρείται.  
Ο εσωτερικός επιθεωρητής θα συζητά την οποιαδήποτε τυχόν μη συμμόρφωση που εντοπίζεται 
μαζί με τον εντεταλμένο που ορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.5 του Σ∆ΑΤ2. Η κάθε μη 
συμμόρφωση που εντοπίζεται θα καταγράφεται στο έντυπο Ε04 «Ευρήματα Εσωτερικής 
Επιθεώρησης». 
Πρακτικές εργασίας οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν αλλά δεν αποτελούν παράκαμψη από την 
τεκμηρίωση του Σ∆ΑΤ, θα πρέπει να συζητιόνται με τον υπεύθυνο του τμήματος.  
Με το πέρας της εσωτερικής επιθεώρησης ο ελεγκτής θα πρέπει να παρουσιάζει τα ευρήματα στον 
υπεύθυνο τμήματος, όσα αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια των Τροφίμων άμεσα και όσα 
αφορούν τις διαδικασίες του συστήματος εντός 2 ημερών. Ο υπεύθυνος τμήματος αυτός θα πρέπει 
να είναι εξουσιοδοτημένος να μπορεί να εκτελέσει μία σχετική διορθωτική ενέργεια. Σε αυτήν την 
συνάντηση θα πρέπει να συμφωνούνται (ή μη) οι μη συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν, και να 
προταθούν οι διορθωτικές ενέργειες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των. Ο Υπεύθυνος ΑΤ 
μπορεί επίσης να παραστεί σε αυτήν την συνάντηση. 
Καταγεγραμμένες μη συμμορφώσεις θα πρέπει κατόπιν να παραδίδονται στον Υπεύθυνο ΑΤ. 
Μια μη συμμόρφωση που τυχόν χρειάζεται διορθωτική ενέργεια η οποία είναι έξω από την 
εξουσιοδότηση του υπευθύνου τμήματος, θα πρέπει να παραδίδεται στον Υπεύθυνο ΑΤ. 
Μία αιτιολογημένη μη συμμόρφωση για την οποία ο Υπεύθυνος τμήματος αρνείται να προβεί σε 
διορθωτική ενέργεια, θα πρέπει να αναφέρεται στον Υπεύθυνο ΑΤ. 
Εσωτερικές επιθεωρήσεις συντήΕσωτερικές επιθεωρήσεις συντήΕσωτερικές επιθεωρήσεις συντήΕσωτερικές επιθεωρήσεις συντήρησηςρησηςρησηςρησης    
Μόλις θα αναφέρεται η υλοποίηση μιας διορθωτικής ενέργειας από τον υπεύθυνο τμήματος, ο 
Υπεύθυνος ΑΤ, είτε ο ίδιος είτε κάποιος που έχει αναθέσει, πραγματοποιεί μία εσωτερική 
επιθεώρηση συντήρησης. Η επιθεώρηση γίνεται με σκοπό να επαληθευτεί ότι η διορθωτική ενέργεια 
υλοποιήθηκε επιτυχώς. Επίσης, η επιθεώρηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μορφή 
ενδιάμεσης επιθεώρησης ή με τη μορφή επαλήθευσης κατά την επόμενη προγραμματισμένη 
επιθεώρηση. 
Εάν έχει υλοποιηθεί επιτυχώς ή όχι η σχετική διορθωτική ενέργεια καταγράφεται συμπληρώνοντας 
το τμήμα «Επαλήθευση και Ολοκλήρωση» του σχετικού εντύπου Ε04 που έχει στην κατοχή του ο 
Υπεύθυνος ΑΤ. 
Ο Υπεύθυνος ΑΤ θα κρατάει τη ∆ιοίκηση ενήμερη για τα αποτελέσματα και διαπιστώσεις των 
εσωτερικών επιθεωρήσεων.  
Τα συμπληρωμένα έντυπα επιθεώρησης διατηρούνται από τον Υπεύθυνο ΑΤ για διάστημα 
τουλάχιστον τριών ετών. 
Μη συστηματικές εσωτερικές επιθεωρήσειςΜη συστηματικές εσωτερικές επιθεωρήσειςΜη συστηματικές εσωτερικές επιθεωρήσειςΜη συστηματικές εσωτερικές επιθεωρήσεις    
Μη συστηματικές (ή απροειδοποίητες) επιθεωρήσεις θα διευθετούνται από τον Υπεύθυνο ΑΤ είτε 
κατά την κρίση του είτε κατά εντολή της ∆ιοίκησης και θα γίνονται επιπρόσθετα στις τακτικές 
επιθεωρήσεις. Αιτίες μη συστηματικών επιθεωρήσεων μπορεί να είναι η απαιτούμενη διερεύνηση 
ενός μη επιθυμητού αποτελέσματος, η τυχαία παρατήρηση (ή υπόνοια) μίας φαινομενικά μη 
συμμορφούμενης δραστηριότητας, η προληπτική για διαχείριση εκτάκτων αναγκών (βλ. ∆Π11) κτλ.  
Οι μη συστηματικές επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που 
πραγματοποιούνται οι τακτικές. Η μόνη διαφοροποίηση μπορεί να είναι η μη ειδοποίηση του προς 
επιθεώρηση τμήματος, μόνο εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Αντίγραφο της αναφοράς εσωτερικής επιθεώρησης θα παρουσιάζεται από τον Υπεύθυνο ΑΤ 
στους υπόλοιπους υπευθύνους των εμπλεκόμενων τμημάτων.  
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Επιθεωρήσεις συμβάσεωνΕπιθεωρήσεις συμβάσεωνΕπιθεωρήσεις συμβάσεωνΕπιθεωρήσεις συμβάσεων    
Οι επιθεωρήσεις συμβάσεων είναι κάθετες επιθεωρήσεις και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες 
συμβάσεις. Πραγματοποιούνται από το ∆ιαχειριστή ή τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού μετά από 
αίτηση του πελάτη ή προμηθευτή με τον οποίο έχει γίνει η συγκεκριμένη σύμβαση. Οι επιθεωρήσεις 
συμβάσεων μπορεί να αποτελούνται από την ανάλυση και έρευνα των σχετικών ποιοτικών 
σχεδίων έργου για να διαπιστωθεί η ικανοποιητική υλοποίησή τους. 
Οι επιθεωρήσεις συμβάσεων θα πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνται οι 
τακτικές αλλά μόνο στα τμήματα που αφορούν τη σύμβαση. Αντίγραφο της αναφοράς εσωτερικής 
επιθεώρησης κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος της σύμβαση από τον Υπεύθυνο ΑΤ κατόπιν 
έγκρισης του Προέδρου του ΑΣ. 
Καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας. Καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας. Καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας. Καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας.     
Τα έγγραφα των επιθεωρήσεων που αποτελούν τις καταχωρήσεις σε αρχεία ποιότητας είναι: 
Πρακτικό ανασκόπησης διοίκησης όπου αναφέρεται το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων.  
Εσωτερικό σημείωμα ή ανακοίνωση, με το οποίο ενημερώνονται γραπτώς οι ενδιαφερόμενοι για 
την επερχόμενη εσωτερική επιθεώρηση. 
Ερωτηματολόγια επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν και αναφορές ευρημάτων των επιθεωρήσεων 
αυτών. Προτείνεται η διακριτή σήμανση των αναφορών αυτών με διορθωτικές-προληπτικές 
ενέργειες σε εκκρεμότητα. 
Συνιστάται η αποθήκευση στο ίδιο αρχείο και με ημερολογιακή σειρά των αναφορών εξωτερικών 
επιθεωρήσεων που έχουν σχέση με το Σ∆ΑΤ. 
Με τα ανωτέρω, θα εντοπίζονται μοναδικά και θα παρακολουθούνται οι αναφορές και 
διαπιστώσεις των εσωτερικών αλλά και εξωτερικών επιθεωρήσεων.  
Τα έγγραφα και οι διαπιστώσεις των εσωτερικών επιθεωρήσεωνΤα έγγραφα και οι διαπιστώσεις των εσωτερικών επιθεωρήσεωνΤα έγγραφα και οι διαπιστώσεις των εσωτερικών επιθεωρήσεωνΤα έγγραφα και οι διαπιστώσεις των εσωτερικών επιθεωρήσεων θα χρησιμοποιούνται στις  θα χρησιμοποιούνται στις  θα χρησιμοποιούνται στις  θα χρησιμοποιούνται στις 
ανασκοπήσεις διοίκησης. ανασκοπήσεις διοίκησης. ανασκοπήσεις διοίκησης. ανασκοπήσεις διοίκησης.     
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 05 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝΕΩΝΕΩΝΕΩΝ    
    

A.A.A.A. ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι ένα μη συμμορφούμενο προϊόν ή 
διεργασία του Σ∆ΑΤ, εντοπίζεται και εμποδίζεται από ανάρμοστη χρήση ή εφαρμογή.  
 
B.B.B.B. ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
Όλοι οι εργαζόμενοι ΑΣ είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος ή 
διεργασίας, σε σχέση πάντα με το Σ∆ΑΤ και το μέρους του έργου που εκείνοι εκτελούν. Επίσης όλοι 
οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση της μη συμμόρφωσης και την υποβολή της 
ανάλογης αναφοράς στον Υπεύθυνο ΑΤ.  
Ο Υπεύθυνος ΑΤ και ο Πρόεδρος του ΑΣ είναι υπεύθυνοι για τη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων 
σχετικά με το χειρισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων ή την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για 
μη συμμορφούμενη διεργασία. 
 
C.C.C.C. ΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφα    
Συμπληρώνεται το έντυπο Ε07 «Αναφορά Μη Συμμόρφωσης». Οι σχετικές διορθωτικές-
προληπτικές ενέργειες συμπληρώνονται σύμφωνα με τη ∆Π06. Στο σχετικό αρχείο ποιότητας 
τοποθετούνται σε ευδιάκριτη θέση τα έντυπα Ε04 με διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες σε 
εκκρεμότητα. 
 
D.D.D.D. ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    
Οι γενικές αρχές του ελέγχου μη συμμορφώσεων περιγράφονται στην παράγραφο 5.3. του Σ∆ΑΤ2. 

D.1.D.1.D.1.D.1. Εντοπισμός μη συμμόρφωσης.Εντοπισμός μη συμμόρφωσης.Εντοπισμός μη συμμόρφωσης.Εντοπισμός μη συμμόρφωσης.    
Τα μη συμμορφούμενα προϊόντα ή διεργασίες μπορούν να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των 
ακολούθων ελέγχων και δοκιμών που περιγράφονται στο Σ∆ΑΤ2: 
• Έλεγχος και δοκιμές κατά την παραλαβή προϊόντος ή την αποδοχή υπηρεσίας προμηθευτή. 
• Έλεγχος και δοκιμές κατά την παραγωγική λειτουργία. 
• Έλεγχος και δοκιμές σε τελικά προϊόντα ή εγκατεστημένες υπηρεσίες. 
Ακόμη, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα ή διεργασίες μπορούν να εντοπιστούν και κατά τη 
διάρκεια εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

D.2.D.2.D.2.D.2. Τεκμηρίωση μη μη συμμόρφωσης.Τεκμηρίωση μη μη συμμόρφωσης.Τεκμηρίωση μη μη συμμόρφωσης.Τεκμηρίωση μη μη συμμόρφωσης.    
Όταν κάποιος εργαζόμενος εντοπίζει μια μη συμμόρφωση, πρέπει να το τεκμηριώνει αμέσως 
χρησιμοποιώντας το έντυπο Ε07 «Αναφορά Μη Συμμόρφωσης». Το έντυπο αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει (όπου είναι εφαρμόσιμο) τα εξής στοιχεία:  
• Ημερομηνία εντοπισμού. 
• Όνομα εργαζομένου που το εντόπισε. 
• Τμήμα με το οποίο σχετίζεται. 
• Λειτουργία με το οποίο σχετίζεται. 
• Τίτλος του σχετικού μη συμμορφούμενου προϊόντος ή διεργασίας. 
• Ιχνηλασιμότητα του μη συμμορφούμενου προϊόντος ή διεργασίας. 
• Περιγραφή του μη συμμορφούμενου προϊόντος ή διεργασίας. 
• Καθορισμός του εργαζομένου που ανέλαβε το χειρισμό της μη συμμόρφωσης. 
• Καθορισμός της σχετικής διορθωτικής-προληπτικής ενέργειας. 
• Υπογραφές εργαζομένου και του Υπεύθυνου ΑΤ που έλαβε γνώση. 
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Το τεκμηριωμένο (ως ανωτέρω) έγγραφο θα πρέπει να παραδίδεται από τον εργαζόμενο στον 
Υπεύθυνο ΑΤ ο οποίος ενημερώνει το εμπλεκόμενο προσωπικό και συνεργάτες που σχετίζονται με 
τη μη συμμόρφωση. 

D.3.D.3.D.3.D.3. Εξουσιοδότηση για το χειρισμό μη συμμόρφωσηςΕξουσιοδότηση για το χειρισμό μη συμμόρφωσηςΕξουσιοδότηση για το χειρισμό μη συμμόρφωσηςΕξουσιοδότηση για το χειρισμό μη συμμόρφωσης    
Ο Υπεύθυνος ΑΤ και ο Πρόεδρος του ΑΣ είναι υπεύθυνοι για τη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων 
σχετικά με τη διάθεση ή απόσυρση ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος καθώς και για τη 
τροποποίηση ή διακοπή μιας μη συμμορφούμενης διεργασίας. Αντίστοιχα ο Υπεύθυνος ΑΤ και ο 
Πρόεδρος του ΑΣ μπορούν να εξουσιοδοτήσουν το προσωπικό που θα αναλάβει τους σχετικούς 
χειρισμούς της μη συμμόρφωσης. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται και να 
καταγράφεται στο Ε07.  

D.4.D.4.D.4.D.4. Αξιολόγηση και χειρισμόςΑξιολόγηση και χειρισμόςΑξιολόγηση και χειρισμόςΑξιολόγηση και χειρισμός    
Το μη συμμορφούμενο προϊόν θα πρέπει να απομονώνεται και η μη συμμορφούμενη διεργασία να 
διακόπτεται (όπου είναι εφικτό) μέχρι να ληφθεί και να εφαρμοστεί η απόφαση διορθωτικής 
ενέργειας.  
Επιβάλλεται από το συμβάν ή την περίσταση ο εντοπισμός μη συμμόρφωσης να δώσει έναυσμα σε 
διορθωτική-προληπτική ενέργεια που να τεκμηριώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία ∆Π 06. 
Η αξιολόγηση μίας σοβαρής περίπτωσης μη συμμόρφωσης πραγματοποιείται μόνο από τη 
∆ιοίκηση και είναι αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των ανασκοπήσεων διοίκησης.  
Οι επιλογές χειρισμού ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος ή διεργασία μπορεί να είναι οι κάτωθι: 
• Αναλαμβάνοντας ενέργειες για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης. Αναφέρεται σαν 
παράδειγμα ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι εκείνες που σχετίζονται με την επανακατεργασία 
ώστε το προϊόν να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές. (δηλαδή σαν να μην υπήρξε ποτέ 
πρόβλημα). 
• Εγκρίνοντας τη χρήση, την αποδέσμευση ή την αποδοχή του μη συμμορφούμενου προϊόντος 
κατόπιν συναινέσεως από αντίστοιχη αρμόδια αρχή ή από τον πελάτη. Αναφέρεται σαν 
παράδειγμα ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι εκείνες που σχετίζονται με το να γίνει αποδεκτό το 
προϊόν χωρίς αναπροσαρμογή (δηλαδή να πεισθεί ο πελάτης να το αποδεχτεί, ίσως και με νέους 
εμπορικούς όρους). 
• Αναλαμβάνοντας ενέργειες για να αποκλειστεί η εξ αρχής καθορισμένη χρήση του προϊόντος 
ή εφαρμογή της διεργασίας. Αναφέρεται σαν παράδειγμα ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι: α) 
να επαναταξινομηθεί για να χρησιμοποιηθεί σε εναλλακτικές εφαρμογές β) να απορριφθεί τελείως ή 
να διατεθεί ως απόβλητο και γ) να απορριφτεί εξαρχής το προϊόν από τον προμηθευτή. 
Αποδοχή μη συμμορφούμενου προϊόντος (με ή χωρίς αναπροσαρμογή) γίνονται μόνο με την 
πρώτιστη συναίνεση όλων των μερών που κατέγραψαν τις προδιαγραφές του προϊόντος ή 
υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής ή αποδοχής, ο Υπεύθυνος ΑΤ θα ενημερώνεται για 
τις σχετικές αποφάσεις και τους λόγους αυτής. 
Επαναπροσδιορισμένη διεργασία πρέπει να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που ορίζει το Σ∆ΑΤ 
για όλα τα σημεία εφαρμογής του. 
 
 
 
 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 06 
 

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ---- ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΣΕΣΕΣ    
    
E.E.E.E. ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι όταν υπάρξει ένα μη συμμορφούμενο 
προϊόν ή διεργασία σύμφωνα με το Σ∆ΑΤ, τότε γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές-προληπτικές 
ενέργειες οι οποίες διορθώνουν το πρόβλημα, καθώς και τη βαθύτερη αιτία του. Επίσης 
εξασφαλίζεται και η μη επανάληψη παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.  
 
F.F.F.F. ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
Ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για την έναρξη διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών αφού 
εντοπίσουν μια μη συμμόρφωση. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τεκμηρίωση των διορθωτικών-
προληπτικών ενεργειών και την τήρηση των σχετικών αρχείων ποιότητας. 
Ο Υπεύθυνος ΑΤ και ο Πρόεδρος του ΑΣ είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση της μη συμμόρφωσης, 
την έγκριση και εξουσιοδότηση των διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών που απαιτούνται. 
Τέλος ο Υπεύθυνος ΑΤ και το εμπλεκόμενο προσωπικό είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση 
και έλεγχο εφαρμογής των διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών. 
 
G.G.G.G. ΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφαΈγγραφα    
Συμπληρώνεται το έντυπο Ε07 «Αναφορά Μη Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τη ∆Π05. Στο σχετικό 
αρχείο ποιότητας τοποθετούνται σε ευδιάκριτη θέση τα έντυπα Ε07 με διορθωτικές-προληπτικές 
ενέργειες σε εκκρεμότητα. 
 
H.H.H.H. ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    
Οι διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες περιγράφονται στην παράγραφο 5.5.2. του Σ∆ΑΤ2, και 
εφαρμόζονται ως κάτωθι: 

D.1.D.1.D.1.D.1. Έναρξη διορθωτικώνΈναρξη διορθωτικώνΈναρξη διορθωτικώνΈναρξη διορθωτικών----προληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειών    
Η έναρξη διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό 
που εμπλέκεται στη σχετική διαδικασία ή λειτουργία μετά από εξουσιοδότηση του Υπεύθυνο ΑΤ.  
Η έναρξη διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών μπορεί να είναι αποτέλεσμα των κάτωθι: 
• Ευρήματα εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. 
• Εντοπισμό ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος ή διεργασίας.  
• Μη συμμόρφωση που έχει παρατηρηθεί κατά τους εσωτερικούς ελέγχους. 
• Ανάλυση και αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε κατά τις ανασκοπήσεις διοίκησης.  
• Παράπονα πελατών και ενημερώσεις προμηθευτών. 
• Αναφορές από κρατικούς φορείς και εξωτερικούς συνεργάτες 
• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

D.2.D.2.D.2.D.2. Τεκμηρίωση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειώνΤεκμηρίωση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειώνΤεκμηρίωση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειώνΤεκμηρίωση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών    
Η έναρξη διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών πρέπει να τεκμηριώνεται από τον Υπεύθυνο ΑΤ 
χρησιμοποιώντας το έντυπο Ε07....    

D.3.D.3.D.3.D.3. Ανάλυση και έρευνα για την εφαρμογή διορθωτικώνΑνάλυση και έρευνα για την εφαρμογή διορθωτικώνΑνάλυση και έρευνα για την εφαρμογή διορθωτικώνΑνάλυση και έρευνα για την εφαρμογή διορθωτικών----προληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειών    
Οι διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες θα πρέπει να εφαρμόζονται ευρέως στο Σ∆ΑΤ, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης για τη βελτίωση του εν λόγω συστήματος. 
Το πρώτο βήμα για την ανάλυση είναι ο εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την επιτυχή έρευνα και τη χρήση ερωτήσεων στις οποίες οι απαντήσεις θα 
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αποκαλύψουν την ουσιαστική αιτία όλων των παραγόντων εκείνων που συνετέλεσαν στο 
πρόβλημα.  
Συνεπώς η ανάλυση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ερωτήματα όπως:  

• Πού έγινε. (σε ποια λειτουργία) 
• Τι ακριβώς έγινε. (πλήρη ανάλυση) 
• Πότε ακριβών έγινε. (σε πια φάση της σχετικής λειτουργίας) 
• Ποιος ήταν υπεύθυνος σε αυτή τη λειτουργία όταν έγινε. 
• Για ποιο λόγο έγινε (εφόσον είναι δυνατή η διάγνωση). 

Οι διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες ερευνούν τέσσερις χρονικές περιόδους: το παρελθόν, το 
παρόν, το προσεχές μέλλον, και το απώτερο μέλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα οι 
απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται οι 
απαιτούμενες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να μην επαναληφθεί στο προσεχές μέλλον. Αφού γίνουν 
αυτές οι ενέργειες, θα πρέπει (όπου είναι εφαρμόσιμο) να εξετάζεται τι προϊόντα ή διεργασίας 
(σχετιζόμενα με το πρόβλημα) έχουν ήδη παραδοθεί και τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν ώστε να 
μειώσουν τυχών μειονεκτήματα του παρελθόντος. Τέλος θα πρέπει να εξετάζεται η αιτία του 
προβλήματος και να εξαλείφεται ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.  

D.4.D.4.D.4.D.4. Ενέργειες για την εφαρμογΕνέργειες για την εφαρμογΕνέργειες για την εφαρμογΕνέργειες για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειώνή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειώνή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειώνή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών    
Οι διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα επόμενα βήματα: 
• Εντοπισμός, ανάλυση και τεκμηρίωση του προβλήματος στο έντυπο Ε07 
• Ανάθεση της ευθύνης για την εφαρμογή των διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών σε 
εργαζόμενο 
• Εκτίμηση της σημαντικότητας και της σοβαρότητας του προβλήματος.  
• Έρευνα και ανάλυση της ουσιαστικής αιτίας του προβλήματος (όπως περιγράφεται και 
ανωτέρω).  
• Λήψη και εφαρμογή ενέργειας ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον καθώς και για τα εν 
δυνάμει παρόμοια προβλήματα. (Προληπτικές ενέργειες)(Προληπτικές ενέργειες)(Προληπτικές ενέργειες)(Προληπτικές ενέργειες).  
• Εφαρμογή νέων διαδικασιών ελέγχου που θα εξασφαλίσουν την μη επανάληψη καθώς και την 
επιτυχή εφαρμογή της απαιτούμενης αλλαγής. 
• Καθορισμός του τι θα γίνει με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που προέκυψαν λόγω του 
προβλήματος. 
• Τεκμηρίωση των αλλαγών που έγιναν στο Σ∆ΑΤ. 

D.5.D.5.D.5.D.5. ΄Έλεγχος των διορθωτικών΄Έλεγχος των διορθωτικών΄Έλεγχος των διορθωτικών΄Έλεγχος των διορθωτικών----προληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειώνπροληπτικών ενεργειών    
Θα πρέπει να εφαρμόζεται η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των απαιτούμενων 
διορθωτικών-προληπτικών ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή τους. 
Η καταγραφή και έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο ΑΤ.  
Η καταγραφή και έλεγχος των παραπόνων των πελατών θα πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο 
ΑΤ ή από εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης 
Οι σημαντικές διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες εξετάζονται στις ανασκοπήσεις διοίκησης. 
 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ    
 
I.I.I.I. ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
παραγγέλνονται και αγοράζονται από παραγωγούς, προμηθευτές ή συνεργάτες είναι σύμφωνα με 
τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις που θέτει ο ΑΣ και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.  
 
J.J.J.J. ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
• Ο Πρόεδρος του ΑΣΠρόεδρος του ΑΣΠρόεδρος του ΑΣΠρόεδρος του ΑΣ ή ο Υπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνοι για την έγκριση των παραγωγών, 
συνεργατών και προμηθευτών.  
• Ο ΠρόΠρόΠρόΠρόεδρος του ΑΣεδρος του ΑΣεδρος του ΑΣεδρος του ΑΣ είναι υπεύθυνος για την τελική έγκριση των παραγγελιών προς τους 
παραγωγούς, προμηθευτές ή συνεργάτες. 
• Ο Υπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών παραστατικών αγοράς και 
αρχείων ποιότητας με τα στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους ή μη παραγωγούς, 
προμηθευτές ή συνεργάτες. Επίσης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των σχετικών αρχείων 
ποιότητας με τα στοιχεία που αφορούν αυτούς οι οποίοι παρουσίασαν προβλήματα κατά τη 
συνεργασία τους, για να συζητηθούν στην επόμενη ανασκόπηση διοίκησης. 
• Οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για να πραγματοποιούν αγορές από 
εγκεκριμένους μόνο παραγωγούς, προμηθευτές ή συνεργάτες (εκτός ειδικών επειγόντων 
περιπτώσεων), και να ενημερώνουν τον Υπεύθυνο ΑΤ για την απόδοσή τους. Οι ίδιοι μαζί με τον 
Υπεύθυνος ΑΤ θα πρέπει να συμβάλουν στη συμπλήρωση του εντύπου Ε10 «Ερωτηματολόγιο 
Αξιολόγησης Προμηθευτών».  
• Προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν σχέση με το πεδίο εφαρμογής του Σ∆ΑΤ 
(π.χ. χαρτικά) εκτιμώνται, εξετάζονται και παρακολουθούνται παράλληλα. ∆εν κρίνεται ότι 
απαιτούνται ιδιαίτερα αρχεία διότι αυτά τα προϊόντα δεν επηρεάζουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων αγροτικών προϊόντων.  
• Η επαλήθευση των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται (όπου απαιτείται) από 
τον ΥΑΤ, το ∆ιαχειριστή ή τον εργαζόμενο που εμπλέκεται στη σχετική λειτουργία.  
K.K.K.K. ΑρχείαΑρχείαΑρχείαΑρχεία    
Οι προδιαγραφές του ελαιοκάρπου και του νερού περιγράφονται στο Σ∆ΑΤ3 και στα σχετικά 
εξωτερικά νομικά έγγραφα στο Σ∆ΑΤ6.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά άλλων προϊόντων συλλέγονται από του προμηθευτές και 
αρχειοθετούνται στο φάκελο προμηθευτών.  
Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και ειδικών τιμοκαταλόγων) προμηθευτών και συνεργατών . 
∆ελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής, τιμολόγια και άλλα σχετικά παραστατικά. 
Έντυπα παραλαβής ελαιοκάρπου Α1 
Αξιολογήσεις προμηθευτών Ε10 και συνοπτική κατάσταση αξιολογημένων προμηθευτών Ε12 
Ηλεκτρονικά αρχεία από λογισμικό οικονομικής διαχείρισης. 
L.L.L.L. ΕπεξηγήσειςΕπεξηγήσειςΕπεξηγήσειςΕπεξηγήσεις    
Ο συνεταιρισμός αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες από παραγωγούς, προμηθευτές ή συνεργάτες 
για ιδία χρήση, μεταποίηση και πώληση. 
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τη γενική μέθοδο αγορών. του Σ∆ΑΤ2: 
1. Η διαδικασία αγορών εποπτεύεται πάντα από τον Πρόεδρο και ανατίθεται για 

παρακολούθηση και διεκπεραίωση στο ∆ιαχειριστή. Η διαδικασία αγορών μπορεί να κινηθεί :  
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• Μετά από αίτηση του ∆ιαχειριστή για συγκεκριμένη διεργασία ή λειτουργία (π.χ. αγορά 
μαλακτήρων)  

• Από τον Πρόεδρο σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνει ανάγκη αγοράς προϊόντων ή 
υπηρεσιών.  

2. Ο εξουσιοδοτημένος για την αγορά συντάσσει το δελτίο παραγγελίας (για προμηθευτή 
προϊόντων) και το παραδίδει στον Πρόεδρο για έλεγχο και έγκριση. Κατά την σύνταξη του 
δελτίου παραγγελίας περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως: κωδικοί, ποσότητα, τιμή, ποιότητα 
κτλ. Για αγορά υπηρεσιών ο Πρόεδρος συμμετέχει στη σύνταξη και επικύρωση διμερούς 
συμφωνητικού με τον αντίστοιχο συνεργάτη. Κατά τη σύνταξη συμφωνητικού 
περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως: υπευθυνότητες, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα κτλ.  

3. Αγορές γίνονται κατά κανόνα από εγκεκριμένους προμηθευτές. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα να 
τηρούνται οι προκαθορισμένες νομικές απαιτήσεις των αγορών. Σε περίπτωση νέου 
προμηθευτή θα πρέπει να έχει εξεταστεί η ικανότητα του νέου προμηθευτή να προμηθεύσει το 
προϊόν ή υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΣ. Ο νέος προμηθευτής θα πρέπει να 
αξιολογηθεί και εφόσον κριθεί κατάλληλος, να προστεθεί στην λίστα με τους εγκεκριμένους 
προμηθευτές. 

4. Η οποιαδήποτε παραγγελία ή συμφωνητικό ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο πριν την 
αποστολή τους σε προμηθευτή. Ο έλεγχος και η έγκριση περιλαμβάνει και τον έλεγχο των 
πληροφοριών αγορών για την ορθότητα και πληρότητά τους. 

5.  Ο Συνεταιρισμός έχει τρεις κατηγορίες προμηθευτών: 
I.     παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που παρέχουν την κύρια πρώτη ύλη για επεξεργασία, 

μεταποίηση και εμπορία 
II.     συνεργάτες που παρέχουν σε σταθερή βάση επαγγελματικές υπηρεσίες όπως: σύμβουλοι 

ποιότητας, εταιρείες μυοκτονίας, εργαστήρια αναλύσεων κτλ. 
III.     προμηθευτές προϊόντων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και λειτουργία όπως: 

εξοπλισμό, υλικά καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, κτλ αλλά και εταιρίες ελαιουργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

6. Με την παραλαβή των προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών παραλαμβάνεται το ανάλογο 
νόμιμο παραστατικό για το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Ο εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος 
πραγματοποιεί την επαλήθευση του προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράζεται. Η επαλήθευση 
περιλαμβάνει αντιπαραβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο δελτίο παραγγελίας με 
αυτά που παραδίδονται και τιμολογούνται. Για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσίας, η 
επαλήθευση περιλαμβάνει αντιπαραβολή των παραδοτέων με τα αντίστοιχα συμφωνητικά. Εάν 
βρεθούν διαφοροποιήσεις, τότε ο εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος πρέπει να φροντίζει να 
ενημερώνει τον προμηθευτή και να κάνει όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε να 
τακτοποιηθούν αυτές οι διαφοροποιήσεις. 

 
Η παραλαβή του προϊόντος ή υπηρεσίας γίνεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του βήματος 6 
(και μόνο αφού έχουν τακτοποιηθεί πλήρως τυχών διαφοροποιήσεις)  
 
 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 08 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΩΝΩΝΩΝ    
 

ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές του Συνεταιρισμού 
αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση προδιαγεγραμμένα κριτήρια αξιολόγησης 
και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.  
 

ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
• Ο Πρόεδρος του ΑΣΠρόεδρος του ΑΣΠρόεδρος του ΑΣΠρόεδρος του ΑΣ ή ο Υπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των συνεργατών 

και προμηθευτών.  
• Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του ΑΣεργαζόμενοι και τα μέλη του ΑΣεργαζόμενοι και τα μέλη του ΑΣεργαζόμενοι και τα μέλη του ΑΣ μπορούν να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους και με 

στοιχεία που συλλέγουν στην αξιολόγηση αυτή.  
• Ο Υπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για να μεταφέρει στις ανασκοπήσεις διοίκησης τις 

απαραίτητες πληροφορίες στοιχεία, ώστε να λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις όπου 
απαιτείται.  

 

ΑρχείαΑρχείαΑρχείαΑρχεία    
Για κάθε προμηθευτή γίνεται η αξιολόγηση στο Έντυπο Ε10 «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 
Προμηθευτών». Στο Έντυπο Ε12 «Κατάλογος Αξιολογημένων Προμηθευτών» καταγράφονται οι 
αξιολογημένοι προμηθευτές του συνεταιρισμού για το τρέχων οικονομικό έτος. Το σύνολο των 
παραγωγών καταγράφεται στο Έντυπο Ε11 «Συνοπτικός Κατάλογος Παραγωγών» το οποίο όμως 
αντικαθίσταται και από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του λογισμικού διαχείρισης του 
ελαιοτριβείου. Η αξιολόγηση των παραγωγών γίνεται συνολικά στο Έντυπο Ε09 «Ετήσια 
Αξιολόγηση Παραγωγών». Το αυτό έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση 
ομάδας ή κοινοπραξίας παραγωγών επισημαίνοντας τα στοιχεία αυτής στην πρώτη γραμμή του 
Ε09. 
 

ΕπεξηγήσειςΕπεξηγήσειςΕπεξηγήσειςΕπεξηγήσεις    
Ο υπεύθυνος για την αξιολόγηση είναι συνήθως ο Πρόεδρος του ΑΣ ή ο Υπεύθυνος ΑΤ. Σε 
περίπτωση όμως που εκείνοι κρίνουν ότι δεν έχουν τα στοιχεία εκείνα για την αξιολόγηση του 
συγκεκριμένου προμηθευτή, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο υπεύθυνο να κάνει την 
αξιολόγηση σε συνεργασία μαζί τους. 
Οι γενικές αρχές της αξιολόγησης των προμηθευτών και συνεργατών συμπεριλαμβάνει (χωρίς να 
περιορίζεται) κάποιες από τις κάτωθι παραμέτρους: 
• Στρατηγική σχέση με το Συνεταιρισμό. 
• Επαγγελματική εμπειρία, προσόντα και συστάσεις. 
• Πιστοποίηση ποιότητας ή προϊόντων.  
• Εκτίμηση των ικανοτήτων στις εγκαταστάσεις (όπου εφαρμόζεται). 
• Εκτίμηση δοκιμαστικών προϊόντων η υπηρεσιών. 
• Ιστορικό των προϊόντων ή υπηρεσιών των. 
• Αποτελέσματα δοκιμών προϊόντων ή υπηρεσιών. 
• Εμπειρία τρίτων όταν χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
• Αποτελέσματα περιοδικών αξιολογήσεων (τουλάχιστον 1 αξιολόγηση ανά έτος) 
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Οι συνεργάτες ή προμηθευτές οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής, καταχωρούνται 
ή διατηρούνται σε κατάλογο με τους εγκεκριμένους προμηθευτές που τηρείται, και 
αξιολογούνται περιοδικά με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών.  
Ο συνεταιρισμός έχει τρεις κατηγορίες προμηθευτών: 
I.     παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που παρέχουν την κύρια πρώτη ύλη για 
επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία 
II.     συνεργάτες που παρέχουν σε σταθερή βάση επαγγελματικές υπηρεσίες όπως: 
σύμβουλοι ποιότητας, εταιρείες μυοκτονίας, εργαστήρια αναλύσεων κτλ. 
III.     προμηθευτές προϊόντων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και λειτουργία 
όπως: εξοπλισμό, υλικά καθαρισμού, υλικά συσκευασίας, κτλ αλλά και εταιρίες 
ελαιουργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
Η αξιολόγηση των προμηθευτών ολοκληρώνεται με την απόφαση για το αν προτείνεται η 
συνέχιση ή η διακοπή της συνεργασίας.   
Οι συνεργάτες και προμηθευτές οι οποίοι αποτυγχάνουν στο να παρέχουν την 
απαιτούμενη ποιότητα ή τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, ειδοποιούνται στην απαίτηση 
του να προβούν σε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Επίσης ο Υπεύθυνος ΑΤ 
σημειώνει (π.χ. στο έντυπο της αξιολόγησης του προμηθευτή) τους συνεργάτες και 
προμηθευτές αυτούς, ώστε η απόδοσή τους να συζητηθεί στην επόμενη ανασκόπηση 
διοίκησης.  
Οι συνεργάτες και προμηθευτές εκείνοι οι οποίοι αποτυγχάνουν στην εφαρμογή των 
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, ή εκείνοι οι οποίοι οι οποίοι επανειλημμένως 
αποτυγχάνουν στο να παρέχουν την απαιτούμενη ποιότητα ή τις προδιαγεγραμμένες 
απαιτήσεις, θα ακυρώνονται ως εγκεκριμένοι και θα σημειώνονται ανάλογα (δηλαδή ως μη 
εγκεκριμένοι) στον αντίστοιχο κατάλογο με τους αξιολογημένους συνεργάτες και 
προμηθευτές. Η ακύρωση αυτή θα μπορεί να προτείνεται (εμπεριστατωμένα) από 
οποιοδήποτε εργαζόμενο ή μέλος του ΑΣ. Η τελική διαδικασία ακύρωσης θα πρέπει να 
γίνεται κατά την ανασκόπηση διοίκησης ή άμεσα ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
προβλήματος.  
 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 09 
 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΤΗΜΑΤΟΣΤΗΜΑΤΟΣΤΗΜΑΤΟΣ    
    

A.A.A.A. ΣΣΣΣΚΟΠΟΣΚΟΠΟΣΚΟΠΟΣΚΟΠΟΣ    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι το Σ∆ΑΤ στοχεύει, μεθοδεύει και 
επιτυγχάνει, όπου είναι εφικτό, τη συνεχή βελτίωσή του.  
 
B.B.B.B. ΥΥΥΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ    
Όλοι οι εργαζόμενοι και μέλη του ΑΣ ενθαρρύνονται να προτείνουν και να εφαρμόζουν μεθόδους 
συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών του Συνεταιρισμού, αλλά και του Σ∆ΑΤ ειδικότερα. Επίσης 
όλοι είναι υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση των προτάσεών τους, οι οποίες αποβλέπουν στη συνεχή 
βελτίωση, και για την προώθηση αυτών στη ∆ιοίκηση. 
Ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για συλλέγει και να αναλύει όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορούν 
να βελτιώσουν το σύστημα.  
Τέλος ο Υπεύθυνος ΑΤ και η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και έλεγχο της 
συνεχούς βελτίωσης. 
 
C.C.C.C. ΈΈΈΈΓΓΡΑΦΑΓΓΡΑΦΑΓΓΡΑΦΑΓΓΡΑΦΑ    
∆εν υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα. Οι προτάσεις μπορούν να έχουν μία ελεύθερη μορφή 
τεκμηρίωσης και ανάλυσης.  
Όλα τα έντυπα του Σ∆ΑΤ 4 είναι σχεδιασμένα για την τεκμηρίωση και βελτίωση του Συστήματος 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
Ειδικά για τα παράπονα των πελατών μπορεί να γίνεται η χρήση του Εντύπου Ε13 «Παράπονα 
Πελατών». Το έντυπο αυτό οποίο έχει την ίδια ισχύ του εντύπου Ε07 «Αναφορά Μη 
Συμμόρφωσης», ιδίως όταν το παράπονο αφορά το πεδίο εφαρμογής του Σ∆ΑΤ. 
 
D.D.D.D. ΜΜΜΜΕΘΟ∆ΟΣΕΘΟ∆ΟΣΕΘΟ∆ΟΣΕΘΟ∆ΟΣ    
Η διαρκής βελτίωση του Σ∆ΑΤ είναι μία διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ και που περιγράφεται 
στην παράγραφο 5.5.1. του Σ∆ΑΤ 2. 
Γενικά, η συνεχής βελτίωση είναι μία διεργασία που προέρχεται από και εμπλέκει όλους τους 
εργαζομένους και μέλη του ΑΣ. Σύμφωνα με τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total 
Quality Management) η οποιαδήποτε βελτίωση πρέπει να ξεκινάει από τους ίδιους τους η οποιαδήποτε βελτίωση πρέπει να ξεκινάει από τους ίδιους τους η οποιαδήποτε βελτίωση πρέπει να ξεκινάει από τους ίδιους τους η οποιαδήποτε βελτίωση πρέπει να ξεκινάει από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους και εμπλεκόμενους στις παραγωγικές διαδικασίεςεργαζόμενους και εμπλεκόμενους στις παραγωγικές διαδικασίεςεργαζόμενους και εμπλεκόμενους στις παραγωγικές διαδικασίεςεργαζόμενους και εμπλεκόμενους στις παραγωγικές διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι και μέλη του ΑΣ 
που είναι υπεύθυνοι για κάποιες λειτουργίες, γνωρίζουν πώς μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα. 
Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνονται και να κάνουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση τους 
συστήματος στη ∆ιοίκηση. Η ∆ιοίκηση, αναλύοντας τα δεδομένα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες 
ενέργειες για την βελτίωση. 
Το κυρίαρχο όργανο για τις αποφάσεις διαρκούς βελτίωσης είναι οι Ανασκοπήσεις ∆ιοίκησης. Εκεί 
ο Υπεύθυνος ΑΤ ή ο Πρόεδρος του ΑΣ πρέπει να προσέρχεται με έτοιμες αναλύσεις και στοιχεία 
καθώς και προτάσεις για βελτίωση.  
Οι αναλύσεις και τα στοιχεία μπορούν να προέρχονται από:  
• Τις προτάσεις των εργαζομένων και μελών του ΑΣ. 
• Τα συμπεράσματα από την λειτουργία του Σ∆ΑΤ κατά την προηγούμενη περίοδο. 
• Τις αξίες της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων 
• Τους Στόχους, Σκοπούς και Επιδιώξεις που είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη περίοδο, αλλά 

και την εισήγηση νέων. 
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• Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα Εσωτερικών και Εξωτερικών Επιθεωρήσεων 
• Τις σημαντικές ∆ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες που απαιτήθηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν. 
• Τις Αναφορές Μη Συμμόρφωσης καθώς και την ανάλυση τυχών επαναλήψεων.  
• Την συλλογή και ανάλυση δεδομένων από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιωτικά εργαστήρια, 

συμβούλους ποιότητας) 
• Την συλλογή και ανάλυση δεδομένων από Παράπονα Πελατών 
• Της οδηγίες και ενημερώσεις από κρατικούς φορείς ή κλαδικά όργανα 

 
Από τις αναλύσεις των ανωτέρω πρέπει να γίνεται συζήτηση, να παίρνονται αποφάσεις και να 
γίνονται ενέργειες (βάσει τεκμηριωμένου σχεδίου δράσης) για την επίτευξη της βελτίωσης κατά την 
νέα περίοδο.  

 
 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 10 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΝ ΠΟΡΩΝΝ ΠΟΡΩΝΝ ΠΟΡΩΝ    
    

E.E.E.E. ΣΣΣΣΚΟΠΟΣΚΟΠΟΣΚΟΠΟΣΚΟΠΟΣ    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίσει ότι το Σ∆ΑΤ στοχεύει, προγραμματίζει και 
υλοποιεί με επιτυχία τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.  
 
F.F.F.F. ΥΥΥΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ    
Η ∆ιοίκηση του ΑΣ είναι υπεύθυνη για την απόφαση πρόσληψης, για την αξιολόγηση των 
εργαζομένων, για την έγκριση εκπαίδευσης και για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Οι 
προϊστάμενοι τμημάτων (π.χ. ο ∆ιαχειριστής) συνεισφέρουν στην πρόσληψη, αξιολόγηση και 
εκπαίδευση, όπως τους ανατίθεται από τη ∆ιοίκηση. Ιδιαίτερα όμως είναι υπεύθυνοι για τον 
εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και την αναφορά αυτών στη διοίκηση.  
Ο Υπεύθυνος ΑΤ είναι υπεύθυνος για να συλλέγει και να αναλύει όλα τα στοιχεία εκείνα που 
αφορούν το προσωπικό. Έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των σχετικών αρχείων ποιότητας 
που αφορούν τη διαδικασία.  
Επίσης είναι ευθύνη του Υπεύθυνου ΑΤ και του Προέδρου του ΑΣ να τηρεί ένα ετήσιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης. Όλοι οι εργαζόμενοι και τα μέλη τους ΑΣ είναι υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση των 
προτάσεών τους, που αποβλέπουν στην παροχή εκπαίδευσης, και για την προώθηση αυτών στον 
προϊστάμενο τους ή στον εκπρόσωπο διοίκησης.  
 
G.G.G.G. ΈΈΈΈΓΓΡΑΦΑΓΓΡΑΦΑΓΓΡΑΦΑΓΓΡΑΦΑ    
Για κάθε θέση εργασίας που υπάρχει στο οργανόγραμμα του Συνεταιρισμού τηρείται το Έντυπο 
Ε14 «Περιγραφή Θέσης Εργασίας».  
Για κάθε εργαζόμενο τηρείται αρχείο ατομικών στοιχείων, μισθοδοσίας και ασφάλισης όπως 
απαιτείται από τις σχετικές νομικές διατάξεις. 
Επίσης για κάθε εργαζόμενο τηρείται το Έντυπο Ε15 «Έντυπο Ατομικής Εκπαίδευσης». Επίσης 
τηρούνται και ατομικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή αντίγραφα αυτών. 
Οι ανάγκες εκπαίδευσης ατόμου ή ομάδας εργαζομένων προκύπτουν είτε από τις Ανασκοπήσεις 
∆ιοίκησης, είτε από Εσωτερική Επιθεώρηση, είτε από ∆ιορθωτική-Προληπτική Ενέργεια. Στις 
διαδικασίες αυτές τηρούνται έντυπα όπου μπορεί να αναφερθεί η ανάγκη ή η υλοποίηση 
εκπαίδευσης. 
Επίσης είναι χρήσιμο να διατηρείται οιοδήποτε υλικό εκπαίδευσης ή σχέδιο προγράμματος 
εκπαίδευσης. 
 
H.H.H.H. ΜΜΜΜΕΘΟ∆ΟΣΕΘΟ∆ΟΣΕΘΟ∆ΟΣΕΘΟ∆ΟΣ    
Η ∆ιαδικασία «∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων» περιλαμβάνει τις εξής 3επιμέρους διαδικασίες: 
• Πρόσληψη εργαζομένων 
• Αξιολόγηση εργαζομένων 
• Εκπαίδευση Εργαζομένων. 
 
H.1.H.1.H.1.H.1. Πρόσληψη Εργαζομένων. Πρόσληψη Εργαζομένων. Πρόσληψη Εργαζομένων. Πρόσληψη Εργαζομένων.     
H.1.i. Το 1ο στάδιο είναι η αξιολόγηση του εάν η πρόσληψη εργαζομένου είναι αναγκαία. Σε αυτό 

το στάδιο θα πρέπει να εκτιμηθεί εάν η θέση για την οποία προορίζεται η πρόσληψη μπορεί να 
καλυφθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:  
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• Καταμερισμός των καθηκόντων της θέσης σε έναν ή περισσότερους άλλους εργαζομένους.  
• Επανασχεδιασμός κάποιας λειτουργίας ώστε να εκτελείται χωρίς την κάλυψη της συγκεκριμένης 
θέσης.  
• Πρόσληψη εργαζομένου με ωράριο μερικής απασχόλησης.  
• Κάλυψη της θέσης με εξωτερικό συνεργάτη ή γραφείο κατόπιν σύμβασης. 
• Εντατικοποίηση των ωρών εργασίας των υπόλοιπων εργαζομένων ή και χρήση υπερωριών ώστε 
να καλυφθεί το κενό που αφήνει η θέση.  
Ενδεχομένως ένας από τους ανωτέρω τρόπους να είναι προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού 
αλλά και των εργαζομένων περισσότερο από το να γίνει η νέα πρόσληψη. Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να 
προχωρήσει σε πρόσληψη ολικής απασχόλησης μόνο εάν εκτιμηθεί ότι η πρόσληψη είναι αναγκαία.  
H.1.ii. Αφού κριθεί ότι η πρόσληψη είναι αναγκαία, τότε η ∆ιοίκηση προχωράει στην 

προετοιμασία της προκήρυξης θέσης και των απαιτήσεων. Κατά το στάδιο αυτό η ∆ιοίκηση 
πρέπει να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της θέσης (περιγραφή θέσης εργασίας) 
καθώς και τις πληροφορίες που συνθέτουν το προφίλ του «ιδανικού υποψηφίου» (π.χ. επιθυμητά 
επαγγελματικά ή τεχνικά προσόντα υποψηφίου, προϋπηρεσία, γλώσσες κτλ.). Τα ανωτέρω 
αποτελούν τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα προχωρήσει η διαδικασία και θα 
κριθούν οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης θα πρέπει να οριστεί το μέσο (ή μέσα) για τη δημοσιοποίηση 
της προκήρυξης της αγγελίας (π.χ. εφημερίδα, περιοδικό, ιστοσελίδα, ραδιόφωνο) καθώς και το 
κείμενο και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται σε αυτή. Το μέσο που θα επιλεγεί για την 
προκήρυξη ή αγγελία θα πρέπει να είναι ανάλογο με το προφίλ των υποψηφίων. Επίσης πρέπει 
να ληφθούν αποφάσεις όπως το αν θα γίνει προκήρυξη για τη θέση πρώτα εντός Συνεταιρισμού, 
το αν θα γίνουν προτάσεις σε στελέχη άλλων εταιρειών ή οργανισμών κτλ. 

H.1.iii. Η προκήρυξη ή αγγελία δημοσιοποιείται με το μέσο και με τη μέθοδο που 
επιλέχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο.  

H.1.iv. Γίνεται η συλλογή των βιογραφικών των ενδιαφερομένων και παραδίδονται στο 
στέλεχος που έχει οριστεί υπεύθυνο για τη διαδικασία της πρόσληψης. 

H.1.v. Το στέλεχος που έχει οριστεί υπεύθυνο για τη διαδικασία, προχωρεί σε μία πρώτη 
διαλογή των βιογραφικών, διαχωρίζοντας εκείνα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ή έχουν 
το ανάλογο ενδιαφέρον, ώστε να προσκληθούν για συνέντευξη. Η διαλογή γίνεται βάση των 
κριτηρίων που έχουν τεθεί στο στάδιο ΙΙ. Τα επιλεγμένα βιογραφικά παραδίδονται στη ∆ιοίκηση η 
οποία και δίνει οδηγίες για γίνει συντονισμός των συνεντεύξεων.  

H.1.vi. Η ∆ιοίκηση προχωρεί στις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η επιλογή του υποψηφίου 
θα πρέπει να γίνεται με την μέτρηση και βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν 
τεθεί πριν τις συνεντεύξεις των υποψηφίων.  

H.1.vii. Αφού ληφθεί η ανάλογη απόφαση, γίνεται η πρόσληψη του καταλληλότερου 
υποψηφίου. Σε αυτό το στάδιο, και στο βαθμό που είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποστέλλεται 
στους υπόλοιπους υποψηφίους επιστολή που να τους ενημερώνει ότι δεν έχουν επιλεγεί για την 
θέση. Αυτή η διαδικασία, αν και χρονοβόρα, προσδίδει κύρος και υπόσταση στο Συνεταιρισμό.  

H.1.viii. Τα βιογραφικά των υποψηφίων όπου οι αξιολογήσεις ήταν πολύ καλές θα πρέπει να 
φυλάσσονται, με αντίστοιχη ενημέρωση των εργαζομένων, ώστε να χρησιμεύσουν σαν 
επιλαχόντες.  

H.1.ix. Μετά την πρόσληψη πρέπει να ακολουθεί εισαγωγική εκπαίδευση του εργαζόμενου, 
και εκπαίδευση πάνω στα καθήκοντα τα οποία θα εκτελεί. Η εισαγωγική εκπαίδευση και 
ενημέρωση των νέων εργαζομένων γίνεται με: 

• Ενημέρωση και εκπαίδευση από τους συναδέλφους.  
• Ενημέρωση και εκπαίδευση από τον προϊστάμενο. 
• Από ενημερωτικό / εκπαιδευτικό υλικό όπως: διαδικασίες ποιότητας, εγχειρίδια, κτλ.  
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H.2.H.2.H.2.H.2. Αξιολόγηση Εργαζομένων.Αξιολόγηση Εργαζομένων.Αξιολόγηση Εργαζομένων.Αξιολόγηση Εργαζομένων.    
H.2.i. Το 1ο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των εργαζομένων είναι η ορθή προετοιμασία της 

αξιολόγησης. Η προετοιμασία αξιολόγησης των εργαζομένων προϋποθέτει τα κάτωθι:  
• Ορισμός των κριτηρίων βάση των οποίων θα επιτελείται η αξιολόγηση για την συγκεκριμένη 
θέση εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 
• Ορισμός των στόχων και επιδιώξεων που θα πρέπει να τεθούν για επίτευξη. Οι στόχοι και 
επιδιώξεις μπορούν να είναι και σε επίπεδο θέσης εργασίας αλλά και σε επίπεδο συγκεκριμένου 
εργαζόμενου. 
• Επιλογή μεθόδου αξιολόγησης και συζήτησης με τον αξιολογούμενο.  
• Προετοιμασία σχετικού ερωτηματολόγιου  
• Συλλογή δεδομένων, όπως: βιογραφικά, συστατικές επιστολές, τίτλοι ή βεβαιώσεις κατάρτισης 
με έμφαση στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων, ενημερωμένα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας. 
H.2.ii. Μετά την ανάλογη προετοιμασία, επιτελείται η αξιολόγηση του εργαζόμενου. Η 
αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως περιγράφονται στο βήμα Ι, και με 
δίκαιο τρόπο.  
H.2.iii. Κατά την ανωτέρω συζήτηση, ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος συζητούν τα 
θετικά σημεία και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, κατά την συνάντηση αυτή 
εντοπίζονται και οι ανάγκες εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν) ως αποτέλεσμα σημείων που πρέπει να 
βελτιωθούν. Μετά από αυτήν την συζήτηση συμφωνούνται οι στόχοι και επιδιώξεις του 
εργαζόμενου για την επόμενη περίοδο. Είναι σημαντικό η αξιολόγηση να γίνεται με δίκαιο και 
αντικειμενικό τρόπο ώστε ο εργαζόμενος να μην νιώθει ότι έχει αδικηθεί.  
 
H.3.H.3.H.3.H.3. ΕκπαΕκπαΕκπαΕκπαίδευση Εργαζομένων. ίδευση Εργαζομένων. ίδευση Εργαζομένων. ίδευση Εργαζομένων.     
H.3.i. Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι αποτέλεσμα εντοπισμού αναγκών εκπαίδευσης ώστε ο 
εργαζόμενος να μπορέσει να εξελίξει ή βελτιώσει κάποιες ικανότητες σε σχέση με το αντικείμενο 
του. Ο εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης μπορεί με την σειρά του να προέρχεται: 
• Από μια διαδικασία αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης εργαζομένων όπου εντοπίζεται κάποια 
εκπαιδευτική ανάγκη. 
• Από αίτημα εξωτερικού φορέα ή πελάτη, σύμφωνα με νέα δεδομένα που αφορούν τους 
σκοπούς του προτύπου ή σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτού, προκειμένου να υπάρχει αρμονική 
συνεργασία και κοινός προσανατολισμός.  
• Από πρόταση για διορθωτική-προληπτική ενέργεια σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
συστήματος 
H.3.ii. Αφού εντοπιστεί μία εκπαιδευτική ανάγκη, γίνεται η πρώτη εκτίμηση για το αν 
πρέπει να υλοποιηθεί η εκπαίδευση.  
H.3.iii. Κατόπιν, η εκπαιδευτική ανάγκη καταγράφεται και τεκμηριώνεται στο πρακτικό 
ανασκόπησης διοίκησης ή στην αναφορά μη συμμόρφωσης ως διορθωτική-προληπτική ενέργεια. 
Κατά την τεκμηρίωση, πρέπει να καταγράφονται οι λόγοι εκπαίδευσης καθώς και η προτεινόμενη 
μέθοδος (π.χ. εσωτερικό κατάρτιση, συμμετοχή σε σεμινάριο, διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού). 
Σημαντικό όμως είναι να γίνεται και καταγραφή των στόχων της εκπαίδευσης, δηλαδή τι 
αναμένεται να αποκομίσει ο εργαζόμενος από την εκπαίδευση, καθώς και τι αποτελέσματα 
αναμένονται στην εργασία του.  
H.3.iv. Το επόμενο στάδιο είναι η τελική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ανάγκης και των 
προτεινόμενων μεθόδων. Κατά το στάδιο αυτό, η ∆ιοίκηση ανασκοπεί την ανάγκη εκπαίδευσης και 
προχωρεί στην έγκριση ή μη της εκπαίδευσης. 
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H.3.v. Κατόπιν γίνεται ο προγραμματισμός και η προετοιμασία της εκπαίδευσης. Το 
στάδιο αυτό περιλαμβάνει και τον απαιτούμενο συντονισμό εκπαίδευσης, καθώς και την 
ενημέρωση του εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή. Ο συντονισμός πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την 
αντικατάσταση του εργαζόμενου κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του.  
H.3.vi. Αφού ολοκληρωθούν τα ανωτέρω, παρέχεται η εκπαίδευση στον εργαζόμενο, 
σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό ο οποίος έχει προβλεφθεί.  
H.3.vii. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευση πρέπει να γίνεται μία αξιολόγηση του 
εκπαιδευτή, μεθόδου και αποτελεσμάτων εκπαίδευσης. Πρέπει να αξιολογούνται θέματα όπως: 
εκπαιδευτικό υλικό, επίπεδο και ικανότητα εκπαιδευτή, επίτευξη στόχων εκπαίδευσης, διάρκεια 
εκπαίδευσης κτλ. Είναι σημαντικό, κατά την αξιολόγηση αυτή να κρίνεται εάν οι στόχοι της 
εκπαίδευσης επιτεύχθηκαν, και αν είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στον εργαζόμενο και στην 
εργασία του. 
H.3.viii. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης πρέπει να τηρείται σε αρχεία αξιολόγησης.  
H.3.ix. Μετά την εκπαίδευση, πρέπει να ενημερώνονται τα αρχεία των εργαζομένων που 
εκπαιδεύτηκαν, καθώς και να αρχειοθετείται αντίγραφο της βεβαίωσης εκπαίδευσης.  

 
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆Π 11 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ    
 

D.D.D.D. ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    
Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η ετοιμότητα του Συνεταιρισμού να αντιμετωπίσει 
την εκδήλωση έκτακτων περιστατικών, που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων, καθώς και 
η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν. 
 
E.E.E.E. ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
Ο Υπεύθυνος και η Ομάδα ΑΤ σε συνεργασία με τη ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνοι ώστε να 
διαχειρίζονται έκτακτα περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων και να 
διεξάγονται αποτελεσματικά οι απαραίτητες διορθωτικές-προληπτικές ενέργειες. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Υπεύθυνος ΑΤ και η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνοι για: 

• την πρόληψη της εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. 

• ο περιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων που θα προκληθούν από την εκδήλωση 
ανάλογων εκτάκτων περιστατικών. 

 
F.F.F.F. ΑρχείαΑρχείαΑρχείαΑρχεία    
Χρησιμοποιούνται τα ίδια αρχεία που απαιτούνται για τη ∆Π 05 (Έλεγχος Μη 
Συμμορφώσεων) καθώς και για τη ∆Π 06 (∆ιορθωτικές-Προληπτικές Ενέργειες). Από τις 
ως άνω διαδικασίες ενδέχεται να ενεργοποιηθούν και άλλες διαδικασίες ποιότητας ενώ η 
διαχείριση των εκτάκτων περιστατικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας 
Ανασκόπησης ∆ιοίκησης. 
Κατά περιόδους μπορεί να κρίνεται αναγκαία και η ενεργή συμμετοχή επιπρόσθετου 
προσωπικού ή όλου του προσωπικού που θα έχει εκπαιδευτεί πάνω στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων περιστατικών. 
 
G.G.G.G. ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    

G.1.G.1.G.1.G.1. Εκδήλωση εκτάκτου περιστατικού Εκδήλωση εκτάκτου περιστατικού Εκδήλωση εκτάκτου περιστατικού Εκδήλωση εκτάκτου περιστατικού     

Έκτακτα περιστατικά δημιουργούνται από ένα αλληλένδετο σύνολο αποτυχιών στη 
διαχείριση ανθρώπινων, λειτουργικών ή φυσικών πόρων. Στην περίπτωση που εκδηλωθεί 
έκτακτο περιστατικό ο ΥΑΤ σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους θα 
συμπληρώσει το Έντυπο Ε05 «Αναφορά Μη Συμμόρφωσης», στο οποίο θα καταγράφονται 
οι λόγοι εκδήλωσης του περιστατικού, καθώς και οι προτεινόμενες ενέργειες (διορθωτικές ή 
προληπτικές).  

G.2.G.2.G.2.G.2. Χαρακτηρισμός εκτάκτου περιστατικούΧαρακτηρισμός εκτάκτου περιστατικούΧαρακτηρισμός εκτάκτου περιστατικούΧαρακτηρισμός εκτάκτου περιστατικού    

Ως προς της φύση του: π.χ. Ατύχημα, Απόκλιση από τις ορθές πρακτικές υγιεινής, Μη 
συμμόρφωση στις διαδικασίες του συστήματος, ∆ολιοφθορά 

Ως προς συχνότητα εμφάνισης του: π.χ. Μεμονωμένο συμβάν, Πολλαπλό συμβάν 
(περιοδικό ή μή), Συνεχές φαινόμενο 
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Ως προς τη σοβαρότητα του κινδύνου: π.χ. Υψηλού κινδύνου, Μετρίου κινδύνου, Χαμηλού 
κινδύνου 

Ως προς το εύρος του προβλήματος: π.χ. Στο επίπεδο της επιχείρησης, Σε τοπικό ή εθνικό 
επίπεδο, Σε διεθνές επίπεδο 

G.3.G.3.G.3.G.3. Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικώνΕκπαίδευση στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικώνΕκπαίδευση στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικώνΕκπαίδευση στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών    

Η ∆ιοίκηση σε συνεργασία με τον ΥΑΤ θα διασφαλίσει την ένταξη θεμάτων πρόληψης και 
περιορισμού των επιπτώσεων από την εκδήλωση έκτακτων περιστατικών στο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης του Συνεταιρισμού. 

G.4.G.4.G.4.G.4. Ανασκόπηση διαδικασίας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικώνΑνασκόπηση διαδικασίας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικώνΑνασκόπηση διαδικασίας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικώνΑνασκόπηση διαδικασίας διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών    

Τα έκτακτα περιστατικά καθώς και η παρούσα διαδικασία που αφορά την αντιμετώπιση 
τους θα ανασκοπούνται σε δύο περιπτώσεις: 

• ετησίως κατά την ανασκόπηση του Σ∆ΑΤ από τη ∆ιοίκηση, 
• και κάθε φορά που εκδηλώνεται έκτακτο περιστατικό. 

Κατά την ανασκόπηση λαμβάνονται υπόψη η αποτελεσματικότητα του τρόπου 
αντιμετώπισης του περιστατικού, τα μέτρα περιορισμού της πιθανότητας εκδήλωσης 
παρόμοιου περιστατικού καθώς και η βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης του 
περιστατικού.  
Η τροποποίηση της σχετικής διαδικασίας ή σχετικών εγγράφων εντάσσεται στα πλαίσια 
των διαδικασιών για τον Έλεγχο Έγγραφων (∆Π02) καθώς και αυτής της Συνεχούς 
Βελτίωσης (∆Π09). 

G.5.G.5.G.5.G.5. Γνωστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης εκτάκτων περιστατικώνΓνωστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης εκτάκτων περιστατικώνΓνωστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης εκτάκτων περιστατικώνΓνωστοποίηση διαδικασιών διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών    

Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι ενήμερα για τα μέτρα αντιμετώπισης 
εκτάκτων περιστατικών και κυρίως οι εργαζόμενοι που έχουν ενεργό ρόλο στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Στο Σ∆ΑΤ 6 περιγράφονται μια σειρά από οδηγίες 
για έκτακτα περιστατικά που αφορούν: διακοπή ρεύματος, λογισμικό διαχείρισης 
ελαιοτριβείου εκτός λειτουργίας, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, επιδημία και απειλές 
εξωτερικού κινδύνου. 
Η δημοσιοποίηση των περιστατικών γίνεται ως εξής: 

• Περιστατικά που αφορούν τις προμήθειες σχετικές με τα τρόφιμα και την 
παραγωγή τους κοινοποιούνται στους προμηθευτές και τις αρμόδιες αρχές.  

• Περιστατικά που αφορούν τα τελικά προϊόντα κοινοποιούνται στους πελάτες και το 
προσωπικό, όπου μπορεί να υπάρχει επίπτωση, καθώς και στις αρμόδιες αρχές.  

• Περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία του Σ∆ΑΤ, και ιδίως την παρακολούθηση 
των ΚΣΕ, κοινοποιούνται στο φορέα πιστοποίησης του συστήματος.  

• Η κοινοποίηση των περιστατικών στα ΜΜΕ κρίνεται απαραίτητη μόνο όταν αυτό 
αποτελεί προληπτική ενέργεια για την αντιμετώπιση δυσάρεστων επιπτώσεων.    

 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΝΤΩΝΝΤΩΝΝΤΩΝ    
    
H.H.H.H. ΣκΣκΣκΣκοπόςοπόςοπόςοπός    
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο Συνεταιρισμός 
τηρεί την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων του και να καθορίσει αρμοδιότητες και 
υπευθυνότητες για την ορθή τήρηση της διαδικασίας. 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ είναι η δυνατότητα να εντοπισθεί το ιστορικό, η εφαρμοζόμενη 
μέθοδος και τα  προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναφερόμενη λειτουργία. 
 
I.I.I.I. ΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητεςΥπευθυνότητες    
Ο Υπεύθυνος ΑΤ ή ο ∆ιαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση και κωδικοποίηση 
της κάθε παρτίδας παραγωγής (ανά παραγωγό ή ανά ημέρα). Είναι επίσης υπεύθυνος για 
την επιλογή και ταυτοποίηση του ελαιοκάρπου που οδηγείται στην έκθλιψη και 
αποθήκευση του ελαιολάδου. 
 
J.J.J.J. ΑρχείαΑρχείαΑρχείαΑρχεία    
Τα έντυπα που συμπληρώνονται προκειμένου να εφαρμοστεί η ιχνηλασιμότητα είναι 
Α01 Παραλαβή Ελαιόκαρπου 
Α02 Έλεγχος Ελαιοκάρπου 
Ζυγολόγιο 
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Απόδειξη Ποσοτικής Παραλαβής/ ∆ελτίο Αποστολής 
Α03 Παραλαβή Ελαιόλαδου 
Α04 Πινάκας ∆εξαμενισμού 
 
K.K.K.K. ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    
Ο ελαιόκαρπος παραλαμβάνεται στους χώρους του ελαιοτριβείου, όπου φθάνει εκεί με 
μεταφορικά μέσα των παραγωγών ή του ΑΣ. Η αποθήκευση των σάκων με τον 
ελαιόκαρπο πριν την άλεση γίνεται στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου. Ο Υπεύθυνος ΑΤ 
ή ο ∆ιαχειριστής τοποθετεί σήμανση με καρτελάκι στους σάκους του κάθε παραγωγού για 
τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας. Στο καρτελάκι αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία: 
ονοματεπώνυμο παραγωγού και ημερομηνία παραλαβής. 
Κατά την παραλαβή ελαιοκάρπου τηρείται το έντυπο Α01 «Παλαβή Ελαιοκάρπου».  
Πριν την άλεση του ελαιόκαρπου γίνεται ένας μακροσκοπικός έλεγχος και τα 
αποτελέσματα αυτού καταγράφονται στο Έντυπο Α02 «Έλεγχος Ελαιοκάρπου». Μετά την 
εισαγωγή του ελαιοκάρπου στη γραμμή παραγωγής γίνεται ζύγιση (μεταξύ του πλυντηρίου 
και του σπαστήρα) και εκδίδεται ένα έντυπο που ονομάζεται «ζυγολόγιο». Το έντυπο αυτό 
αναγράφει τα στοιχεία: α/α ζύγισης, ονοματεπώνυμο παραγωγού, αρχή παρτίδας με 
ημερομηνία και ώρα έναρξης ζύγισης, τέλος παρτίδας με ημερομηνία και ώρα λήξης 
ζύγισης, σύνολο ζυγίσεων και σύνολο βάρους ελαιοκάρπου.  
Η έκθλιψη ελαιοκάρπου γίνεται ξεχωριστά για κάθε παραγωγό, ανεξάρτητα από την 
προσκομισθείσα ποσότητα ελαιοκάρπου. Το ελαιόλαδο που παράγεται ελέγχεται ως προς 
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την οξύτητά του και στην συνέχεια παραδίδεται στον παραγωγό ή αποθηκεύεται στις 
δεξαμενές του ελαιοτριβείου. Από κάθε παρτίδα παραγωγού φυλάσσεται δείγμα για 
περαιτέρω ανάλυση. Με το τέλος της έκθλιψης το «ζυγολόγιο» αποδίδεται στο λογιστήριο 
για να εκδοθεί το σχετικό νόμιμο παραστατικό (δελτίο, απόδειξη ή τιμολόγιο) και εκδίδεται 
το Έντυπο Α03 «Έντυπο Παραλαβής Ελαιολάδου». Στο τελευταίο σημαίνεται και η 
δεξαμενή όπου έχει σταλεί το προϊόν. 
Για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας κατά την αποθήκευση του ελαιολάδου πρέπει να 
καταγράφονται για κάθε δεξαμενή τα ακόλουθα στοιχεία: τα στοιχεία παρτίδας, οι 
ποσότητες και οι χρόνοι είτε εισαγωγής (ανά παραγωγό) είτε εξαγωγής (ανά πελάτη) στο 
Έντυπο Α04 «Πίνακας ∆εξαμενισμού». Μετά την πλήρωση της κάθε δεξαμενής 
ελαιολάδου, μπορεί να γίνει διάθεση του ελαιολάδου προς του πελάτες με μεταφορικά 
μέσα των πελατών.  
Κατά την διάθεση του ελαιολάδου πρέπει να τηρείται δελτίο παράδοσης ελαιολάδου με τα 
στοιχεία: επωνυμία πελάτη, διεύθυνση πελάτη, είδος προϊόντος, ημερομηνία, ποσότητα, 
αριθμός παρτίδας, περιγραφή προϊόντος (μπορεί να είναι και το ίδιο το Τιμολόγιο ή ∆ελτίο 
Αποστολής, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία). 
Η παρτίδα μπορεί να αποτελεί η συνολική ποσότητα από μία αυτόνομη δεξαμενή 
αποθήκευσης μέχρι την εξάντληση του περιεχομένου της, εφ’ όσον παρουσιάζει τα 
κατάλληλα χαρακτηριστικά.  
 

Τέλος ∆ιαδικασίας 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΚΟΠΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ    

Ημερ/νία :Ημερ/νία :Ημερ/νία :Ημερ/νία :    

Συμμετέχοντες:Συμμετέχοντες:Συμμετέχοντες:Συμμετέχοντες:    ΥπογραφέςΥπογραφέςΥπογραφέςΥπογραφές    
        
        
        
        
        

ΑποφάσειςΑποφάσειςΑποφάσειςΑποφάσεις        Υπεύθυνος 
Εφαρμογής 

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 
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ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

 

ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε02Ε02Ε02Ε02    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΡΑΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΡΑΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΡΑΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥΦΟΥΦΟΥΦΟΥ    

Ημερομηνία:  Αιτών:  
Έγγραφο:  Έκδοση:  

Πρόταση αλλαγήςΠρόταση αλλαγήςΠρόταση αλλαγήςΠρόταση αλλαγής: 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Υπογραφή Αιτούντος Υπογραφή Υπευθύνου ΑΤ 

Αλλαγή που πραγματοποιήθηκεΑλλαγή που πραγματοποιήθηκεΑλλαγή που πραγματοποιήθηκεΑλλαγή που πραγματοποιήθηκε: 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Υπογραφή Υπευθύνου ΑΤ Ημερομηνία: 
Υπογραφή Προέδρου ΑΣ Ημερομηνία: 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε03Ε03Ε03Ε03    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΙΟΤΗΤΑΣΙΟΤΗΤΑΣΙΟΤΗΤΑΣ    

ΑΡΧΕΙΟ (κωδ. + όνομα):ΑΡΧΕΙΟ (κωδ. + όνομα):ΑΡΧΕΙΟ (κωδ. + όνομα):ΑΡΧΕΙΟ (κωδ. + όνομα):    ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣΕΝΑΡΞΗΣΕΝΑΡΞΗΣΕΝΑΡΞΗΣ    

ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥΑΡΧΕΙΟΥΑΡΧΕΙΟΥΑΡΧΕΙΟΥ    

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΤΗΡΗΣΗΣΤΗΡΗΣΗΣΤΗΡΗΣΗΣΤΗΡΗΣΗΣ    

    
    
    
    
    
    
    
    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Υπογραφή Υπευθύνου ΑΤΥπογραφή Υπευθύνου ΑΤΥπογραφή Υπευθύνου ΑΤΥπογραφή Υπευθύνου ΑΤ    Ημερομηνία:Ημερομηνία:Ημερομηνία:Ημερομηνία:    
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε04Ε04Ε04Ε04    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ    

Ημερομηνία:  Τμήμα:  
Επιθεωρητές:  

∆ιαδικασία:  Αριθμός 
ευρημάτων: 

 

ΕΥΡΗΜΑΕΥΡΗΜΑΕΥΡΗΜΑΕΥΡΗΜΑTATATATA    
Περιγραφή :Περιγραφή :Περιγραφή :Περιγραφή :    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ----ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ     
Περιγραφή :Περιγραφή :Περιγραφή :Περιγραφή :    
    
    
    
    
    
    

Οι διορθωτικές ενέργειες θα έχουν ολοκληρωθεί έως την:   
Υπογραφές 
Επιθεωρητών: 

 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΗΡΩΣΗΗΡΩΣΗΗΡΩΣΗ    
Οι διορθωτικές ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί : (ΝΑΙ/ΟΧΙ)   
Το εύρημα έχει αρθεί : (ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΕΝ ΜΕΡΕΙ)   
Ο Υπεύθυνος ΑΤ  Ημερομηνία  

Σχόλια :Σχόλια :Σχόλια :Σχόλια :    
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε05Ε05Ε05Ε05    
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 

 

Παρακαλώ σημειώστε τα πεδία επιθεώρησης 
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
2 ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 
3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ 
6 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
9 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ  
11 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ 
12 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
14 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
Σημειώστε: ΟΚΟΚΟΚΟΚ όπου υπάρχει συμμόρφωση, ΧΧΧΧ όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση 
~~~~~~~~~~~~:::: όταν δεν αφορά τον τομέα επιθεώρησης 
Στο κενό παράπλευρα από κάθε στοιχείο επιθεώρησης γράψτε τα σχόλια σας ή τις 
παρατηρήσεις σας αν είναι απαραίτητες 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε05Ε05Ε05Ε05    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 169/219 

 

Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν 
ολογράφως την τελευταία σελίδαολογράφως την τελευταία σελίδαολογράφως την τελευταία σελίδαολογράφως την τελευταία σελίδα    

1 ΓΕΝΙΓΕΝΙΓΕΝΙΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ      
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ      
1.1 Είναι η υποδομή κατάλληλη έτσι ώστε να πετυχαίνεται ο 
αποτελεσματικός καθαρισμός της μονάδας; 

  

1.2 Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων του 
φωτισμού και του εξαερισμού διατηρούνται καθαροί; 

  

1.3 Ο εξοπλισμός διατηρείται καθαρός;   
1.4 Είναι ο εξοπλισμός κινητός όπου είναι δυνατόν ή 
τοποθετείται έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση από το 
έδαφος, τους τοίχους και τις συσκευές για να καθαρίζεται και να 
απολυμαίνεται αποτελεσματικά; 

  

ΣΥΝΤΣΥΝΤΣΥΝΤΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ            
1.5 Συντηρούνται οι εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου 
συμπεριλαμβανομένων του φωτισμού και του εξαερισμού, ώστε να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην αποτελούν εστίες 
μόλυνσης για τα παραγόμενα προϊόντα; 

  

1.6 Συντηρείται ο εξοπλισμός;   
1.7 Γίνεται έλεγχος (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πόρτες, παράθυρα) 
για την ύπαρξη προβλημάτων; (π.χ. ρωγμές, σπασμένα τζάμια 
κ.λ.π.) 

  

1.8 Λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα επιδιόρθωσης;   
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ            
1.9 Είναι το κτίριο μόνιμης κατασκευής και έχει το κατάλληλο 
ύψος ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας, όπως ορίζεται 
από τις πολεοδομικές ή άλλες σχετικές διατάξεις; 

  

1.10 Η διαρρύθμιση, οι διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής του 
κτιρίου, επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό ή την 
απολύμανσή του; 

  

1.11 Τα υλικά κατασκευής της μονάδας περιέχουν τοξικές ουσίες, 
οι οποίες μπορεί να επιμολύνουν τα τρόφιμα με την άμεση επαφή ή 
αποβάλλοντας πτητικές ουσίες; Πληρούν τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας; 

  

1.12 Ο εξοπλισμός είναι από ανοξείδωτα υλικά;   
1.13 Σχηματίζεται υγρασία πάνω στις επιφάνειες του κτιρίου και 
του εξοπλισμού; (μαλακτήρας, διαχωριστήρας) 

  

1.14 Στις περιπτώσεις που παράγεται ατμός ή άλλα αέρια (από 
τον σπαστήρα και decanter) υπάρχει σύστημα εξαερισμού ή 
απαγωγός ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική απομάκρυνση 
των υδρατμών και αερίων; 

  

1.15 ∆ιαχωρίζονται οι χώροι παραλαβής(αυλή), προετοιμασίας 
(χοάνη τροφοδοσίας, αποφυλλωτήριο, πλυντήριο), επεξεργασίας 
(σπαστήρας, μαλακτήρας, decanter,  διαχωριστήρας) αποθήκευσης 
καρπού (αυλή), ελαιολάδου (δεξαμενές) και υλικών συσκευασίας 
και είναι επαρκείς για τις δραστηριότητες και τη δυναμικότητα της 
μονάδας, ώστε να προλαμβάνεται η αλληλομόλυνση των τροφίμων; 

  

1.16 Ο εξοπλισμός παροχής αέρα στη μονάδα επιτρέπει την   
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είσοδο αέρα που περιέχει σκόνη, καυσαέρια ή άλλους λιπόφιλους 
ρύπους στο εργοστάσιο; 
1.17 Στους χώρους επεξεργασίας ελαιολάδου εισέρχονται 
παραγωγοί ή επισκέπτες χωρίς την απαιτούμενη ενδυμασία; 

  

1.18 Το εργοστάσιο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται έτσι ώστε να 
αποτρέπει την είσοδο, εντόμων, τρωκτικών, πτηνών ή ζώων 
(περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου, σίτες σε παράθυρα, φράξιμο 
ρωγμών και ανοιγμάτων); 

  

ΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΗΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΗΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΗΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣΧΩΡΟΙ ΠΛΥΣΗΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ         
1.19 Υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων εγκατεστημένων στα 
κατάλληλα σημεία και �ροοριζόμενων ειδικά για το πλύσιμο των 
χεριών όπου είναι δυνατή η πρόσβαση από όλους τους 
εργαζόμενους; 

  

1.20 Υπάρχει επαρκής αριθμός τουαλετών με καζανάκια, 
συνδεδεμένα με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. 

  

1.21 Οι τουαλέτες οδηγούν απευθείας στους χώρους όπου 
υπάρχουν τρόφιμα; 

  

1.22 Υπάρχει προθάλαμος πριν το χώρο των τουαλετών;   
1.23 Οι νιπτήρες είναι εφοδιασμένοι με ζεστό και κρύο τρεχούμενο 
νερό; 

  

1.24 Υπάρχει υγρό σαπούνι σε ειδικό περιέκτη και δοχείο 
απορριμμάτων με ποδοκίνητο καπάκι; 

  

1.25 Το σκούπισμα των χεριών μπορεί να γίνεται με: χαρτί μιας 
χρήσης ή ρολά πετσέτας μίας χρήσης ή με συσκευή παροχής 
θερμού αέρα; 

  

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ         
1.26 Υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα μηχανικού ή 
φυσικού αερισμού; 

  

1.27 Η ατμόσφαιρα στους χώρους επεξεργασίας του 
ελαιοτριβείου είναι χωρίς ρύπους που μπορούν να προσροφηθούν 
από αυτό, π.χ. (καυσαέρια από τα πετρελαιοκίνητα κλαρκ ή 
τρακτέρ, καπνοί από το χώρο του λεβιτοστασίου,  διαλύτες κλπ); 

  

1.28 Ο χώρος του λεβητοστασίου βρίσκεται εκτός του χώρου 
επεξεργασίας του ελαιολάδου; 

  

1.29 Οι απορροφητήρες, οι εξαεριστήρες, οι απαγωγοί και τα 
φίλτρα τους να λειτουργούν σωστά, να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση.  

  

1.30 Αποφεύγεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους σε 
καθαρούς χώρους; 

  

1.31 Οι τουαλέτες διαθέτουν φυσικό ή μηχανικό σύστημα 
αερισμού έτσι ώστε να προλαμβάνεται η είσοδος αερολυμάτων 
(αεροζόλ) και δυσάρεστων οσμών; 

  

ΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣΦΩΤΙΣΜΟΣ         
1.32 Ο φωτισμός είναι επαρκής για να επιτρέπει τον ασφαλή 
χειρισμό των προϊόντων, τον αποτελεσματικό καθαρισμό του 
χώρου και του εξοπλισμού και την επιθεώρηση των εργασιών; 

        

1.33 Οι λάμπες πάνω από τους χώρους επεξεργασίας είναι 
ασφαλείας έχουν προστατευτικά άθραυστα καλύμματα, ώστε να 
αποφεύγεται η επιμόλυνση των προϊόντων σε περίπτωση θραύσης 
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τους; 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ         
1.34 Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις είναι επαρκείς, 
σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με τρόπο που να μην 
δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης των ελαίων και να 
απομακρύνονται αποτελεσματικά όλα τα στερεά και υγρά 
απόβλητα από τους χώρους του εργοστασίου; 

        

1.35 Οι αποχετεύσεις ελέγχονται σε συγκεκριμένα σημεία, τα 
οποία καλύπτονται κατάλληλα με ειδικά κινητά πλέγματα 
(ανοξείδωτα ή πλαστικά), τα οποία και περιορίζουν την είσοδο 
εντόμων και τρωκτικών στην μονάδα; 

  

1.36 Όταν οι αποχετευτικοί αγωγοί είναι ολικώς ή μερικώς 
ανοικτοί, είναι σχεδιασμένοι κατά �ρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
τα απόβλητα δε ρέουν από μολυσμένο χώρο προς ένα καθαρό 
χώρο ή στο χώρο όπου γίνεται ο εξευγενισμός και η τυποποίηση 
του ελαιολάδου και των πυρηνελαίων; 

  

ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ   
1.37 Προβλέπονται χώροι (αποδυτήρια), στους οποίους το 
προσωπικό θα φορά τη στολή εργασίας του αφαιρώντας τα 
προσωπικά είδη; 

  

1.38 Υπάρχουν ειδικά ερμάρια που θα κλειδώνουν, επαρκή για 
τον αριθμό του προσωπικού, στα οποία θα φυλάσσονται τα 
προσωπικά είδη του προσωπικού; 

  

1.39 Τα αποδυτήρια του προσωπικού έχουν άμεση επαφή με τους 
χώρους των τροφίμων; (κατάλληλη τοποθεσία ώστε να μην 
εισέρχονται οι εργάτες μέσω από τον χώρο επεξεργασίας) 

  

2 ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ            
∆ΑΠΕ∆Α∆ΑΠΕ∆Α∆ΑΠΕ∆Α∆ΑΠΕ∆Α         
2.1 Οι επιφάνειες των δαπέδων διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, καθαρίζονται και, όπου είναι αναγκαίο, 
απολυμαίνονται; 

  

2.2 Τα δάπεδα γίνονται από στεγανά, μη απορροφητικά και μη 
τοξικά υλικά, τα οποία μπορούν να πλένονται αποτελεσματικά και 
να στραγγίζουν επαρκώς; (πλακάκια ή τα βιομηχανικά δάπεδα με 
την προϋπόθεση όμως ότι τοποθετούνται σωστά) 

  

2.3 Στην περίπτωση που ρίχνεται νερό στο δάπεδο ή 
χρησιμοποιείται υγρός καθαρισμός, προβλέπεται η απομάκρυνση 
του νερού με τη κατασκευή αποχετεύσεων, και σιφωνίων. Τα 
δάπεδα έχουν την κατάλληλη κλίση, ώστε τα νερά να 
απομακρύνονται γρήγορα και να μη λιμνάζουν; 

  

2.4 Οι συνδέσεις τους με τους τοίχους είναι στεγανές και 
στρογγυλεμένες, ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπανσης 
και να διευκολύνεται ο καθαρισμός; 

  

ΤΟΙΧΟΙΤΟΙΧΟΙΤΟΙΧΟΙΤΟΙΧΟΙ          
2.5 Οι επιφάνειες των τοίχων διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
για να καθαρίζονται και όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται; 
(απαιτείται η χρήση στεγανών, μη απορροφητικών, μη τοξικών 
υλικών, τα οποία να πλένονται) 

        

2.6 Οι συνδέσεις των τοίχων μεταξύ τους να είναι στεγανές και         
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στρογγυλεμένες; 
ΟΡΟΦΕΣΟΡΟΦΕΣΟΡΟΦΕΣΟΡΟΦΕΣ          
2.7 Οι οροφές, οι ψευδοροφές και ό,τι είναι στερεωμένο σε αυτές, 
είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε 
να μην συσσωρεύονται ρύποι; 

  

2.8 Οι οροφές και ότι είναι στερεωμένο σε αυτές 
κατασκευάζονται από υλικά που έχουν λεία επιφάνεια και μπορούν 
να καθαρίζονται αποτελεσματικά έτσι ώστε να περιορίζεται η 
συμπύκνωση υδρατμών, και η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και 
η αποκόλληση σωματιδίων; 

  

2.9 Οι οροφές και ότι είναι στερεωμένο σε αυτές 
προσαρμόζονται στους τοίχους με στεγανό και συνεχή τρόπο, ώστε 
να μην δημιουργούνται ρωγμές; 

  

ΠΑΡΑΘΥΡΑΠΑΡΑΘΥΡΑΠΑΡΑΘΥΡΑΠΑΡΑΘΥΡΑ         
2.10 Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα του κτιρίου, 
σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση 
ρύπων; 

  

2.11 Εκείνα τα οποία ανοίγουν προς το ύπαιθρο είναι 
εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα (σίτες) προστασίας από τα 
έντομα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να 
καθαριστούν; 

  

2.12 Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει 
μόλυνση των τροφίμων, τα παράθυρα παραμένουν κλειστά και 
σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας; 

  

ΠΟΡΤΕΣΠΟΡΤΕΣΠΟΡΤΕΣΠΟΡΤΕΣ         
2.13 Ο καθαρισμός και όπου είναι αναγκαίο, η απολύμανση των 
θυρών μπορεί να γίνεται εύκολα; (απαιτείται να χρησιμοποιούνται 
λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, εκτός αν οι υπεύθυνοι της 
μονάδας μπορούν να αποδείξουν ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιηθέντα 
υλικά είναι κατάλληλα) 

  

2.14 Οι πόρτες έχουν ανοίγματα ή ρωγμές που να αποτρέπουν 
την είσοδο ανεπιθύμητων ουσιών, εντόμων, τρωκτικών ή ζώων; 

  

2.15 Οι πόρτες στις τουαλέτες (και στους προθαλάμους τους) του 
προσωπικού ανοίγουν προς τα μέσα; 

  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΛΑΙΟΛΑ∆ΟΛΑΙΟΛΑ∆ΟΛΑΙΟΛΑ∆Ο         
2.16 Οι επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών 
εξοπλισμού), που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση, καθαρίζονται και όπου είναι αναγκαίο, 
απολυμαίνονται εύκολα; 

  

2.17 Οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με τα προϊόντα, 
βρίσκονται όμως κοντά, (παράδειγμα τα εξωτερικά τμήματα του 
εξοπλισμού) και μπορούν να επιμολύνουν τα παραγόμενα 
προϊόντα, κατασκευάζονται σύμφωνα με την παραπάνω απαίτηση. 
Οι επιφάνειες αυτές διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για να 
μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα; 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΝΣΗΝΣΗΝΣΗ          
2.18 Η μονάδα καθορίζει το προσωπικό που θα ασχολείται με το 
πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης; 

  

2.19 Το προσωπικό αυτό εκπαιδεύεται ειδικά για το σκοπό αυτό   
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ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος της επιμόλυνσης των τροφίμων με 
υπολείμματα απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών και 
παράλληλα να προστατεύεται όλο το προσωπικό της μονάδας από 
τον κίνδυνο της χρήσης των απολυμαντικών ουσιών; 
2.20 Τα εργαλεία καθαρισμού καθαρίζονται, απολυμαίνονται και 
φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις μετά τη χρήση τους, ώστε να 
αποφεύγεται η επιμόλυνσή τους; 

  

2.21 Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του 
εξοπλισμού έχει τα χαρακτηριστικά του «πόσιμου νερού; 
2.22  

  

2.23 Κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και η χρησιμοποίηση των 
υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να μην επιμολύνονται τα παραγόμενα προϊόντα; 

  

2.24 Ο χώρος αποθήκευσης είναι ειδικός με κατάλληλη σήμανση;   
2.25 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για τον 
καθαρισμό του εξοπλισμού (πχ σόδα) ξεπλένεται καλά; 

  

2.26 Οι παλέτες όπου τοποθετούνται τα σακιά με τον ελαιόκαρπο 
είναι καθαρές – πλένονται τακτικά; 

  

3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ             
3.1 Τα μεταφορικά οχήματα ή /και οι περιέκτες που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, διατηρούνται 
καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να προφυλάσσονται τα 
τρόφιμα από μολύνσεις; 

  

3.2 Είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
μπορούν να καθαρίζονται ή /και να απολυμαίνονται δεόντως και 
υπάρχει ένδειξη ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα; 

  

3.3 Κατά τη μεταφορά του ελαιολάδου εφαρμόζονται με 
ιδιαίτερη προσοχή οι κανόνες υγιεινής για την προστασία των 
προϊόντων αυτών από πιθανές επιμολύνσεις; 

  

3.4 Τα βυτία στα οχήματα ή /και οι περιέκτες χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά άλλου πράγματος πλην τροφίμων; 

  

3.5 Όταν τα μεταφορικά οχήματα ή /και περιέκτες έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά προϊόντων εκτός τροφίμων ή για 
τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων γίνεται 
αποτελεσματικός καθαρισμός (αλκαλικών απορρυπαντικών, 
κατάλληλων για έλαια) μεταξύ των �ορτίσεων ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης; 

  

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ            
4.1 Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία 
έρχονται σε επαφή οι τροφές, κατασκευάζονται και συντηρούνται 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων; 

  

4.2 Τα λιπαντικά και τα καθαριστικά του εξοπλισμού των 
δεξαμενών, των βυτίων, κλπ τα οποία ενδέχεται να έλθουν σε 
επαφή με το ελαιόλαδο είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό και 
αυτό πιστοποιείται από τον προμηθευτή; 

  

4.3 Ο εξοπλισμός καθαρίζεται τακτικά και όπου είναι δυνατό 
αποσυναρμολογείται για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα 
του καθαρισμού;  

  

4.4 Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού επιτρέπει την εύκολη   
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αποσυναρμολόγηση του ώστε να καθαρίζονται όλα τα μέρη του; 
4.5 Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός, με τα οποία 
έρχονται σε επαφή οι τροφές, είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που 
να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό των πέριξ χώρων; 

  

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ            
5.1 Προβλέπονται κατάλληλοι περιέκτες (ποδοκίνητοι κάδοι και 
δοχεία) σε κατάλληλες θέσεις για τη συλλογή των απορριμμάτων 
κατά τη διάρκεια της εργασίας; 

  

5.2 Οι περιέκτες ή τα δοχεία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται και να απομακρύνονται 
εύκολα; (συνιστάται να είναι ποδοκίνητοι με καπάκι και εσωτερική 
σακούλα η οποία να αλλάζει) 

  

5.3 Οι περιέκτες ή τα δοχεία να αδειάζονται συχνά και τα 
απορρίμματα να απομακρύνονται αμέσως από τους χώρους 
παραγωγής; 

  

5.4 Οι περιέκτες ή τα δοχεία των απορριμμάτων είναι 
κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, που να επιτρέπουν τον 
εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση τους; 

  

5.5 Οι χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων σχεδιάζονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διατηρούνται πάντα καθαροί 
και να προλαμβάνεται η διείσδυση εντόμων και λοιπών επιβλαβών 
ζώων, καθώς και η μόλυνση των τροφίμων, του πόσιμου νερού, του 
εξοπλισμού και των χώρων; 

  

5.6 Τα απορρίμματα διατηρούνται σε ειδικούς χώρους ή κάδους 
που σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό; (Είναι 
σωστή πρακτική ο σχεδιασμός ειδικών εξωτερικών χώρων για την 
αποθήκευση των απορριμμάτων με σταθερό δάπεδο και σε κάδους 
με ικανοποιητικά καλύμματα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
υπάρχει παροχή νερού για τον καθαρισμό τους και κατάλληλη 
αποχέτευση για την απομάκρυνση των υδάτων). 

  

5.7 Οι εσωτερικοί χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων 
βρίσκονται μακριά από τους χώρους επεξεργασίας  ελαιολάδου και 
καθαρίζονται σε συχνά χρονικά διαστήματα; 

  

5.8 Η αποθήκευση των απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους 
γίνεται πλησίον των χώρων όπου γίνεται η αποθήκευση ή μεταφορά 
ελαιολάδου; 

  

6 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ            
6.1 Τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία; Η απόρριψη των υγρών αποβλήτων 
(κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας ή χημικά καθαρισμού) 
γίνεται με ασφάλεια; (∆εν επιτρέπεται η διοχέτευση τους μέσα στο 
αποχετευτικό σύστημα). 

  

6.2 Η μεταφορά των υγρών αποβλήτων γίνεται με ασφάλεια;    
6.3 Οι εξατμισοδεξαμενές λειτουργούν πλησίον του χώρου του 
ελαιοτριβείου; ή αν υπάρχουν κοντά είναι σκεπαστές; 

  

6.4 Ο πυρήνας αποθηκεύεται σε σιλό; ∆ιαφορετικά 
απομακρύνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα 
παραγωγής του; 

  

6.5 Γίνεται συχνός καθαρισμός ή απομάκρυνση των φύλλων   
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από το χώρο που απορρίπτονται; 
7 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ            
7.1 Υπάρχει επαρκής παροχή «πόσιμου νερού», όπως ορίζεται 
στην Υπουργική Απόφαση Α5/288/23.1.1986 (ΦΕΚ 53/Β/20.2.1986, 
ΦΕΚ 379/Β/10.6.1986) περί της ποιότητας του πόσιμου νερού; 

  

7.2 Αν χρησιμοποιείται γεώτρηση, νερό πηγής ή οι δεξαμενές 
αποθήκευσης ύδατος έχουν ελεγχθεί οι απαιτήσεις της νομοθεσίας 
για το «πόσιμο νερό»; 

  

8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ            
8.1 Το προσωπικό της μονάδας φορά κατάλληλη στολή 
εργασίας; Η στολή αυτή είναι πάντα καθαρή και αλλάζεται τακτικά 
σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής της μονάδας, για να 
διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων; 

  

8.2 Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής 
ελαιολάδου πριν τη βάρδια τους έχουν φροντίσει για την 
καθαριότητα τους; 

  

8.3 Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής 
ελαιολάδου καπνίζουν στους χώρους εργασίας; 

  

8.4 Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παραγωγής 
ελαιολάδου  τρώνε ή πίνουν κατά τον χειρισμό των προϊόντων; 

  

8.5 Το προσωπικό της μονάδας έχει θεωρημένο βιβλιάριο υγείας 
ή βεβαίωση από ιατρό που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από 
νοσήματα ικανά να μεταδοθούν με τα τρόφιμα; 

  

9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ            
9.1 Η μονάδα δέχεται πρώτη ύλη, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιμους 
λόγους να υποπτεύεται ότι, έχει προσβληθεί από παράσιτα, 
παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξικές, αποσυντεθειμένες ή ξένες 
ουσίες σε βαθμό που, μετά τη συνήθη διαλογή ή/ και τις 
προπαρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες επεξεργασίας που 
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες 
της υγιεινής, θα είναι και πάλι ακατάλληλο προς βρώση; 

  

9.2 Κατά την παραλαβή των πρώτων και βοηθητικών υλών και 
των υλικών συσκευασίας ελέγχεται και βεβαιώνεται η συμφωνία με 
την κείμενη νομοθεσία; (πιστοποιητικών ελέγχου ή δειγματοληψίες 
μονάδας) 

  

9.3 Εάν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των πρώτων ή των 
βοηθητικών υλών, τότε αυτές επιστρέφονται στον προμηθευτή ή 
αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο φέροντας αναγνωριστική ένδειξη της 
ακαταλληλότητάς τους, έως ότου απορριφθούν αργότερα; 

  

10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ –––– ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ            
10.1 Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, τα ενδιάμεσα και τελικά 
προϊόντα και τα υλικά συσκευασίας αποθηκεύονται με κατάλληλες 
και υγιεινές συνθήκες, για να προστατεύονται από πιθανές 
αλλοιώσεις και επιμολύνσεις; (Υπάρχει κατάλληλα στεγασμένος 
χώρος) 

  

10.2 Οι αποθηκευτικοί χώροι (αποθήκες, χώροι δεξαμενών) 
διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι, ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσής των προϊόντων τα οποία 
αποθηκεύονται σε αυτούς από ξένα σώματα, από επιβλαβή ζώα, 
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έντομα και τρωκτικά; 
10.3 Ο χώρος του μηχανουργείου αν υπάρχει βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση; 

  

10.4 Ο περιβάλλον χώρος είναι καθαρός και απαλλαγμένος από 
υλικά που δεν χρησιμοποιούνται; (παλαιά μηχανήματα, 
σκουριασμένα υλικά,, ζιζάνια και άλλα είδη στο γύρω χώρο) 

  

10.5 Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε χώρους με υψηλή 
θερμοκρασία και υγρασία; 

  

10.6 Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται 
αποθηκεύονται σε καθαρούς και ξηρούς χώρους ή δυνατόν 
διακριτούς, χωρίς έντομα ή τρωκτικά ή άλλες πηγές επιμόλυνσης; 

  

10.7 Οι δεξαμενές καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν τη 
χρήση τους; 

  

10.8 Οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις έχουν κατάλληλη 
επισήμανση ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, οι 
δε σωληνώσεις ανά δεξαμενή είναι μόνιμες; 

  

10.9 Ο χώρος των δεξαμενών είναι σε καλή κατάσταση 
(απαλλαγμένος από άχρηστα υλικά, καθαρές δεξαμενές εξωτερικά); 

  

11 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ            
11.1 Υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι 
ελέγχονται τα έντομα και τρωκτικά; 

  

11.2 Στους χώρους επεξεργασίας ελαιολάδου χρησιμοποιούνται 
μη τοξικοί δολωματικοί ή μηχανικοί σταθμοί καταπολέμησης 
τρωκτικών; 

  

11.3 Για τον έλεγχό τους οι επιχειρήσεις φροντίζουν τον 
περιορισμό της εισόδου εντόμων και τρωκτικών στην μονάδα; 
(σφράγισμα ανοιγμάτων, περιφραγμένος χώρος). 

  

11.4 Γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις και εάν χρειαστεί με τη 
βοήθεια ειδικών συμβούλων; 

  

11.5 Χρησιμοποιούνται εντομοπαγίδες; (Με κολλητικές επιφάνειες 
ή ηλεκτρικές γιατί στους χώρους επεξεργασίας  δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες) 

  

12 ΕΠΙΚΙΝΕΠΙΚΙΝΕΠΙΚΙΝΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ            
12.1 Προϊόντα ή υλικά που έχουν μολυνθεί ή που έχει λήξει ο 
χρόνος διατήρησής τους, διαχωρίζονται στους αποθηκευτικούς 
χώρους και επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να διευκολύνεται η 
αναγνώρισή τους; 

  

12.2 ∆οχεία ή περιέκτες κατασκευασμένοι για μη βρώσιμα και 
επικίνδυνα υλικά, όπως υλικά για τον καθαρισμό, είναι ευδιάκριτα 
σημασμένοι, κλειστοί και αποθηκεύονται μακριά από τους χώρους 
επεξεργασίας και αποθήκευσης του ελαιολάδου; 

  

12.3 Χημικές ουσίες (π.χ. εντομοκτόνα, υλικά καθαρισμού) ή 
άλλες μη εδώδιμες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο 
στην υγεία φέρουν κατάλληλη σήμανση με προειδοποίηση για την 
τοξικότητα και χρήση τους; 

  

12.4 Οι παραπάνω ουσίες αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους 
που κλειδώνουν και ορίζεται άτομο υπεύθυνο για τη διαχείρισή 
τους; 

  

12.5 Αν υπάρχει χώρος οξυμέτρησης βρίσκεται σε ασφαλή   
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απόσταση από τον χώρο εξαγωγής του ελαιολάδου; 
(διαχωριστήρας) 
13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ            
13.1 Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε βασικές αρχές υγιεινής 
τροφίμων, στην ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και στις 
απαιτήσεις ανά θέση εργασίας; 

  

13.2 Οι αρμόδιοι για τη διατήρηση του συστήματος HACCP σε 
κάθε μονάδα, έχουν καταρτισθεί επαρκώς στις αρχές που αυτό 
ορίζει; 

  

13.3 Το προσωπικό της κάθε μονάδας, είναι εκπαιδευμένο 
ανάλογα με τη θέση εργασίας και την υπευθυνότητα που έχει στην 
μονάδα; 

  

13.4 Για τα άτομα των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η 
ελληνική ή παρουσιάζουν προβλήματα εκμάθησης, γίνεται ειδική 
εκπαίδευση; 

  

14 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ            
14.1 Αρχείο Προσωπικού (βιβλιάρια προσωπικού, βεβαιώσεις 
εκπαίδευσης) 

  

14.2 Αρχείο Εντομοκτονίας- Μυοκτονίας (Συμβόλαιο με εταιρεία 
μυοκτονίας- εντομοκτονίας, κάτοψη της εγκατάστασης με σήμανση 
των δολωμάτων, πρόγραμμα επισκέψεων, αναφορές ελέγχου, 
περιγραφή- οδηγίες χρήσεως των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων 

  

14.3 Αρχείο Καθαρισμού – Απολυμάνσεων (Πρόγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού – απολύμανσης, υπευθυνότητες, 
κατάλογοι και οδηγίες χρήσης των χρησιμοποιουμένων 
απορρυπαντικών και απολυμαντικών, δοκιμές 
αποτελεσματικότητας καθαρισμού – απολυμάνσεων). 

  

14.4 Αρχείο Νερού Κάτοψη της εγκατάστασης με σαφή 
επισήμανση και διαχωρισμό των δικτύων πόσιμου και μη πόσιμου 
νερού και επισήμανση των παροχών, αποτελέσματα πλήρους 
φυσικοχημικού ελέγχου νερού (ένας πλήρης έλεγχος ετησίως), 
αποτελέσματα πλήρους ετήσιου μικροβιολογικού ελέγχου (επί 
αρνητικού αποτελέσματος, επανάληψη σε μηνιαία βάση μόνο για 
ΟΜΧ) 

  

14.5 Αρχείο Εξοπλισμού (Καταγραφή εξοπλισμού, 
καταλληλότητα εξοπλισμού για τρόφιμα, προληπτικές συντηρήσεις, 
οδηγίες λειτουργίας). 

  

14.6 Αρχείο συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού (μηχανικού ελαιουργικής εταιρίας) 

  

14.7 Αρχείο Τελικών Προϊόντων (περιγραφές, απαραίτητες 
πρώτες ύλες, επεξεργασία, συνθήκες συντήρησης, διαγράμματα 
ροής κτλ) 

  

14.8 Αρχείο Καταγραφής Θερμοκρασιών    
14.9 Αρχείο Εργαστηριακών Ελέγχων σε πρώτες ύλες, ενδιάμεσα 
προϊόντα και τελικά προϊόντα (χημικοί και βιολογικοί παράμετροι 
ασφάλειας τροφίμων, πρόγραμμα δειγματοληψίας, συμβάσεις με 
εργαστήρια, αναφορές εργαστηριακών δοκιμών). 
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Σύνοψη σημείων μη συμμόρφωσης (αναφέρετε του κωδικούς μόνο) 

    

 

Γενικές παρατηρήσεις: 

    

 
 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράΗμερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράΗμερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράΗμερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράς:ς:ς:ς:    

O O O O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ    O O O O ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:    
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σ∆ΑΤ 
ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: 

 

Παρακαλώ σημειώστε τα πεδία επιθεώρησης 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

1 Γενικές Απαιτήσεις 
2 Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης 
3 Ευθύνη της ∆ιοίκησης 
4 ∆ιαχείριση Πόρων 
5 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ασφαλών Προϊόντων 
6 Επαλήθευση, Επικύρωση και Βελτίωση του Σ∆ΑΤ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
Σημειώστε ΟΚΟΚΟΚΟΚ όπου υπάρχει συμμόρφωση, ΧΧΧΧ όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση 
~~~~~~~~~~~~ όταν δεν αφορά τον τομέα επιθεώρησης 
Στο κενό παράπλευρα από κάθε στοιχείο επιθεώρησης γράψτε τα σχόλια σας ή τις 
παρατηρήσεις σας αν είναι απαραίτητες 
Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν Ο υπεύθυνος της μονάδας και ο επιθεωρητής μονογράφουν κάθε σελίδα και υπογράφουν 

ολογράφως την τελευταία σελίδαολογράφως την τελευταία σελίδαολογράφως την τελευταία σελίδαολογράφως την τελευταία σελίδα    
Γενικές ΑπαιτήΓενικές ΑπαιτήΓενικές ΑπαιτήΓενικές Απαιτήσειςσειςσειςσεις            

Το πεδίο εφαρμογής καθορίζεται & περιλαμβάνει:  τα προϊόντα ( ή 
κατηγορίες αυτών),  τις διεργασίες,  τις μονάδες παραγωγής 

  

Αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται όλοι οι κίνδυνοι 
(πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, 
 ενημέρωση σχετικά με αλλαγές του συστήματος, περιοδική 
επαλήθευση του συστήματος) 

  

Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης             

Η διάρθρωση του Σ∆ΑΤ περιλαμβάνει:   
• Πολιτική για την ασφάλειας των τροφίμων και σχετικούς 
στόχους 

  

• ∆ιαδικασίες και αρχεία που απαιτούνται από το πρότυπο   
• Έγγραφα που απαιτούνται για την διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του Σ∆ΑΤ 

  

Τηρείται τεκμηριωμένη διαδικασία για τον έλεγχο των εγγράφων 
που απαιτούνται από το σύστημα. 

  

Τηρείται τεκμηριωμένη διαδικασία για την αποθήκευση, 
προστασία, ανάκτηση, χρόνο διατήρησης, και τρόπο διάθεσης 
των αρχείων 

  

Ευθύνη της ∆ιοίκησηςΕυθύνη της ∆ιοίκησηςΕυθύνη της ∆ιοίκησηςΕυθύνη της ∆ιοίκησης            

Υπάρχει δέσμευση της διοίκησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
του Σ∆ΑΤ και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του 

  

Υπάρχει Πολιτική για την Ασφάλεια Τροφίμων ( είναι 
υπογεγραμμένη από τη διοίκηση,  είναι σχετική με το σκοπό της 
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επιχείρησης, καλύπτει με τις νομικές απαιτήσεις, είναι εφαρμόσιμη 
από το προσωπικό, ενισχύεται από μετρήσιμους στόχους, 
ανασκοπείται ως προς τη καταλληλότητά της) 
Το Σ∆ΑΤ διατηρεί την ακεραιότητα του σε περίπτωση αλλαγών   
Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες σχετικές με το Σ∆ΑΤ 
 καθορίζονται και  γνωστοποιούνται στο προσωπικό 

  

Υπάρχει αρμόδιο προσωπικό για την καταγραφή προβλημάτων 
και έναρξη απαραίτητων ενεργειών 

  

 Έχει ορισθεί από τη διοίκηση Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Τροφίμων (ΥΑΤ) και Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων (ΟΑΤ) με 
προκαθορισμένες αρμοδιότητες. 

        

Υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία με  προμηθευτές, πελάτες, 
 αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς που επιδρούν στην 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 

  

Οι απαιτήσεις πελατών και νομοθεσίας που είναι σχετικές με την 
ασφάλεια τροφίμων έχουν καταγραφεί και είναι διαθέσιμες 

  

∆ιασφαλίζεται η ενημέρωση  του προσωπικού σχετικά με την 
ασφάλεια των τροφίμων και  της ΟΑΤ σχετικά με αλλαγές 
που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

  

Έχουν καθιερωθεί και τηρούνται διαδικασίες για τη διαχείριση 
πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων 

  

Το σύστημα ανασκοπείται από τη διοίκηση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και τηρούνται πρακτικά 

  

Τα εισερχόμενα & εξερχόμενα στοιχεία της ανασκόπησης είναι 
επαρκή και αφορούν το σκοπό του Σ∆ΑΤ και μόνο 

  

∆ιαχείριση Πόρων∆ιαχείριση Πόρων∆ιαχείριση Πόρων∆ιαχείριση Πόρων            

Η διοίκηση παρέχει επαρκής πόρους για την εφαρμογή, 
διατήρηση και ενημέρωση του συστήματος. 

  

Ορίζονται τα απαραίτητα προσόντα του προσωπικού που έρχεται 
σε επαφή με τρόφιμα και επηρεάζει το Σ∆ΑΤ άμεσα ή έμμεσα. 

  

Η κατάρτιση, εμπειρία και ικανότητες  προσωπικού που 
επηρεάζει την ασφάλεια των τροφίμων και των  μελών της ΟΑΤ 
είναι κατάλληλες 

  

Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες των συμβούλων ή 
εμπειρογνωμόνων τεκμηριώνονται (συμβάσεις, θέση στο 
οργανόγραμμα, βιογραφικά κλπ) 

  

Τηρούνται αρχεία εκπαίδευσης του προσωπικού που επηρεάζει 
την ασφάλεια των τροφίμων 

  

Παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για τη διατήρηση των 
υποδομών της και του περιβάλλοντος εργασίας επιχείρησης 

  

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ασφαλών ΠροϊόντωνΣχεδιασμός & Υλοποίηση Ασφαλών ΠροϊόντωνΣχεδιασμός & Υλοποίηση Ασφαλών ΠροϊόντωνΣχεδιασμός & Υλοποίηση Ασφαλών Προϊόντων            

Έχουν καθιερωθεί και εφαρμόζονται ορθές πρακτικές υγιεινής 
ΟΠΥ (βλ. και αναφορές επιθεώρησης υγιεινής) 

  

Στις ορθές πρακτικές υγιεινής αξιοποιείται η δέουσα 
πληροφόρηση (π.χ. νομικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, 
κλαδικές οδηγίες κτλ.) 

  

Στις ΟΠΥ περιγράφονται παράμετροι που αφορούν: κτιριακές 
εγκαταστάσεις,   καταλληλότητα εξοπλισμού, διαχείριση 
προμηθειών, καθαρισμό και απολύμανση, απεντόμωση και 
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μυοκτονία, ατομική υγιεινή, έλεγχο θερμοκρασιών, έλεγχο 
παραγωγής, διαχείριση απορριμμάτων, ποιότητα νερού, 
μεταφορά τροφίμων 
Έχει συσταθεί ομάδα ασφάλειας τροφίμων (ΟΑΤ) και τηρούνται 
αρχεία της απαραίτητης εκπαίδευσης και εμπειρίας της ομάδας 

        

Περιγράφονται  οι πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας 
(προέλευση, συνθήκες συσκευασίας και παράδοσης, συνθήκες 
αποθήκευσης, διάρκεια ζωής, κριτήρια αποδοχής) 

  

Έχουν προσδιοριστεί οι νομικές απαιτήσεις και οι εσωτερικοί 
κανονισμοί για τις πρώτες ύλες και  τα υλικά συσκευασίας  

  

Υπάρχουν περιγραφές τελικών προϊόντων περιλαμβάνοντας 
πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, σύνθεση, οδηγίες 
προετοιμασίας και χρήσης, διάρκεια ζωής, συνθήκες 
αποθήκευσης, συνθήκες συσκευασίας και σερβιρίσματος κτλ. 

  

Περιγράφεται η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων από τις 
κατηγορίες καταναλωτών και λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση 
από ευαίσθητες ομάδες χρηστών  

  

Υπάρχουν διαγράμματα ροής για τα προϊόντα και τις διεργασίες 
που καλύπτονται από το Σ∆ΑΤ 

  

Αναγνωρίζονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να 
εμφανιστούν και έχουν περιγραφεί τα προληπτικά μέτρα ελέγχου 

  

Για την αναγνώριση των κινδύνων έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι 
κατάλληλες πηγές πληροφόρησης  

  

Αναφέρονται τα στάδια που είναι δυνατόν να εισαχθούν οι 
παραπάνω κίνδυνοι και προσδιορίζεται για κάθε κίνδυνο το 
αποδεκτό επίπεδο στο τελικό προϊόν (λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες νομικές και απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις των 
πελατών) 

  

Γίνεται τεκμηριωμένη αξιολόγηση των κινδύνων και έχει επιλεγεί ο 
κατάλληλος συνδυασμός προληπτικών μέτρων ελέγχου 

  

Τα προληπτικά μέτρα ελέγχου έχουν συσχετιστεί με τις ΟΠΥ ή με 
σχέδιο ΑΚΚΣΕ 

  

Οι ορθές πρακτικές υγιεινής ΟΠΥ τεκμηριώνονται και 
περιγράφονται αναλυτικά 

  

Το σχέδιο ΑΚΚΣΕ τεκμηριώνεται και περιέχει για κάθε ΚΣΕ τις 
πληροφορίες:  κίνδυνος(οι) που ελέγχεται στο ΚΣΕ, 
προληπτικό(α) μέτρο(α) ελέγχου,  κρίσιμο(α) όριο(α), διαδικασίες 
παρακολούθησης,  διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση 
απόκλισης,  υπεύθυνοι εφαρμογής,   αρχεία 
παρακολούθησης 

  

Έχουν καθορισθεί τα ΚΣΕ χρησιμοποιώντας κάποιο αποδεκτό 
εργαλείο λήψης αποφάσεων  

  

Τα κρίσιμα όρια που έχουν καθορισθεί για κάθε ΚΣΕ είναι 
μετρήσιμα, τεκμηριώνεται η επιλογή τους και υποστηρίζονται από 
σχετική βιβλιογραφία. 

  

Έχει εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης για κάθε ΚΣΕ που 
περιλαμβάνει οδηγίες, διαδικασίες και αρχεία για τις τη μέθοδο 
μέτρησης, τις μεθόδους διακρίβωσης, τη συχνότητα 
παρακολούθησης, τον υπεύθυνο εφαρμογής, το τρόπο 
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καταγραφής και αρχειοθέτησης 
Στο σχέδιο ΑΚΚΣΕ περιγράφονται οι διορθωτικές ή/και 
προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα 
όρια 

  

Έχουν καθιερωθεί διαδικασίες για το χειρισμό των μη 
συμμορφούμενων προϊόντων. 

  

Τα προκαταρκτικά δεδομένα (χαρακτηριστικά προϊόντος, 
προβλεπόμενη χρήση, διαγράμματα ροής, στάδια διεργασίας, 
προληπτικά μέτρα ελέγχου) καταγράφονται και ενημερώνονται 

  

Ορίζεται ο σκοπός, η μέθοδος, η συχνότητα και οι ευθύνες για την 
επαλήθευση 

  

Κατά την επαλήθευση επιβεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται οι ΟΠΥ, 
ότι ενημερώνονται συνεχώς τα δεδομένα για την ανάλυση των 
κινδύνων, ότι  οι ΟΠΥ και το σχέδιο ΑΚΚΣΕ εφαρμόζονται και 
είναι αποτελεσματικά, ότι δεν υπάρχει απόκλιση από τα 
αποδεκτά επίπεδα κινδύνων στα προϊόντα 

  

Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης καταγράφονται και 
αρχειοθετούνται 

  

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας ικανοποιεί τις αντίστοιχες νομικές 
απαιτήσεις του Κανονισμού 178/2002/ΕΕ)επιτρέπει την 
αναγνώριση των παρτίδων του προϊόντος και τη σχέση τους με 
τις παρτίδες των πρώτων υλών, τα αρχεία της παραγωγής και της 
παράδοσης 

  

Τα αρχεία σχετικά με την ιχνηλασιμότητας διατηρούνται για 
χρονικό διάστημα που να επιτρέπει το χειρισμό των μη 
συμμορφούμενων προϊόντων και την ενδεχόμενη απόσυρση τους 

  

Τηρείται τεκμηριωμένη διαδικασία για  την αναγνώριση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο του χειρισμού των τελικών προϊόντων 
που είναι μη συμμορφούμενα (σε περίπτωση απόκλισης από τα 
κρίσιμα όρια των ΚΣΕ ή της απώλειας ελέγχου στις ΟΠΥ) καθώς 
και για  την ανασκόπηση των απαραίτητων 
διορθωτικών/προληπτικών ενεργειών 

  

Καταγράφονται οι αιτίες μη συμμόρφωσης και εντοπίζονται οι 
συνέπειες αυτής (κυρίως οι πληροφορίες σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα των μη συμμορφούμενων προϊόντων) 

  

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των 
ΟΠΥ και των ΚΣΕ γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με 
την κατάλληλη γνώση 

  

Τηρούνται τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον εντοπισμό και την 
εξάλειψη της αιτίας της μη συμμόρφωσης,  την πρόληψη 
της επανεμφάνισης και την επαναφορά της διεργασίας ή του 
συστήματος υπό έλεγχο 

  

Τηρούνται αρχεία διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών   
Οι παρτίδες προϊόντων που είναι μη συμμορφούμενα δεσμεύονται 
μέχρι την αξιολόγησή τους 

  

Τεκμηριώνονται οι έλεγχοι, οι σχετικές αποφάσεις και η 
εξουσιοδότηση για το χειρισμό των μη συμμορφούμενων 
προϊόντων  

  

Η διοίκηση έχει ορίσει προσωπικό με αρμοδιότητα για την   
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ανάληψη απόσυρσης και προσωπικό υπεύθυνο για την υλοποίησή 
της 
Τηρείται τεκμηριωμένη διαδικασία για  την κοινοποίηση στα 
ενδιαφερόμενα μέρη,  το χειρισμό των αποσυρόμενων 
προϊόντων,  την ακολουθία των σχετικών ενεργειών που 
πρόκειται να ληφθούν 

  

Υπάρχουν καταγραφές για τα αίτια, την έκταση και τα 
αποτελέσματα της απόσυρσης και δοκιμάζεται η 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος απόσυρσης (πχ με 
άσκηση απόσυρσης). 

  

Επαλήθευση, Επικύρωση και Βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπαλήθευση, Επικύρωση και Βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπαλήθευση, Επικύρωση και Βελτίωση του Σ∆ΑΤΕπαλήθευση, Επικύρωση και Βελτίωση του Σ∆ΑΤ            
Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων (ΟΑΤ) σχεδιάζει και εφαρμόζει 
διεργασίες που απαιτούνται για την επικύρωση των μέτρων 
ελέγχου 

        

Επικυρώνεται η καταλληλότητα των επιλεγμένων προληπτικών 
μέτρων ελέγχου και πραγματοποιούνται οι κατάλληλες 
τροποποιήσεις σε περίπτωση μη επίτευξης του προβλεπόμενου 
ελέγχου των κινδύνων 

  

Ο εξοπλισμός μετρήσεων και οι μέθοδοι παρακολούθησης 
ρυθμίζονται κατάλληλα, προστατεύονται από φθορές  και 
διακριβώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

  

Τηρούνται αρχεία διακρίβωσης και επαλήθευσης και σε 
περίπτωση μη συμμορφούμενου εξοπλισμού μετρήσεων 
αξιολογείται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων 
που έχουν γίνει 

  

∆ιεξάγονται εσωτερικές επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά 
διαστήματα  

  

∆ιασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των 
εσωτερικών επιθεωρήσεων 

  

Για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων τηρείται τεκμηριωμένη 
διαδικασία για  τις ευθύνες,  το σχεδιασμό, αναφορά των 
αποτελεσμάτων και  την τήρηση των σχετικών αρχείων 

  

Λαμβάνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την άρση 
των μη συμμορφώσεων και των αιτιών τους.  

  

Λαμβάνονται ενέργειες παρακολούθησης της υλοποίησης των 
ενεργειών  

  

Αναφέρονται και καταγράφονται τα αποτελέσματα της 
επαλήθευσης 

  

Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης του Σ∆ΑΤ (όπως 
αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων) 
αναλύονται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων 

  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι επακόλουθες ενέργειες 
καταγράφονται 

  

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων αξιολογεί περιοδικά το Σ∆ΑΤ για 
την επικαιροποίηση του η οποία βασίζεται  στα δεδομένα 
της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας,  σε πληροφορίες 
σχετικές με την με την καταλληλότητα, την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα του Σ∆ΑΤ,  στα εξερχόμενα της ανάλυσης 
των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του Σ∆ΑΤ, 
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 στα αποτελέσματα της ανασκόπησης από τη διοίκηση 
Οι δραστηριότητες της επικαιροποίησης καταγράφονται και 
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι (ανώτατη διοίκηση, πελάτες, 
προμηθευτές, φορείς πιστοποίησης) 

  

    

Σύνοψη σημείων μη συμμόρφωσης (αναφέρετε του κωδικούς μόνο) 

    

 

Γενικές παρατηρήσεις: 

    

    

 
 
 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράς:Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράς:Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράς:Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αναφοράς:    

O O O O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ    O O O O ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ:    
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε0Ε0Ε0Ε09999    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΗΣΗΣΗΣ 

Ημερομηνία: Τμήμα: 
Προϊόν ή ∆ιεργασία:  
Συντάκτης της αναφοράς: 

Περιγραφή μη συμμόρφωσηςΠεριγραφή μη συμμόρφωσηςΠεριγραφή μη συμμόρφωσηςΠεριγραφή μη συμμόρφωσης: (που, πότε, πως) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προτεινόμενες διορθωτικέςΠροτεινόμενες διορθωτικέςΠροτεινόμενες διορθωτικέςΠροτεινόμενες διορθωτικές----προληπτικές ενέργειες: προληπτικές ενέργειες: προληπτικές ενέργειες: προληπτικές ενέργειες: (τι, πότε, ποιος)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνος ΑΤ  

Οι διορθΟι διορθΟι διορθΟι διορθωτικές ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί: (ωτικές ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί: (ωτικές ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί: (ωτικές ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί: (ΝΑΙ/ΟΧΙΝΑΙ/ΟΧΙΝΑΙ/ΟΧΙΝΑΙ/ΟΧΙ) ) ) )         
Το πρόβλημα έχει αρθεί: (Το πρόβλημα έχει αρθεί: (Το πρόβλημα έχει αρθεί: (Το πρόβλημα έχει αρθεί: (ΝΑΙ/ΟΧΙΝΑΙ/ΟΧΙΝΑΙ/ΟΧΙΝΑΙ/ΟΧΙ) ) ) )         
Υπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤ    ΗμερομηνίαΗμερομηνίαΗμερομηνίαΗμερομηνία    

Παρατηρήσεις: 
 
Το πρωτότυπο του παρόντος εγγράφου πρέπει να παραδίδεται στον Υπεύθυνο ΑΤ 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε0Ε0Ε0Ε09999    
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ΑΣ ΑΣ ΑΣ ΑΣ 
………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….    

ΕΝ ISO 22000:2005    

ΕΕΕΕ08080808    

Έκδοση 1η (15-1-2007) 

ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ    

SSSS    TTTT    OOOO    PPPP    
    
Ημερομηνία:Ημερομηνία:Ημερομηνία:Ημερομηνία:    

    
ΥπογραφήΥπογραφήΥπογραφήΥπογραφή    

                    
Επιστροφή στον προμηθευτή: Επιστροφή στον προμηθευτή: Επιστροφή στον προμηθευτή: Επιστροφή στον προμηθευτή:             Απόρριψη:Απόρριψη:Απόρριψη:Απόρριψη:        
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε0Ε0Ε0Ε09999    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
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ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ            παραγωγική παραγωγική παραγωγική παραγωγική 
περίοδος:______περίοδος:______περίοδος:______περίοδος:______    

Συνολικός αριθμός παραγωγών Συνεταιρισμού: 
Συνολικός αριθμός άλλων παραγωγών: 
Ποικιλία/ες ελαιοκάρπου: 
Περιοχές καλλιέργειας: (τοπωνύμια) 
 
 
 
Συνολική παραλαβή σε ελαιόκαρπο: 
Συνολική απόδοση σε ελαιόλαδο: 
σε ελαιόλαδο οξύτητας <0.3%: 
σε άλλες οξύτητες 
Συνολικό «δικαίωμα» παραγωγού: 
Συνολικό «δικαίωμα» ελαιοτριβείου: 
Μέσος χρόνος αποθήκευσης ελαιοκάρπου (μέρες): 
Μέσος χρόνος επεξεργασίας ελαιοκάρπου (ώρες): 
Μέση θερμοκρασία μάλαξης (°C): 
Σύνολο δειγμάτων ελαιοκάρπου για εργαστηριακές αναλύσεις: 
Σύνολο μη κανονικών δειγμάτων: 
Σύνολο δειγμάτων ελαιολάδου για εργαστηριακές αναλύσεις: 
Σύνολο μη κανονικών δειγμάτων: 
Σύνολο αναφορών μη συμμορφώσεων για παραγωγούς: 
Αναφέρετε τις πιο συχνές περιπτώσεις: 
 
 
Σύνολο παραγωγών βιολογικής καλλιέργειας: 
Σύνολο παραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης: 
Προτάσεις για τη βελτίωση των παραγωγών: 
 
 
Προτάσεις για τη βελτίωση του ΑΣ απέναντι στους παραγωγούς: 
 
 
 
Σχόλια-Παρατηρήσεις 
 
 
 

 
Ημερομηνία: ________________                         Υπογραφή Υπευθύνου ΑΤ 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

Ε 10Ε 10Ε 10Ε 10    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Προϊόντων & Υπηρεσιών)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Προϊόντων & Υπηρεσιών)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Προϊόντων & Υπηρεσιών)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Προϊόντων & Υπηρεσιών)    
Ονομασία εταιρείας:  
Προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει:  

Πως θα αξιολογούσατε την εν λόγω επιχείρηση στα παρακάτω: 
 1 χαμηλότερη - 5 υψηλότερη    

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    1111    2222    3333    4444    5555    
1. ∆ιαχείριση ποιότητας ή/και ασφάλειας προϊόντων � � � � � 

2. Εκπλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών  � � � � � 
3. Ταχύτητα ανταπόκρισης της παραγγελίας � � � � � 

4. Συνέπεια ως προς τον χρόνο παράδοσης � � � � � 

5. Επαγγελματική συμπεριφορά  � � � � � 

6. ∆ίκτυο και τρόπος εξυπηρέτησης  � � � � � 

7. Ανταγωνιστικότητα τιμών � � � � � 

8. Σχέση ποιότητας – τιμής � � � � � 

9. Ευελιξία στην μέθοδο πληρωμής � � � � � 

10. Εμπειρία και τεχνογνωσία � � � � � 

Αριθμός και είδος μη συμμορφώσεων που έχουν καταγραφεί: 
 
 

Αναφέρετε τους τομείς στους οποίους πιστεύετε ότι μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί: 
 
 
Αναφέρετε τους τομείς στους οποίους πιστεύετε ότι υπερέχει: 
 
 
 
Αναφέρετε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορείτε να μας παρέχει: 
 
 
Παρακαλούμε να μας αναφέρετε οποιαδήποτε άλλα σχόλια πιστεύετε ότι θα ήταν εποικοδομητικά: 
 
 
 

∆ιατηρεί πιστοποιητικό ολικής διαχείρισης ποιότητας: Ναι : � 
Όχι 

: 
� 

Άλλα πιστοποιητικά: 
 
 
Για ποια πιστοποιητικά δεν έχουμε αντίγραφο ή έχουμε αντίγραφο ληγμένου πιστοποιητικού: 
 
 
 
Ημερομηνία συμπλήρωσης:____________ Υπογραφή και όνομα αξιολογητή: 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
ΕΕΕΕ11111111    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ    
Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ    ΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΩΝΙΑΣΩΝΙΑΣΩΝΙΑΣ    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ΥπόμνημαΥπόμνημαΥπόμνημαΥπόμνημα: ΣΣΣΣ μέλος του ΑΣ, ΒΒΒΒ εφαρμόζει βιολογική καλλιέργεια, ∆∆∆∆ εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαχείριση, **** ένα αστεράκι για κάθε αναφορά μη 
συμμόρφωσης 
 
Ημερομηνία συμπλήρωσης:____________ Υπογραφή Υπευθύνου ΑΤ: 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε12Ε12Ε12Ε12    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ            παραγωγική παραγωγική παραγωγική παραγωγική 
περίοδος:______περίοδος:______περίοδος:______περίοδος:______    

Όνομα υπευθύνου που συμπλήρωσε το παρόν:  
Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ    ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Ημερομηνία συμπλήρωσης:____________ Υπογραφή Υπεύθυνου ΑΤ: 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
ΕΕΕΕ13131313    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ    

ΠΕΛΑΤΗΣΠΕΛΑΤΗΣΠΕΛΑΤΗΣΠΕΛΑΤΗΣ    
    

 ΗΜ/ΝΙΑΗΜ/ΝΙΑΗΜ/ΝΙΑΗΜ/ΝΙΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ---- Σ Σ Σ ΣΧΟΛΙΑΧΟΛΙΑΧΟΛΙΑΧΟΛΙΑ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή Πελάτη 

Έλαβαν γνώση Πρόεδρος ΑΣ Υπεύθυνος Ασφάλειας Τροφίμων 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ:ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ:ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ:ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία ∆ιευθέτησης:  Επιστολή στον πελάτη ΝΑΙ � 
ΟΧΙ 
� 

Πρόεδρος ΑΣΠρόεδρος ΑΣΠρόεδρος ΑΣΠρόεδρος ΑΣ    Υπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤΥπεύθυνος ΑΤ    
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
Ε14Ε14Ε14Ε14    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:         
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:        

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣΑΠΟΦΟΙΤΟΣ (π.χ. ΛΥΚΕΙΟΥ, ΙΕΚ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΕΙ, ΤΕΙ)   ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ    ΕΤΗ        

      ΘΕΣΗ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ      
              

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ      

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ      
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ     
  
  ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ      

                
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ     

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΑΓΓΛΙΚΑ))))    ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    

     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ   

     ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ  

     ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ  

     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ   

        

       

         

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ    
1111     
2222     
3333     
4444     
5555     
6666     
7777     
     
ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία:_______   Υπογραφή και όνομα συντάκτη 



HU
A

 

ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
ΕΕΕΕ15151515    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΈΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΈΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΈΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου Ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου Ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου Ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου                             
            Θέση εργασίαςΘέση εργασίαςΘέση εργασίαςΘέση εργασίας 
α/αα/αα/αα/α    Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο 

ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης    
ΕκπαιδευτήςΕκπαιδευτήςΕκπαιδευτήςΕκπαιδευτής    Ημ/νιαΗμ/νιαΗμ/νιαΗμ/νια    ∆ιάρκεια∆ιάρκεια∆ιάρκεια∆ιάρκεια    ΥπογραφήΥπογραφήΥπογραφήΥπογραφή    

Εκπ/νουΕκπ/νουΕκπ/νουΕκπ/νου    
ΥπογραφήΥπογραφήΥπογραφήΥπογραφή    

Εκπ/τηΕκπ/τηΕκπ/τηΕκπ/τη    
 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

   
 

        

 
 

   
 

        

 
 

   
 

        

 
 

   
 

        

 
 

   
 

        

ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HU
A

 

ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
ΕΕΕΕ15151515αααα    

Έκδοση 1η (15-2-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

α/αα/αα/αα/α    Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο 
ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης    

ΕκπαιδευόμενοςΕκπαιδευόμενοςΕκπαιδευόμενοςΕκπαιδευόμενος    Εκπαιδευτής Εκπαιδευτής Εκπαιδευτής Εκπαιδευτής     Πιθανός Πιθανός Πιθανός Πιθανός 
χρόνος χρόνος χρόνος χρόνος     

ΚόστοςΚόστοςΚόστοςΚόστος    ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις    

 
       
 
       
 
       
 
 

      

 
 

    
 

 

    
    

                        

    
    

                        

    
    

                        

    
    

                        

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣΣΥΝΤΑΚΤΗΣΣΥΝΤΑΚΤΗΣΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HU
A

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    

ΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΚ∆ΟΣΗΕΚ∆ΟΣΗΕΚ∆ΟΣΗΕΚ∆ΟΣΗ    ΗμερομηνίαΗμερομηνίαΗμερομηνίαΗμερομηνία    ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ    
ΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗ    
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

ΑΣΑΣΑΣΑΣ    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

Α 0Α 0Α 0Α 01111    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ    ΚΩ∆. ΚΩ∆. ΚΩ∆. ΚΩ∆.     ΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗΠΕΡΙΟΧΗ    
Ημ/νία Ημ/νία Ημ/νία Ημ/νία 

παραλαβήςπαραλαβήςπαραλαβήςπαραλαβής    
Ημ/νία Ημ/νία Ημ/νία Ημ/νία 

συγκομιδήςσυγκομιδήςσυγκομιδήςσυγκομιδής    
Μέσο Μέσο Μέσο Μέσο 

ΜεταφοράςΜεταφοράςΜεταφοράςΜεταφοράς1111    
ΠοσότηταΠοσότηταΠοσότηταΠοσότητα2222    
(αριθ. τεμ.)(αριθ. τεμ.)(αριθ. τεμ.)(αριθ. τεμ.)    

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Υπόμνημα: 1111 π.χ. όχημα παραγωγού, ελαιοτριβείου, 2222 π.χ. 20 Χ 75 Kg ή 20 σακιά, 20 τελάρα 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: 



HUA

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

Α 02Α 02Α 02Α 02    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

     
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
ΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣ    

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    

Οπτικός Οπτικός Οπτικός Οπτικός 
έλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχος    
����////����    

% καρπού προσβεβλημένο % καρπού προσβεβλημένο % καρπού προσβεβλημένο % καρπού προσβεβλημένο 
από ασθένειες (παπό ασθένειες (παπό ασθένειες (παπό ασθένειες (π.χ. δάκο) .χ. δάκο) .χ. δάκο) .χ. δάκο)     

Υ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/Κ    

% ποσοστό ξένων υλών % ποσοστό ξένων υλών % ποσοστό ξένων υλών % ποσοστό ξένων υλών 
(χώμα πέτρες, φύλλα)(χώμα πέτρες, φύλλα)(χώμα πέτρες, φύλλα)(χώμα πέτρες, φύλλα)    

Υ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/Κ    

% καρπού προσβλημένο % καρπού προσβλημένο % καρπού προσβλημένο % καρπού προσβλημένο 
από μούχλααπό μούχλααπό μούχλααπό μούχλα    

Υ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/ΚΥ/Μ/Χ/Κ    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣΧΕΙΡΙΣΜΟΣΧΕΙΡΙΣΜΟΣΧΕΙΡΙΣΜΟΣ    

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

���� αποδεκτό, αποδεκτό, αποδεκτό, αποδεκτό,    ���� μη αποδεκτό, Υ υψηλό, Μ μέτριο, Χ χαμηλό Κ καθόλου μη αποδεκτό, Υ υψηλό, Μ μέτριο, Χ χαμηλό Κ καθόλου μη αποδεκτό, Υ υψηλό, Μ μέτριο, Χ χαμηλό Κ καθόλου μη αποδεκτό, Υ υψηλό, Μ μέτριο, Χ χαμηλό Κ καθόλου    
Συντάκτης Συντάκτης Συντάκτης Συντάκτης     



HUA

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

Α 03Α 03Α 03Α 03    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

     
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
ζύγισηςζύγισηςζύγισηςζύγισης 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ    ΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣ    
Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 

επεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίαςεπεξεργασίας    
Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα 

ελαιολάδουελαιολάδουελαιολάδουελαιολάδου    
ΟξύτηταΟξύτηταΟξύτηταΟξύτητα    

Οργανοληπτικός Οργανοληπτικός Οργανοληπτικός Οργανοληπτικός 
έλεγχοςέλεγχοςέλεγχοςέλεγχος    
����////����    

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

���� αποδεκτό,  αποδεκτό,  αποδεκτό,  αποδεκτό, ���� μη αποδεκτό μη αποδεκτό μη αποδεκτό μη αποδεκτό    
Συντάκτης:Συντάκτης:Συντάκτης:Συντάκτης:    



HU
A

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

Α 0Α 0Α 0Α 04444    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 
 

     
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ    

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ    
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    
Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 
εισαγωγήςεισαγωγήςεισαγωγήςεισαγωγής    

Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα 
ελαιολάδουελαιολάδουελαιολάδουελαιολάδου    

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣΣΥΝΤΑΚΤΗΣΣΥΝΤΑΚΤΗΣΣΥΝΤΑΚΤΗΣ



HUA

 
ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

Α 05Α 05Α 05Α 05    

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

     
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

    

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ    

∆ΕΞΑΜΕΝΗ Νο  __∆ΕΞΑΜΕΝΗ Νο  __∆ΕΞΑΜΕΝΗ Νο  __∆ΕΞΑΜΕΝΗ Νο  __    
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ     ΕΞΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΗΕΞΑΓΩΓΗ    

Ημ/νιαΗμ/νιαΗμ/νιαΗμ/νια ΠοσότηταΠοσότηταΠοσότηταΠοσότητα    ΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣΚΩ∆ΙΚΟΣ    
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    

ΠοσΠοσΠοσΠοσότητα ότητα ότητα ότητα     ΠροορισμόςΠροορισμόςΠροορισμόςΠροορισμός    ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΠΟΛΟΙΠΟΥΠΟΛΟΙΠΟΥΠΟΛΟΙΠΟ    
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Υπόµνηµα: Σηµειώστε που και πότε έγιναν τεστ υγιεινής, Θ αν ήταν θετικό, Α αν ήταν αρνητικό 

Συντάκτης 
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ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝΧΩΡΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝΧΩΡΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝΧΩΡΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ                    
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1.1.1.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΥ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΥ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΥ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΥ    
� Κρατήστε όλα τα στοιχεία κατά αγροτεμάχιο για την προέλευση του πολλαπλασιαστικού 

υλικού. Προμηθευτείτε πολλαπλασιαστικό υλικό από αναγνωρισμένη πηγή (παραγωγός 
εταιρία, όνομα της ποικιλίας, αριθμός παρτίδας, τιμολόγιο αγοράς τους) στην περίπτωση 
εγκατάστασης νέου ελαιώνα. 

� Τα αγοραζόμενα δενδρύλια πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό φυτοϋγείας. 

� Να υπάρχουν διαθέσιμα αντίγραφα ορθοφωτοχαρτών ή τοπογραφικό σκαρίφημα, που 
να περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιο. 

� Να δημιουργηθεί ένα σύστημα καταγραφής για κάθε ελαιώνα. 
� Πρέπει κάθε αγροτεμάχιο- ελαιώνας να διαθέτει σήμανση με ένα μοναδικό κωδικό, 

αριθμό ή χρώμα που χρησιμοποιείται σε κάθε καταγραφή, που αναφέρεται σε αυτό το 
αγροτεμάχιο. 

� Να τηρούνται στο αρχείο του παραγωγού όλα τα έγγραφα ιδιοκτησίας ή ενοικίασης των 
αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης. 

� Να καταγράφονται τα στοιχεία στο τετράδιο αγρού. 
 
2.2.2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ    
�  Τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται στους 

παραγωγούς να τηρούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα , σύμφωνα με 
την Εθνική Νομοθεσία και τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους γεωπόνους. 

� Πρέπει να τηρούνται σε αρχείο τα παραστατικά αγοράς των φυτοφαρμάκων. Χρόνος 
τήρησης αρχείου 5 έτη. 

� Πρέπει να καταγράφονται στο τετράδιο αγρού τα εξής στοιχεία για την εφαρμογή κάθε 
φυτοφαρμάκου: Αγροτεμάχιο, ημερομηνία και ώρα εφαρμογής, στόχος και αιτιολογία 
εφαρμογής, είδος, συγκέντρωση και συνολική ποσότητα του κάθε φυτοφαρμάκου (αν 
έγινε μίγμα), όγκος ψεκαστικού υγρού, τύπος ψεκαστικού μηχανήματος, όνομα του 
χειριστή του ψεκαστικού μηχανήματος, χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή. Χρόνος 
τήρησης αρχείου 5 έτη. 

� Πρέπει να τηρείται ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή (όπως 
αναγράφεται στην ετικέτα). 

� Αν ο ελαιόκαρπος συγκομίζεται συνεχώς για κάποια περίοδο και απαιτηθεί να γίνει 
ψεκασμός με φυτοφάρμακο, πρέπει να προβλέπονται τρόποι συγκομιδής με τους οποίους 
να μην καταστρατηγείται ο χρόνος αναμονής. Αυτό πρέπει να γίνει με σήμανση των 
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ζωνών εντός του αγροτεμαχίου όπου, όταν ο χρόνος αναμονής έχει περάσει, μπορεί να 
γίνεται η συγκομιδή χωρίς κανένα πρόβλημα. 

� Οι εφαρμοστές φυτοφαρμάκων πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας 
(κατάλληλη μάσκα, φόρμα, γάντια, γαλότσες). 

 

3.3.3.3. ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ    
� Η συγκομιδή επιβάλλεται να γίνεται στην περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων μετά την 

παρέλευση του χρόνου που αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος. 
� Πρέπει να καταγράφονται (τετράδιο αγρού)τα εξής στοιχεία: Ημερομηνία συγκομιδής, 

αγροτεμάχιο, ποικιλία, ποσότητα ελαιοκάρπου. 
� Συγκομίζετε προσεκτικά. Μην προκαλείτε πληγές στα φυτά, υπάρχει κίνδυνος να 

μολυνθούν από ασθένειες. Επιτηρείτε τους εργάτες συγκομιδής. 
� Εξασφαλίστε στους εργάτες πρόσβαση σε τουαλέτα ή σε χώρο που μπορούν να 

πλυθούν.  
� Ενημερώστε τους εργάτες για θέματα υγιεινής. 
� Ενημερωθείτε για το εάν κάποιοι από αυτούς είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών. (Αν 

έχουν κάρτα παραμονής έχουν γίνει εξετάσεις για μολυσματικές ασθένειες). 
� Οι σάκοι συγκομιδής ελαιοκάρπου να διατηρούνται καθαροί. 
� Προμηθευτείτε τους σάκους για συγκομιδή την ίδια μέρα που γίνεται η συγκομιδή ή την 

προηγούμενη και διατηρήστε τους σε αποθήκη. 

    

4.4.4.4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ    
� Αφού τελειώσετε την συγκομιδή και τοποθετηθεί ο ελαιόκαρπος στους σάκους 

προχωρήστε στην ταυτοποίηση σε όλα τα μέσα συσκευασίας χωριστά. 
� Σε κάθε μέσο συσκευασίας τοποθετείστε καρτελάκι με τον αριθμό του παραγωγού, τον 

αριθμό του αγροτεμαχίου από όπου προέρχονται και την ημερομηνία συγκομιδής και 
μεταφοράς στο χώρο αποθήκευσης. 

� Συγκομίζετε και παραδίδετε τα προϊόντα σας στον χώρο συγκέντρωσης/ αποθήκευσης 
την ίδια ημέρα ή την επόμενη, ώστε να διατηρείται η ποιότητα τους. 

� Αν γίνεται αποθήκευσή τους, οι αποθήκες πρέπει να είναι καθαρές και κατάλληλες για 
την αποθήκευση του ελαιοκάρπου. 

� Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας. 
� Πρέπει να καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: οι ποσότητες και οι χρόνοι εισαγωγής 

του γεωργικού προϊόντος στην αποθήκη/ χώρο συγκέντρωσης 
� Οι σάκοι με τον ελαιόκαρπο πρέπει να τοποθετούνται σε μέρος σκιερό, δροσερό και 

επαρκώς αεριζόμενο. 
� Η ελαιοποίηση να γίνεται το συντομότερο δυνατό. 
 
5.5.5.5. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ    
� Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διατηρούνται καθαρά. 
� ∆εν επιτρέπεται η παράλληλη μεταφορά χημικών προϊόντων. 
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� Τήρηση δελτίου παράδοσης ελαιοκάρπου με τα στοιχεία: Επωνυμία πελάτη, διεύθυνση 
πελάτη, είδος προϊόντος, ημερομηνία, ποσότητα, αριθμός παρτίδας, περιγραφή 
προϊόντος. 

 
 
6.6.6.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    
� Μετά την παραλαβή του το ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε δεξαμενές προσωρινής 

παραλαβής.  
� Όταν η δεξαμενή παραλαβής γεμίσει δειγματίζεται και γίνονται η απαιτούμενες 

αναλύσεις κατά τον Κανονισμό ΕΕ 2568/91.  
� Λαμβάνεται δείγμα για κάθε παρτίδα παραγωγού το οποίο διατηρείται για ένα χρόνο 
� Κατόπιν μετάγεται το ελαιόλαδο στην δεξαμενή αποθήκευσης που υποδεικνύεται από το 

διαχειριστή. 
� Όταν η νέα δεξαμενή πληρωθεί ελέγχονται όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά κατά 

τον Κανονισμό ΕΕ 2568/91 και εκδίδεται ∆ελτίο Χημικής Ανάλυσης από το εργαστήριο 
που έκανε τις αναλύσεις 

� Κατά τη μετάγγιση του ελαιολάδου από δεξαμενή σε άλλη δεξαμενή αποθήκευσης 
ελέγχεται η διαύγεια του ελαιολάδου, αν δηλαδή έχει γίνει ο διαχωρισμός του ελαιολάδου 
από την μούργα. 

� Για τη διαδικασία της μετάγγισης ακολουθούμε τα εξής βήματα:  
I. Σηκώνουμε την ψαροπούλα μέχρι το σημείο που το λάδι είναι καθαρό και την 

σταθεροποιούμε. 
II. Όταν τελειώσει η μεταφορά κλείνουμε όλες τις βάνες πού ανοίξαμε και 

μεταφέρουμε από την κάτω βάνα τις μούργες στην δεξαμενή πού έχει ορισθεί ότι 
είναι για την μούργα.  

III. ∆ειγματίζεται η νέα δεξαμενή και ελέγχονται οι οξειδωτικές παράμετροι.  
IV. Γίνεται έλεγχος στις βάνες δεξαμενής εκφόρτωσης. Να είναι κλειστές. 

 
7.7.7.7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
� Όλο το προσωπικό, που ασχολείται με τον χειρισμό, επεξεργασία και τυποποίηση 

προϊόντων πρέπει να έχει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από την αρμόδια αρχή, τα οποία 
ανανεώνονται έγκαιρα. 

� Αν οποιοσδήποτε εργαζόμενος αρρωστήσει ή υποφέρει από διάρροια, εμετό, ναυτία κτλ 
θα απευθύνεται αμέσως στο ∆ιαχειριστή . 

� Οι τυχόν πληγές, εκδορές ή εγκαύματα θα πρέπει να είναι καλυμμένα με αδιάβροχο, 
αυτοκόλλητο επίδεσμο και γάντια. 

� Όλο το προσωπικό, που εργάζεται στο χώρο παραγωγής και αποθήκης πρέπει να φέρει 
την κατάλληλη ενδυμασία. Η ενδυμασία αυτή θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και να 
μην σκουπίζονται σε αυτή χέρια ή /και εργαλεία. 
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� Τα προσωπικά είδη και τα ρούχα δεν αφήνονται στους χώρους παραγωγής ή 
συσκευασίας, αλλά τοποθετούνται σε ερμάρια, στους αντίστοιχους χώρους των 
αποδυτηρίων τα οποία πρέπει να τηρούνται καθαρά και τακτικά. 

� Τα γάντια (όπου χρειάζεται) δεν πρέπει να φοριούνται πάνω από 2 ώρες, εκτός απ’ αυτά 
ειδικών χρήσεων και πρέπει να αλλάζονται όταν αλλάζει το αντικείμενο εργασίας 
(συσκευασία).  

� Εργασίες που αφορούν τον χειρισμό των προϊόντων και δεν μπορούν να γίνουν με τα 
γάντια γίνονται με καλά πλυμένα χέρια. 

� Τα νύχια πρέπει να είναι κομμένα, καθαρά και όχι βαμμένα. 
� Απαγορεύεται κατά την ώρα της εργασίας οι εργαζόμενοι να φορούν κοσμήματα 

(ρολόγια, δακτυλίδια κτλ). 
� Απαγορεύεται το κάπνισμα, μάσημα τσίχλας, φαγητό, φτύσιμο κτλ. 
� Οι κακές συνήθειες, όπως ξύσιμο κεφαλιού, μύτης, αυτιών κτλ πρέπει να αποφεύγονται. 
� Απαγορεύεται το βήξιμο ή το φτάρνισμα πάνω στα προϊόντα ή στα υλικά συσκευασίας, 

παρά μόνο σε χαρτομάντιλο και καλό πλύσιμο των χεριών μετά. 
�  
8.8.8.8. ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ    
� Το πλύσιμο των χεριών, συμπεριλαμβανομένων και των βραχιόνων, γίνεται με χρήση 

σαπουνιού και ζεστού νερού : 
• Πριν ξεκινήσει η εργασία  
• Κατά τη διάρκεια της εργασίας, όσο συχνά χρειάζεται 
• Μετά το διάλειμμα 
• Μετά την επαφή με οτιδήποτε δυνατόν να τα επιμολύνει π.χ. τηλέφωνο, 

απορρίμματα, εξοπλισμό, χαρτοκιβώτια κ.τ.λ. 
• Μετά τη χρήση καθαριστικών ή χημικών 
• Μετά από κάπνισμα, φαγητό, ξύσιμο (κεφαλής, μύτης, αυτιών κ.τ.λ.) 
• Μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα 
• Μετά από χειρισμό αντικειμένου που έχει πέσει στο δάπεδο 

� Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για το πλύσιμο των χεριών είναι η ακόλουθη : 
I. Βρέξιμο χεριών  

II. Χρήση σαπουνιού και νερού θερμοκρασίας περίπου 400C 
III. Πλύση όλων των επιφανειών του χεριού: πάνω μέρος της παλάμης, 

καρποί, μεταξύ δακτύλων, κάτω από τα νύχια 
IV. Καλό ξέπλυμα σε τρεχούμενο νερό 
V. Στέγνωμα των χεριών με κατάλληλο χαρτί μιας χρήσης. 

 
9.9.9.9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    
� Οι καρποί διαλογής που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, διαχωρίζονται και 

απομακρύνονται από τους χώρους παραγωγής.  
�  Σε καθημερινή βάση συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήμου. 
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� Στην παραγωγή υπάρχουν κατάλληλοι κάδοι για τα λοιπά απορρίμματα. Σε αυτούς 
τοποθετούνται σακούλες απορριμμάτων μιας χρήσεως, που αντικαθίστανται πριν 
γεμίσουν τελείως. 

� Ογκώδη απορρίμματα (π.χ. χαρτοκιβώτια) μεταφέρονται αμέσως στους κάδους στον 
προαύλιο χώρο και απομακρύνονται με ευθύνη του ∆ήμου. 

� Οι κάδοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) αδειάζονται και καθαρίζονται τακτικά. 
� Τα απορρίμματα δεν πρέπει να παραμένουν στους χώρους του συσκευαστηρίου κατά 

την διάρκεια της νύκτας. 
� Κατά την μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να αποφεύγεται η επιμόλυνση των 

χώρων παραγωγής. 
� Οι περιοχές συγκέντρωσης απορριμμάτων πρέπει να διατηρούνται σε τάξη και να 

πλένονται τακτικά. 
� Ο χώρος συγκέντρωσης των απορριμμάτων είναι ενταγμένος στο σχέδιο μυοκτονιών και 

εντομοκτονιών. 
 
10.10.10.10. KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗKΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗKΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗKΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ    
� Απομάκρυνση όλων των τροφίμων και υλικών συσκευασίας από το χώρο, πριν ξεκινήσει 

η διαδικασία καθαρισμού 
� Τήρηση κανόνων ασφαλείας (ενδυμασία κλπ) 
� Χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων καθαριστικών (Προσοχή στις οδηγίες χρήσης) 
� Χρήση κατάλληλων εργαλείων καθαρισμού,  
� Χρήση μόνο καθαρού - πόσιμου νερού 
�  Καθαρισμός από το πίσω μέρος της επιχείρησης προς τα εμπρός και από τα ψηλά μέρη 

προς τα χαμηλά 
� Σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών 
� Απαγορεύεται ο ψεκασμός με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, κοντά σε περιοχές που 

υπάρχουν τρόφιμα ή υλικά συσκευασίας 
� Καλό ξέπλυμα των επιφανειών 
� Ενημέρωση υπευθύνων για έλλειψη ή φθορές στα μέσα καθαρισμού 
� Τήρηση Προγράμματος και Οδηγιών για τον Καθαρισμό & την Απολύμανση 
11.11.11.11. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (εργαλεία και χημικές ουσίες):ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (εργαλεία και χημικές ουσίες):ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (εργαλεία και χημικές ουσίες):ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (εργαλεία και χημικές ουσίες):    
� Τα εργαλεία καθαρισμού πρέπει να καθαρίζονται πριν την αποθήκευσή τους 
� Τοποθετούνται μέσα σε ντουλάπες ή αποθήκες, κατάλληλα διαμορφωμένες  
� Μακριά από τρόφιμα & χώρους παραγωγής 
� Σε χώρους που κλειδώνουν με αρκετό φωτισμό και ξεχωριστές βρύσες & αποχετεύσεις 
� Μη ξεχνάτε: Πάντα να κλειδώνετε τα ντουλάπια – αποθήκες 
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Ο∆ΗΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΟ∆ΗΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΟ∆ΗΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥΟ∆ΗΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ    
(σύμφωνα με τον Κ(σύμφωνα με τον Κ(σύμφωνα με τον Κ(σύμφωνα με τον Καν. 2568/1991)αν. 2568/1991)αν. 2568/1991)αν. 2568/1991)    

    
ΑντικείμενοΑντικείμενοΑντικείμενοΑντικείμενο    

Ο προσδιορισµός ελεύθερων λιπαρών οξέων σε ελαιόλαδα. Η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά 
οξέα εκφράζεται ως οξύτητα 
    

ΑρχήΑρχήΑρχήΑρχή    

∆ιαλύεται το δείγµα σε µείγµα διαλυτών και τα περιεχόµενα ελεύθερα λιπαρά οξέα ογκοµετρούνται 
χρησιµοποιώντας διάλυµα υδροξείδιου του καλίου σε αιθανόλη. 
 

ΑντιδραστήριαΑντιδραστήριαΑντιδραστήριαΑντιδραστήρια    

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναγνωρισµένης αναλυτικής καθαρότητας και το 
χρησιµοποιούµενο νερό να είναι απεσταγµένο ή ισοδύναµης καθαρότητας. 
 

Μείγµα διαιθυλαιθέρος αιθανόλης 95 % [µε αναλογία 1:1 (V/V)] 
Προσοχή: Ο διαιθυλαιθέρας είναι εξαιρετικά εύφλεκτος και µπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά 
υπεροξείδια. Πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα κατά τη χρήση του. Εξουδετερώνεται ακριβώς τη 
στιγµή χρησιµοποίησής του µε το διάλυµα υδροξείδιου του καλίου (1.2.2), µε την προσθήκη 0,3 ml 
διαλύµατος φαινολοφθαλεϊνης (1.2.3) ανά 100 ml µείγµατος. 
Σηµείωση: Εάν δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί διαιθυλαιθέρας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µείγµα διαλυτών που περιέχει αιθανόλη και τολουόλιο. Εάν χρειαστεί, η αιθανόλη µπορεί να 
αντικατασταθεί από 2-προπανόλη. 
    
Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του καλίου σε αιθανόλη, κανονικότητας περίπου 0,1 mol/l ή, εάν 
χρειαστεί, περίπου 0,5 mol/l. 
Η ακριβής συγκέντρωση του αιθανολικού διαλύµατος υδροξείδιου του καλίου πρέπει να είναι 
γνωστή και να έχει ελεγχθεί ακριβώς πριν χρησιµοποιηθεί. Χρησιµοποιείται διάλυµα 
παρασκευασµένο τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από τη χρήση και αποθηκευµένο σε σκούρα 
(καστανή) γυάλινη φιάλη µε ελαστικό πώµα. Το διάλυµα πρέπει να είναι άχρωµο ή χρώµατος 
αµυδρώς κίτρινου. 
 
Φαινολοφθαλεΐνη, διάλυµα 10 g/l σε αιθανόλη 95-96 (V/V) ή κυανούν της βρωµοφαινόλης (στην 
περίπτωση λιπών µε έντονο χρώµα), διάλυµα 20 g/l σε αιθανόλη 95-96 (V/V). 
 

ΌργαναΌργαναΌργαναΌργανα    

Συνηθισµένος εργαστηριακός εξοπλισµός, περιλαµβάνοντας: 
• Αναλυτικό ζυγό. 
• Κωνική φιάλη των 250 ml. 
• Προχοΐδα των 10 ml, βαθµονοµηµένη ανά 0,05 ml. 
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ΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

Έκδοση 1η (15-1-2008) 

 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σελ. __ από __ 

 

∆∆∆∆ιαδικασίαιαδικασίαιαδικασίαιαδικασία    

Παρασκευή δείγµατος προς ανάλυση.  
Ο προσδιορισµός πραγµατοποιείπαι επί του διηθηµένου δείγµατος, εάν η συνολική περιεκτικότητα 
σε υγρασία και ξένες προσµείξεις είναι µικρότερη από 1 %, ο προσδιορισµός πραγµατοποιείται επί 
του δείγµατος όπως έχει. 

 
Ποσότητα του δείγµατος δοκιµής 
Η ποσότης του δείγµατος δοκιµής είναι ανάλογη µε την αναµενόµενη οξύτητα, σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα. 
 

Αναµενόµενος δείκτης 
οξύτητας 

Μάζα δείγµατος 
δοκιµής 

Ακρίβεια ζύγισης 
δείγµατος δοκιµής 

< 1 20 0,05 
1 µέχρι 4 10 0,02 

4 µέχρι 15 2,5 0,01 
15 µέχρι 75 0,5 0,001 

> 75 0,1 0,0002 
    
Το δείγµα δοκιµής ζυγίζεται στην κωνική φιάλη. 
 

ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός    

Το δείγµα δοκιµής διαλύεται σε 50 ως 150 ml του προηγούµενα εξουδετερωµένου µείγµατος 
διαιθυλαιθέρος και αιθανόλης. Ογκοµετρείται µε ταυτόχρονη ανάδευση µε το διάλυµα 0,1 mol 
υδροξείδιου του καλίου έως ότου αλλάξει χρώµα ο δείκτης (το ρόδινο χρώµα της 
φαινολοφθαλεΐνης επικρατεί επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα). 
 

Έκφραση της οξύτητας επί τοις Έκφραση της οξύτητας επί τοις Έκφραση της οξύτητας επί τοις Έκφραση της οξύτητας επί τοις % % % % συγκέντρωσης ελαϊκού οξέοςσυγκέντρωσης ελαϊκού οξέοςσυγκέντρωσης ελαϊκού οξέοςσυγκέντρωσης ελαϊκού οξέος    

Η οξύτητα, εκφρασµένη σε κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία, ισούται µε: 
(V c M) / (10 m) 

 
όπου: 

V είναι ο όγκος σε χιλιοστόλιτρα, του τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου του καλίου που έχει 
χρησιµοποιηθεί, 

c είναι η ακριβής συγκέντρωση, σε moles ανά λίτρο, του τιτλοδοτηµένου διαλύµατος υδροξειδίου 
του καλίου που έχει χρησιµοποιηθεί, 

M είναι το γραµµοµοριακό βάρος, σε γραµµάρια ανά mole, του οξέος που χρησιµοποιήθηκε για την 
έκφραση του αποτελέσµατος, 

m είναι το βάρος, σε γραµµάρια, του δείγµατος δοκιµής. 

Ως αποτέλεσµα λαµβάνεται ο αριθµητικός µέσος όρος δύο προσδιορισµών. 

 



HUA

 

 

211 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑΤΟΥ ΦΟΡΕΑΤΟΥ ΦΟΡΕΑΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

    

 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ Α’ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Β’ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΗΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 05/03/08 14/02/08 14/02/08 05/03/08 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠ. Lloyd's Register Quality 

Assurance Limited 
Lloyd's Register Quality 
Assurance Limited 

Lloyd's Register Quality 
Assurance Limited 

Lloyd's Register 
Quality Assurance 
Limited 

ΚΜΣ 1. Η άδεια λειτουργίας του 
ελαιοτριβείου, δεν ήταν 
διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης 

1. ∆εν αναφέρονται τα 
απαραίτητα 
προαπαιτούμενα 
προγράμματα, καθώς και 
για κάθε πρόγραμμα ο 
κίνδυνος που ελέγχεται, 
τα προληπτικά μέτρα 
ελέγχου, οι διαδικασίες 
παρακολούθησης, οι 
διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες σε 
περίπτωση απόκλισης, οι 
ευθύνες και αρμοδιότητες, 
καθώς και τα αρχεία 
παρακολούθησης 

1. ∆εν αναφέρονται τα 
απαραίτητα 

προαπαιτούμενα 
προγράμματα, καθώς και 
για κάθε πρόγραμμα ο 
κίνδυνος που ελέγχεται, 
τα προληπτικά μέτρα 
ελέγχου, οι διαδικασίες 
παρακολούθησης, οι 
διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες σε 
περίπτωση απόκλισης, οι 
ευθύνες και αρμοδιότητες, 
καθώς και τα αρχεία 
παρακολούθησης 

 

ΑΜΣ 1. Στην Πολιτική ασφάλειας 
τροφίμων (§2 του Σ ΑΤ1), 
γίνεται αναφορά σε μετρήσιμους 
στόχους, οι οποίοι όμως δεν 
καταγράφεται ποιοι είναι. 
2. Στον ελαιόκαρπο και στο 
τελικό προϊόν (ελαιόλαδο) δεν 
υπήρχαν αναλύσεις 
υπολειματικότητας ΦΠΠ. Η 
ανάλυση του νερού δεν δίνει 
χαρακτηρισμό για το αν το νερό 
που χρησιμοποιείται για την 

1. Στην Πολιτική 
ασφάλειας τροφίμων, 
γίνεται αναφορά σε 
μετρήσιμους στόχους, οι 
οποίοι όμως δεν 
αναφέρεται ποιοι είναι και 
πως μετρούνται. 
2. Στην ανάλυση πιθανών 
κινδύνων, δεν 
διευκρινίζεται αν 
χρησιμοποιείται χλώριο 
στο νερό πλυσίματος του 

1 Στην Πολιτική 
ασφάλειας τροφίμων, 
γίνεται αναφορά σε 
μετρήσιμους στόχους, οι 
οποίοι όμως δεν 
αναφέρεται ποιοι είναι και 
πως μετρούνται..  
2. Στην ανάλυση πιθανών 
κινδύνων, δεν 
διευκρινίζεται αν 
χρησιμοποιείται χλώριο 
στο νερό πλυσίματος του 

1. ∆εν ήταν 
καταγεγραμμένες στο 
σχετικό έντυπο του 
Σ∆ΑΤ οι 
συντηρήσεις που είχαν 
πραγματοποιηθεί στον 
εξοπλισμό του 
ελαιοτριβείου 
2. Οι σωληνώσεις 
μεταφοράς 
ελαιόλαδου δεν είναι 
κατασκευασμένες από 
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πλύση του ελαιόκαρπου είναι 
πόσιμο. 

ελαιόκαρπου. 
3. ∆εν είναι ξεκάθαρο από 
την προσκομισθείσα 
τεκμηρίωση, αν γίνεται η 
διακρίβωση του 
εξοπλισμού μέτρησης και 
αν τηρούνται αρχεία των 
αποτελεσμάτων αυτών. 

ελαιόκαρπου 
3. ∆εν είναι ξεκάθαρο από 
την προσκομισθείσα 
τεκμηρίωση, αν γίνεται η 
διακρίβωση του 
εξοπλισμού μέτρησης και 
αν τηρούνται αρχεία των 
αποτελεσμάτων αυτών. 

ανοξείδωτο υλικό. 
3. ∆εν έχουν 
πραγματοποιηθεί 
αναλύσεις 
υπολειμμάτων για 
ΦΠΠ στον 
ελαιόκαρπο. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ∆εν υπήρχαν ερμάρια για την 
αποθήκευση επικίνδυνων 
υλικών. 
 2. ∆εν υπήρχαν ερμάρια για την 
αποθήκευση του ρουχισμού του 
προσωπικό 

1. Στο οργανόγραμμα  δεν 
ορίζεται ο υπεύθυνος 
ασφάλειας τροφίμων. 

1. ∆εν ήταν δυνατή η 
ιχνηλασιμότητα των προς 
ανάλυση δειγμάτων. 

1. Τα εργαστήρια στα 
οποία 
πραγματοποιούνται οι 
αναλύσεις 
δεν είναι 
διαπιστευμένα από το 
ΕΣΥ∆ για τις 
αναλύσεις αυτές. 

 3. ∆εν υπήρχε χώρισμα μεταξύ 
του χώρου παραλαβής 
ελαιόκαρπου και επεξεργασίας 
του 

2. ∆εν έχει ορισθεί ο 
υπεύθυνος για την 
εξωτερική επικοινωνία. 

2. ∆εν υπήρχε οδηγία 
εργασίας για την 
διαδικασία της 
οξυμέτρησης του 
ελαιόλαδου, η οποία 
πραγματοποιείται εντός 
του χώρου του 
ελαιοτριβείου. 

2. Το θερμόμετρο που 
χρησιμοποιείται για 
τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας της 
ελαιοζύμης, δεν ήταν 
διακριβωμένο 

 4. ∆εν ήταν διαθέσιμα προς 
επιθεώρηση τα βιβλιάρια υγείας 
όλων των εργαζομένων στο 
ελαιοτριβείο. 

3. Παρατηρήθηκαν 
ελλείψεις στην 
συμπλήρωση ορισμένων 
εντύπων για την ιόλαδου 
ιχνηλασιμότητα. 
Συγκεκριμένα σε 
κάποιους παραγωγούς, 
στο έντυπο Α04 οι 
ποσότητες ελαήταν 
λανθασμένα 
συμπληρωμένες. 

3. Στο οργανόγραμμα  δεν 
ορίζεται ο υπεύθυνος 
ασφάλειας τροφίμων. 

3. ∆εν ήταν διαθέσιμα 
προς επιθεώρηση τα 
βιβλιάρια υγείας 
όλων των 
εργαζομένων στο 
ελαιοτριβείο 
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 5. Το θερμόμετρο που 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 
της 
θερμοκρασίας της ελαιοζύμης, 
δεν ήταν διακριβωμένο 

 4. ∆εν έχει ορισθεί ο 
υπεύθυνος για την 
εξωτερική επικοινωνία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
 
 

Η ασφάλεια του ελαιολάδου, κατά το στάδιο της παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης 

του, στηρίζεται σε 2 άξονες: πρώτον στους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, 

οι οποίοι αφορούν τόσο στην παραγωγή, και την τυποποίηση, όσο και στη διακίνηση 

-διάθεση του ελαιολάδου και δεύτερον στις μελέτες HACCP ((Hazard Analysis- 

Critical Control Point-Ανάλυση Κινδύνων-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), οι οποίες αφορούν 

κυρίως στην τυποποίηση του ελαιολάδου, τις οποίες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

οφείλουν να γνωρίζουν προκειμένου να επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές 

τους. 

Το ελαιόλαδο προβάλλεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως η πλέον υγιεινή 

λιπαρή ουσία. Αποτελεί βασικό στοιχείο της πυραμίδας της Μεσογειακής ∆ιατροφής και 

από αρχαιοτάτων χρόνων διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές και 

οικονομικές εξελίξεις των περιοχών της Μεσογείου, όπου κατά κύριο λόγο, καλλιεργείται 

το ελαιόδεντρο. Το ελαϊκό οξύ, οι αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως πολυφαινόλες, 

φλαβονοειδή, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Α, σκουαλένιο και άλλα μικροσυστατικά, 

συνδέονται με ευεργετικές δράσεις και στην πράξη προστατεύουν τον οργανισμό από την 

οξείδωση απενεργοποιώντας τις ελεύθερες ρίζες, που θεωρούνται υπεύθυνες για σοβαρές 

παθήσεις, όπως πολλές κλινικές μελέτες υποστηρίζουν. Η κατανάλωση ελαιολάδου 

συμβάλλει, μεταξύ άλλων στη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης διατροφής, στη μείωση της 

κακής χοληστερίνης (LDL), 

χωρίς να επηρεάζει την καλή χοληστερίνη (HDL) ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση 

αθηρωματικής πλάκας στα τοιχώματα των αγγείων, στην προστασία του οργανισμού από 

σοβαρές ασθένειες, όπως οι καρδιοπάθειες και ο σακχαρώδης διαβήτης στον έλεγχο της 

αρτηριακής πίεσης κ.ά. Υπάρχουν επίσης μελέτες που συνδέουν την 

κατανάλωση του ελαιολάδου με τον περιορισμό της πιθανότητας προσβολής 

από καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου, την πρόληψη γήρανσης των νευρικών 

κυττάρων και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ρευματοειδούς αρθρίτιδας κ.ά. 
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Ως κίνδυνος ορίζεται η κατάσταση ή ο παράγοντας που μπορεί να καταστήσει το 

ελαιόλαδο ακατάλληλο προς βρώση ή να προκαλέσει αρνητική επίπτωση στην υγεία του 

καταναλωτή. Κατά κύριο λόγο η κατηγορία κινδύνων που μπορεί να επηρεάσει, να 

υποβαθμίσει ή και να αλλοιώσει το ελαιόλαδο είναι οι Χημικοί κίνδυνοι, μεταξύ των οποίων 

ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχουν: 

1 . Τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, που οφείλονται στην μη εφαρμογή των 

κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής κατά την καλλιέργεια της ελιάς. 

2. Οι πτητικοί αλογονωμένοι διαλύτες (τετραχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθάνιο και 

τριχλωροαιθυλένιο), που ενδέχεται να προέρχονται από πυροσβεστήρες, κλιματιστικά 

συστήματα, ψυκτικούς θαλάμους ή υπερχλωριωμένα νερά. 

3. Τα βαρέα μέταλλα, των οποίων η παρουσία στα έλαια οφείλεται στην επαφή τους με 

μεταλλικά μέρη των μηχανημάτων ελαιοποίησης, δεξαμενές, δοχεία αποθήκευσης και 

μεταφοράς ή της επιμόλυνσής τους κατά το στάδιο της παραγωγής. 

4. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), η παρουσία των οποίων είναι 

συχνή (κυρίως στα πυρηνέλαια) και σχετίζεται με τον τρόπο παραγωγής τους (συνήθως 

κατά την ξήρανση του ελαιοπυρήνα). 

5. Οι περιβαλλοντικοί ρυπαντές, που είναι κυρίως οι διοξίνες, τα πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια (PCBs) και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, (βενζόλιο, τολουόλιο, 

αιθυλοβενζόλιο, ξυλόλιο, κλπ.). 

6. Επικίνδυνες ουσίες, που για διάφορους λόγους (χρήση ακατάλληλων υλικών) 

μεταναστεύουν στα έλαια από τα υλικά συσκευασίας με τα οποία έρχονται σε επαφή, 

μπορεί να επιμολύνουν το ελαιόλαδο με ξένες ουσίες, όπως πλαστικοποιητές, μονομερές 

VC (βινυλοχλωρίδιο) προερχόμενο από φιάλες PVC κ.ά. 

Στην παρούσα μελέτη έγινε εφαρμογή του συστήματος HACCP και η αξιολόγηση έγινε 

μέσω ερωτηματολογίων, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα 

ελαιοτριβεία, όπου έγινε και η λήψη φωτογραφιών. Σε διάστημα έξι μηνών έγιναν 

επιθεωρήσεις και η εγκατάσταση του συστήματος σε έξι ελαιοτριβεία. Παρατηρήθηκε 

λοιπόν, πως ένας αριθμός ελαιοτριβείων παρουσίασε μεγάλη συμμόρφωση, ενώ κάποια 

άλλα μικρότερη. Τα ελαιοτριβεία αποτελούν μονάδες χαμηλής επικινδυνότητας, με μικρό 

και συνήθως όχι κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο δεν είναι διατεθιμένο 
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ναασχοληθεί με τη διαδικασία τήρησης εγγράφων. Η διοίκηση του αγροτικού 

συνεταιρισμού πολλές φορές δε διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς φόρους για τη 

συντήρηση του συστήματος. Το πρότυπο ISO 22000, το οποίο είναι σύστημα διαχείρισης 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ΄΄ βαρύ΄΄ για μια μονάδα μικρού μεγέθους όπως το ελαιοτριβείο. 

Παρ’όλα αυτά έγινε επιτυχής εγκατάσταση και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. 

 



HU
A

 

 

217 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία 

 

Βαρουφάκης Γ., Έλεγχος Υλικών στην Κλασική Αρχαιότητα, ΕΛOΤ, Αθήνα 1987.   

Βαρουφάκης Γ., Αρχαία Ελλάδα και Ποιότητα, Αίολος, Αθήνα 1996.  

ΕΛOΤ, Ενημερωτικό Φυλλάδιο, Αθήνα 1994.  

ISO, Διάφοροι κανονισμοί.  

 Λάζος Δ.Χ., Μηχανική Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα, Αίολος, Αθήνα 1995.  

 Πρασιανάκης Ι.Ν., Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι των Υλικών - η Μέθοδος των 

Υπερήχων, ΕΜΠ, Αθήνα, Μάιος 1993.  

Πρασιανάκης Ι.Ν., κ.λπ., Εργαστήρια Πειραματικής Αντοχής των Υλικών 

(Εισαγωγή), Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1993. .  

 ΓΕΓΕΤ - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Μέτρα - Σταθμά - 

Πρότυπα, Χθες και Σήμερα, Αθήνα 1987.  

Μπόσκου Γ., «Σημειώσεις Διαχείρισης Μονάδων Διατροφής», Απρίλιος, 2006. 

Πουλοβασίλης Α., «Οι έξι κανόνες για την επιχείρηση», ΚΕΡΔΟΣ/Ειδική Έκδοση: 

Ποιότητα-Διασφάλιση -Πιστοποίηση, Απρίλιος, 2000. 

Οδηγός υγιεινής Νο 7 

Τεχνικό δελτίο 33 Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

 

Arnold, K. L. and Holler, M., «Quality Αssurance», Glencoe, N. York, 1995. 

«Brundtland Report», World Commission on Environment and Development, Our 

Common Future, Oxford University Press, 1987. 

Deming W., «Out of the crisis», Massachusetts Institute of Technology, Center for 

Advanced Engineering Study, Cambridge, 1986. 

Cartin, T. J., «Principles and Practices of TQM», ASQC Quality Press, Milwaukee, 1993. 



HU
A

 

 

218 

Engel, J.R., «The ethics of sustainable development» in J.R. Engel and J.G. Engel (eds.) 

«Ethics of Environment and Development», The University of Arizona Press, Tucson, 

1990. 

Esteva, G., «Development» in W.Sachs (ed.) «The Development Dictionary», Zed Books 

Ltd., London, 1992. 

Hawke, N., «A legal environment for sustainable development» in D. Smith (ed.) 

«Business and the Environment», Paul Chapman, London, 1993. 

Juran, J. M., «Juran on Planning for Quality», The Free Press, N. York, 1988. 

Latouche, S., «Standard of Living» in W.Sachs (ed.) «The Development Dictionary», Zed 

Books 

Ltd., London, 1992. 

McCloskey, J., Smith, D. and Graves, B., «Exploring the Green Sell» in D. Smith (ed.) 

«Business and the Environment», Paul Chapman, London, 1993. 

Sachs, W., «Environment» in W.Sachs (ed.), «The Development Dictionary», Zed Books 

Ltd., London, 1992. 

Taguchi, G., «Introduction of Quality Engineering: Designing Quality Into Products and 

Processes», Asian Productivity Organization, New York, 1986. 

Taguchi G.,«System of Experimental Design: Engineering Methods to Optimize Quality 

and Minimize Costs, Vols. 1&2, UNIPUB/Kraus International Publications, White Plains 

New York, 1987 

Weaver C. Management ολικής ποιότητας. Anubis, Αθήνα, 1996. 

 

Ιστοσελίδες  
 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, http://www.mnec.gr 

 

Υπουργείο Πολιτισμού, http://www.culture.gr 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, http://www.minagric.gr 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης, http://www.ypan.gr 

 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, http://www.gnto.gr 

 

Υπουργείο Εξωτερικών, http://www.mfa.gr 

 

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, http://www.hepo.gr 

 

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, 

http://www.agrocert.gr 



HU
A

 

 

219 

 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, http://www.elot.gr 

 

Αγροτουριστική Α.Ε., http://www.agrotour.gr 

 

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, http://www.efpolis.gr 

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου, http://www.sevitel.gr 

 

Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Τυποποίησης Ελαιολάδου, http://www.esbite.gr 

 

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, http://www.internationaloliveoil.org 

 

 


