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1.  Παρουσίαση της Εταιρείας. 
Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα από τον Βαλάσιο Χαλβατζή με σκοπό την 
εμπορία κονσερβοποιημένων φρούτων. Στη συνέχεια η εταιρία δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή 
μαρμελάδας και γλυκών κουταλιού.  

Το 1998 η εταιρία μετεγκαταστάθηκε στην Σκύδρα του νομού Πέλλας με χώρο παραγωγής 6000τμ 
και διατηρώντας την εμπορική έδρα στην Αθήνα. Έχοντας ήδη εδραιωμένη φιλοσοφία από την πρώτη 
μέρα της ίδρυσής της, η εταιρεία διέδωσε το ‘’μότο’’ της σε όλους τους συνεργάτες της, που ήταν ‘’η 
ανάπτυξη σταθερών δεσμών και σχέσεων και η παράδοση προϊόντων της βέλτιστης διαθέσιμης 
ποιότητας ανά πάσα στιγμή’’. 

Το 1998 η διορατική Διοίκηση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, προχώρησε στην δημιουργία γραμμών 
παραγωγής κονσερβοποιημένων φαγητών αλλά και κονσερβοποιημένων λαχανικών (πιπεριά 
Φλώρινας, παντζάρι κ.α) με την επωνυμία ‘’ΑΙΓΑΙΟ’’  . 

 Σήμερα, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής κονσερβοποιημένων 
λαχανικών, γλυκών κουταλιού και μαρμελάδας έχοντας εισέλθει στην εγχώρια αγορά δυναμικά με νέες 
προτάσεις προϊόντων και με τη βέλτιστη ποιότητα. 
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2.  Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων 
της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

2.1. Γενικές απαιτήσεις  
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, ως μέσο 
για να διασφαλίσει ότι το σύνολο των προϊόντων της, ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγεγραμμένες από 
τους πελάτες της απαιτήσεις. 

Το πλαίσιο βάση του οποίου αναπτύχθηκε το σύστημα, είναι οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 
22000:2005. Το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης είναι: 

 «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ». 

Το ΣΔΑΤ έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί σύμφωνα με τη διεργασιακή προσέγγιση: η επιχείρηση 
διαχειρίζεται τους πόρους και τις δραστηριότητές της μέσω ενός συστήματος αλληλεπιδρουσών 
διεργασιών, το οποίο κατατείνει στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Το διεργασιακό 
μοντέλο της επιχείρησης, καθώς και οι μονάδες παραγωγής που εντάσσονται στο ΣΔΑΤ περιγράφεται 
στο Παράρτημα Ι. 

 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ μέσω της εφαρμογής του συστήματος: 

1) Διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται , αξιολογούνται και ελέγχονται όλοι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια των τροφίμων που ενδέχεται να εμφανιστούν εντός του πεδίου εφαρμογής του 
Συστήματος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προϊόντα της επιχείρησης να μην προκαλούν βλάβη 
στην υγεία του καταναλωτή , άμεσα ή έμμεσα, 

2) γνωστοποιεί στην αλυσίδα τροφίμων τα κατάλληλα δεδομένα αναφορικά με θέματα 
ασφάλειας σχετικά με τα προϊόντα του, 

3) γνωστοποιεί τα δεδομένα που αφορούν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και ενημέρωση του ΣΔΑΤ 
στην επιχείρηση, σε βαθμό που είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της ασφάλειας 
τροφίμων που απαιτείται από Πρότυπο ISO 22000:2005,  

4) αξιολογεί περιοδικά και ενημερώνει το ΣΔΑΤ, 
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2.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης. 
Η τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ, το οποίο εφαρμόζει η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  αποτελείται από: 

1) το παρόν Εγχειρίδιο , το οποίο περιέχει την Πολιτική Ασφάλειας  της επιχείρησης και την 
βασική περιγραφή του συστήματος με αναφορά στις τεκμηριωμένες διαδικασίες τις οποίες 
εφαρμόζει το προσωπικό, 

2) το Εγχειρίδιο Οργάνωσης, όπου περιγράφεται η οργανωτική δομή της επιχείρησης, καθώς 
και οι Περιγραφές Θέσεων Εργασίας των εργαζομένων, 

3) τεκμηριωμένες Διαδικασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία 
της επιχείρησης, 

4) Οδηγίες (παραγωγικών και μη διαδικασιών) οι οποίες συμπληρώνουν την αναγκαία 
πληροφορία, 

5) Έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί ως φορείς διακίνησης και αποθήκευσης πληροφορίας το 
προσωπικό της επιχείρησης, 

6) Πίνακες οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες και έχουν το χαρακτήρα σύνοψης οδηγιών, 

7) Επίσημα Αρχεία, όπως προκύπτουν από τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Η έκταση της τεκμηρίωσης είναι πλήρως εξαρτώμενη από: 

α) το είδος των ενεργειών 

β) την πολυπλοκότητα των διεργασιών και των αλληλεξαρτήσεων τους και  

γ) την ικανότητα του προσωπικού. 

Για τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και έγγραφα τα οποία θεωρούνται από την επιχείρηση κρίσιμα 
ώστε η διαχείρισή τους να είναι ελεγχόμενη, λαμβάνεται μέριμνα ώστε: 

 να εγκρίνονται ως προς την καταλληλότητά του  πριν τη χρήση, 

 να ανασκοπούνται, να επικαιροποιούνται και να επανεγκρίνονται όπως είναι απαραίτητο, 

 να εξασφαλίζεται ότι αλλαγές και η τρέχουσα κατάσταση αναθεώρησης είναι 
αναγνωρίσιμες, 

 να εξασφαλίζεται ότι κατάλληλες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στα σημεία που 
χρησιμοποιούνται, 

 να εξασφαλίζεται ότι παραμένει ευανάγνωστο και αναγνωρίσιμο, 

 να προλαμβάνεται η εκ παραδρομής χρήση εγγράφων παλαιοτέρων εκδόσεων και να 
εφαρμόζεται κατάλληλο στοιχείο αναγνώρισης σε αυτά, εφόσον διατηρούνται για 
οποιονδήποτε λόγο. 
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Επιπρόσθετα, τα αρχεία της εταιρίας, τα οποία τηρούνται για να παρέχουν απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΑΤ, παραμένουν 
ευανάγνωστα, εύκολα αναγνωρίσιμα και ανακτήσιμα. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΔΑΤ. 

 Δ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Ο1-1 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Δ11 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
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3.  Ευθύνη της Διοίκησης. 

3.1. Δέσμευση της Διοίκησης. 
Η Διοίκηση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ μεριμνά για την πλήρη εφαρμογή του εγκατεστημένου ΣΔΑΤ , για 
την επίτευξη των στόχων που τίθενται μέσω αυτού, καθώς και για την συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του. 

Η ευθυγράμμιση όλων των επιπέδων οργάνωσης της επιχείρησης με την Πολιτική Ασφάλειας των 
Τροφίμων που έχει τεθεί, αποτελεί βασικό στόχο της Διοίκησης. 

Η Διοίκηση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ παρακολουθεί την πορεία της εφαρμογής του ΣΔΑΤ, μέσω των 
Διοικητικών Ανασκοπήσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μία φορά τον χρόνο, ή έκτακτα όπου αυτό 
κριθεί αναγκαίο. Κατά τη διάρκεια των Διοικητικών Ανασκοπήσεων ανασκοπούνται, μεταξύ άλλων, 
οι δείκτες αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΤ εν όψη του Συμβουλίου Ανασκόπησης και τίθενται οι 
στόχοι για την επόμενη χρονιά. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
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3.2. Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων  
Αποτελεί πολιτική της  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, η διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων 
της με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, τις πρώτες ύλες, 
την παραγωγή και τον έλεγχο ασφάλειας των προϊόντων, μέχρι τη παράδοση και την μετέπειτα 
εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η κάλυψη των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για την υγιεινή και 
ασφάλεια των τροφίμων τα οποία παρασκευάζει. 

Η ανώτατη Διοίκηση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ διασφαλίζει: 

• Την ικανοποίηση των πελατών της και τη διασφάλιση της υγείας τους. 

• Την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση  των προϊόντων κάτω από πλήρως ελεγχόμενες 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 και σύμφωνα με τις 
διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις  των πελατών.  

• Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας των τροφίμων και την συνεχόμενη 
εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων 

• Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας των τροφίμων σε προμηθευτές και 
υπεργολάβους καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορεί να επηρεάσουν την 
ασφάλεια των τροφίμων 

• Την συνεχή βελτίωση μέσα από την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και συνεχόμενων 
ανασκοπήσεων 

Η ασφάλεια είναι βασική ευθύνη της Διοίκησης και παράλληλα αποτέλεσμα δέσμευσης και καλής 
συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων. 

           

          Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     Ημερομηνία: 12/01/2006 

Β. Χαλβατζής 



 

01-12/01/06 
 

Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 9/27  
 

 

3.3. Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ. 
Η ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός του ΣΔΑΤ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 και τους στόχους της επιχείρησης σε σχέση με την 
ασφάλεια τροφίμων και διατηρείται η ακεραιότητά του όταν προγραμματίζονται και υλοποιούνται 
αλλαγές. 

3.4. Αρμοδιότητες, υπευθυνότητες  
Η Διοίκηση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ εξασφαλίζει ότι οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες του 
προσωπικού καθώς και η συσχέτισή τους είναι ξεκάθαρες, καθορισμένες και επικοινωνούνται μέσα 
στον οργανισμό, μέσω της εγκαθίδρυσης και διασφάλισης της σωστής εφαρμογής του ΣΔΑΤ. 

Η οργάνωση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ. αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα της επιχείρησης. Το 
οργανόγραμμα συμπληρώνουν οι περιγραφές θέσεων εργασίας οι οποίες ξεκαθαρίζουν τις 
υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες κάθε θέσης, με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία 
των εργαζομένων στην εταιρία. Το οργανόγραμμα, σε όλα του τα επίπεδα καθώς και οι περιγραφές 
θέσεων εργασίας αποτελούν ελεγχόμενα έγγραφα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ και συμπεριλαμβάνονται στο 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 

 

3.5. Συντονιστής ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων . 
Η Διοίκηση έχει ορίσει Συντονιστή της ομάδας ασφάλειας τροφίμων , του οποίου οι ευθύνες μεταξύ 
των άλλων περιλαμβάνουν: 

1) Την διαχείριση της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και την οργάνωση των εργασιών της, 

2) Την διασφάλιση της κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών της  

3) Την διασφάλιση της καθιέρωσης, εφαρμογής, διατήρησης και ενημέρωσης  

4) Την αναφορά στην ανώτατη Διοίκηση για την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα 
του ΣΔΑΤ. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
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3.6. Επικοινωνία. 
 

Η Διοίκηση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ υποστηρίζει και ενθαρρύνει την προφορική και γραπτή εσωτερική 
επικοινωνία, εξασφαλίζοντας τόσο την  αποσαφήνιση των καναλιών επικοινωνίας μέσω του 
ξεκάθαρου οργανογράμματος, όσο και την αποτελεσματική διανομή των κατάλληλων ελεγχόμενων 
εγγράφων, ανάλογα με τη δραστηριότητα. Εξάλλου, έμφαση δίνει η επιχείρηση στην επικοινωνία της 
ομάδας Ασφάλειας για θέματα που αφορούν: 

1) Προϊόντα και νέα προϊόντα 

2) Πρώτες ύλες, συστατικά και υπηρεσίες 

3) Συστήματα παραγωγής και εξοπλισμό 

4) Παραγωγικές εγκαταστάσεις, θέσεις του εξοπλισμού, περιβάλλοντα χώρο 

5) Προγράμματα καθαριότητας και απολύμανσης 

6) Συστήματα συσκευασίας 

7) Επίπεδο προσόντων και κατανομή προσωπικού και/ ή κατανομή υπευθυνοτήτων και 
αρμοδιοτήτων  

8) Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

9) Τεχνογνωσία για τους κινδύνους, για  την ασφάλεια τροφίμων και προληπτικά μέτρα 

10) Απαιτήσεις πελατών, κλαδικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει αναλάβει να 
εκπληρώσει η επιχείρηση 

11) Σχετικές έρευνες από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

12) Παράπονα που υποδηλώνουν κινδύνους για την ασφάλεια στο προϊόν  

13) Άλλες συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων 

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνεται στην διαδικασία ενημέρωσης του ΣΔΑΤ και 
αποτελεί εισερχόμενο στην ανασκόπηση από τη Διοίκηση. 

Όσον αφορά στην εξωτερική επικοινωνία, η επικοινωνία της επιχείρησης με τους  πελάτες, της 
με στόχο την έγκυρη διάγνωση των αναγκών τους, με τους προμηθευτές και υπεργολάβους  και 
τις αρμόδιες αρχές Τροφίμων τεκμηριώνονται με τις παρακάτω διαδικασίες. Η επικοινωνία με 
τους υπόλοιπους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν από την 
αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ, όπως π.χ ΣΕΒΕ,RASFF  γίνεται με ετήσια συνδρομή και 
ηλεκτρονική αλληλογραφία η οποία τηρείται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο (Εξωτερική 
Επικοινωνία). 



 

01-12/01/06 
 

Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 11/27  
 

 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ 

 Δ11 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 Δ4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 Δ21  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ &  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Δ22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

3.7. Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει διαδικασίες αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης(πυρκαγιά, 
εργατικό ατύχημα) αναθέτοντας τες σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό . 

 Δ43 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

3.8. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. 
 

Η Διοίκηση ανασκοπεί το ΣΔΑΤ, τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, 
με στόχο να εξασφαλίζει τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του.  

Κατά τη διάρκεια των ανασκοπήσεων εξετάζονται στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος, την ευθυγράμμιση του συστήματος με την Πολιτική 
Ασφάλειας της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ καθώς και την επίτευξη των στόχων για την ασφάλεια Τροφίμων 
που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση. Επίσης διερευνώνται:  

 ευκαιρίες βελτίωσης του συστήματος,  

 πιθανές ανάγκες αλλαγών σε αυτό,  

 ανάγκες σε πόρους.  

Ο Υπεύθυνος ΣΔΑΤ παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και όποιων διορθωτικών, 
προληπτικών ή βελτιωτικών ενεργειών οι οποίες θα προκύψουν από τη Διοικητική Ανασκόπηση.  

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
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4.  Διαχείριση Πόρων. 

4.1. Διάθεση Πόρων. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ καθορίζει και παρέχει τους πόρους που απαιτούνται ώστε να εφαρμόζεται και να 
διατηρείται το ΣΔΑΤ και συνεχώς να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά  του,  

4.2. Ανθρώπινο δυναμικό. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ διασφαλίζει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε το προσωπικό που διενεργεί εργασία η 
οποία επηρεάζει την ασφάλεια των τροφίμων να είναι ικανό όσον αφορά στην κατάλληλη μόρφωση, 
εκπαίδευση, ικανότητες και εμπειρία.  

Για το λόγο αυτό, για την επιχείρηση έχει ιδιαίτερη σημασία σε πρώτη φάση η επιλογή του 
κατάλληλου προσωπικού το οποίο θα στελεχώσει τις διάφορες οργανωτικές μονάδες, σε όλα τα 
επίπεδα οργάνωσης. Στόχος είναι η κάλυψη της κάθε αναγκαίας θέσης εργασίας, με προσωπικό το 
οποίο να ικανοποιεί ή και να υπερβαίνει τις απαιτήσεις σε ικανότητες και δεξιότητες της 
συγκεκριμένης θέσης. 

Ο σαφής προσδιορισμός των προδιαγραφών μίας θέσης εργασίας για το λόγο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία όσον αφορά στην υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής, και επιτυγχάνεται με την συνεχή 
παρακολούθηση και ενημέρωση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Οργάνωσης, το οποίο και 
χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης για την επιλογή κάθε ενός υπαλλήλου που πρόκειται να ενταχθεί 
στο εργατοτεχνικό και Διοικητικό ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Επίσης, πρωταρχικής 
σημασίας είναι και η παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης στο προσωπικό, σε κάθε περίπτωση που 
αυτό κριθεί αναγκαίο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

4.3. Υποδομή. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ. καθορίζει, παρέχει και συντηρεί την υποδομή που χρειάζεται για να πετύχει 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Με τον όρο υποδομή εννοεί: 

 
Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 12/27  
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 13/27  
 

 

α) κτίρια, χώρους εργασίας και συναφή μέσα, 

β) ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,  

γ) εξοπλισμό μετρήσεων & δοκιμών, 

δ) λογισμικό και εξοπλισμό Η/Υ (hardware, software). 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ. φροντίζει για την διατήρηση της καταλληλότητας των κτιρίων και των χώρων 
εργασίας και της συντήρησης του εξοπλισμού της. 

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, η διασφάλιση της διαθεσιμότητάς του αλλά και η διατήρηση 
της καταλληλότητάς του, για την υποστήριξη των διεργασιών παραγωγής κάθε προϊόντος της 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ αποτελεί αντικείμενο ιδιάζουσας σημασίας για την παραγωγή προϊόντων υψηλών 
προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση έχει εγκαταστήσει και φροντίζει για την τήρηση 
διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν τις προαναφερθείσες ανάγκες. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Δ7 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Ο7-1  ΟΔΗΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 

 

4.4. Περιβάλλον Εργασίας 
Η επιχείρηση διασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας με την απασχόληση σε μόνιμη 
βάση Τεχνικού Ασφαλείας, ενώ διαθέτει Μελέτη Επικινδυνότητας και συμμορφώνεται με την 
Νομοθεσία στα θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας. 
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5.  Σχεδιασμός και υλοποίηση Ασφαλών προϊόντων  

5.1. Γενικά 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  έχει σχεδιάζει και αναπτύξει τις αναγκαίες διεργασίες για την υλοποίηση 
ασφαλών προϊόντων. Στις διεργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται : 

5.2. Προαπαιτούμενα 
Η επιχείρηση έχει αναπτύξει τις απαραίτητες συνθήκες και δραστηριότητες για την διατήρηση 
ενός υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας διασφαλίζοντας τον έλεγχο της επιμόλυνσης των 
προϊόντων και των επιπέδων κινδύνου τόσο στο προϊόν όσο και στο περιβάλλον επεξεργασίας 
του προϊόντος. 

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα: 

 ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης 

 είναι ανάλογα του μεγέθους, του είδους της διεργασίας και των παραγόμενων 
προϊόντων 

 εφαρμόζονται στο σύνολο των λειτουργιών 

 έχουν εγκριθεί από την Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων 

 είναι σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Κατά την επιλογή και καθιέρωση των προαπαιτούμενων εξετάσθηκαν και αξιοποιήθηκαν 
πληροφορίες όπως νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, οδηγοί εφαρμογής, 
αρχές και κώδικες πρακτικής του Codex, εθνικά, διεθνή και κλαδικά πρότυπα. 

Σχετικά έγγραφα  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ)  

 
Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 14/27  
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 15/27  
 

 

 Ο 41-1 ΟΔΗΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ο41-2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 852/2004 , 
CAC/RCP-1-1969 (rev.4-2003) 

 

5.3. Προκαταρτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ έχει συλλέξει , διατηρεί και ενημερώνει όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την ανάλυση κινδύνων. Έχει συστήσει την ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων και έχει 
περιγράψει τις πρώτες  ύλες , τα συστατικά και τα υλικά που έρχονται σε επαφή  με το προϊόν. Επίσης 
έχει συντάξει τα διαγράμματα ροής για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και τις διεργασίες που 
καλύπτονται από το ΣΔΑΤ, ενώ παράλληλα περιγράφει τα στάδια παραγωγής και τα προληπτικά 
μέτρα . 

Σχετικά έγγραφα  

 Δ41ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

 

5.4. Ανάλυση κινδύνων 
Η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει και καταγράψει όλους τους πιθανούς κινδύνους με βάση την 
προκαταρτική πληροφόρηση, την εμπειρία, εξωτερικές πληροφορίες, επιδημιολογικά δεδομένα 
κ.λ.π.και έχει καταγράψει τα αποτελέσματα και την αιτιολόγηση του προσδιορισμού του αποδεκτού 
επιπέδου κινδύνου. 

Οι κίνδυνοι  έχουν αξιολογηθεί ανάλογα με την σοβαρότητα των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία 
και την πιθανότητα εμφάνισής τους ενώ κατά την  επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων 
ελέγχου  έχει γίνει κατηγοριοποίηση αυτών είτε μέσω λειτουργικών προαπαιτούμενων είτε μέσω του 
Σχεδίου HACCP.  

Σχετικά έγγραφα  

 Δ41ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

5.5. Καθιέρωση λειτουργικών προαπαιτούμενων 
Η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει τα λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα και για κάθε ένα από 
αυτά υπάρχουν πληροφορίες για : 

 Τον κίνδυνο που ελέγχεται με το πρόγραμμα 
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 16/27  
 

 

 Τα μέτρα ελέγχου 

 Τις διαδικασίες παρακολούθησης 

 Τις προβλεπόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης 

 Τις υπευθυνότητες και αρμοδιότητες για κάθε πρόγραμμα 

 Τα αρχεία παρακολούθησης 

Σχετικά έγγραφα  

 Δ41 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

 

5.6. Καθιέρωση Σχεδίου HACCP 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ  έχει καθιερώσει και εφαρμόζει τεκμηριωμένο Σχέδιο HACCP το οποίο 
περιλαμβάνει : 

 Καθορισμό των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCP’ s) 

 Προσδιορισμό των Κρίσιμων Ορίων για τα  CCP’s 

 Σύστημα παρακολούθησης των CCP’s 

 Προβλεπόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα κρίσιμα όρια 

Σχετικά έγγραφα  

 Δ41 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

 

5.7. Ενημέρωση της προκαταρτικής πληροφόρησης 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ενημερώνει, όταν απαιτείται πληροφορίες που αφορούν τις προδιαγραφές του 
παραγόμενου προϊόντος, την αναμενόμενη χρήση του, τα διαγράμματα ροής και τα στάδια των 
διεργασιών ενώ παράλληλα τροποποιεί , όταν θεωρηθεί απαραίτητο το Σχέδιο HACCP και τα 
προαπαιτούμενα προγράμματα.  

Σχετικά έγγραφα  

 Δ41 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 
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ΣΕΛ. 17/27  
 

 

5.8. Σχεδιασμός Επαλήθευσης 
Η επιχείρηση ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ έχει καθιερώσει μεθόδους για την επαλήθευση του Σχεδίου HACCP 
και των λειτουργικών προαπαιτούμενων που περιλαμβάνει μηχανισμούς επιβεβαίωσης για : 

 Την εφαρμογή των προαπαιτούμενων, των λειτουργικών προαπαιτούμενων και του Σχεδίου 
HACCP 

 Την ενημέρωση των δεδομένων για την ανάλυση κινδύνων  

 Την μη ύπαρξη απόκλισης από τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνων στα προϊόντα  

 Την αποτελεσματικότητα των λειτουργικών προαπαιτούμενων, του Σχεδίου HACCP καθώς 
και άλλων ενεργειών που απαιτούνται και εφαρμόζονται από την επιχείρηση. 

Σχετικά Έγγραφα:  

 Δ41 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

 

 

5.9. Σύστημα Ιχνηλασιμότητας. 
Κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας από τη παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και την φόρτωση 
του προϊόντος, παρακολουθείται, έτσι ώστε να είναι πάντοτε δυνατή η αναγνώριση και η ανίχνευση 
του τελικού προϊόντος που αποστέλλεται στον πελάτη. 

Με την ολοκλήρωση της παραγωγής η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος είναι εφικτή μέσω των 
αναγνωριστικών στοιχείων που έχουν δοθεί σε όλες τις απαραίτητες φάσεις στο προϊόν, το οποίο 
ανιχνεύεται σε όλη τη πορεία της επεξεργασίας του. 

Σχετικά Έγγραφα:  

 Δ30 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 Π30-1 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

5.10. Έλεγχος μη συμμορφώσεων  
Η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς αξιολόγησης των δυνητικά μη συμμορφούμενων 
προϊόντων έτσι ώστε να αποκλειστεί η είσοδος τους στην αλυσίδα τροφίμων.  

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ αντιμετωπίζει τα μη-συμμορφούμενα προϊόντα με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους: 

1) Επανακατεργασία ή περαιτέρω κατεργασία εντός της επιχείρησης για να διασφαλιστεί ότι ο 
κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων εξαλείφεται ή μειώνεται σε αποδεκτά επίπεδα, 
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ΣΕΛ. 18/27  
 

 

2) Καταστροφή και /ή διάθεση στα απόβλητα  

Σε περίπτωση που τα προϊόντα βρεθούν μη συμμορφούμενα μετά την αποδέσμευσή τους 
ενεργοποιείται η διαδικασία της απόσυρσης και ανάκλησης . 

Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη-συμμόρφωσης, εξετάζεται η αναγκαιότητα λήψης διορθωτικής 
ενέργειας με στόχο την εξάλειψη της αιτίας της μη-συμμόρφωσης  

Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η χάραξη πορείας συνεχούς βελτίωσης μέσω: 

3) της ανασκόπησης των πιθανών ή διαπιστωθέντων μη-συμμορφώσεων 
(συμπεριλαμβανομένου των παραπόνων των πελατών), 

4) της ανασκόπησης των τάσεων στα αποτελέσματα παρακολούθησης που μπορεί να 
οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου 

5) του προσδιορισμού των πραγματικών και βαθύτερων αιτιών των μη-συμμορφώσεων, 

6) της λήψης των αναγκαίων ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μη-συμμορφώσεις δεν θα 
επανεμφανιστούν, 

7) της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των λαμβανομένων Διορθωτικών Ενεργειών. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ09 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

 Δ03 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Δ42 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
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6.  Επικύρωση, επαλήθευση και Βελτίωση. 

6.1. Γενικά 
Η ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων έχει σχεδιάσει και υλοποιεί τις απαραίτητες διεργασίες για την 
επικύρωση των προληπτικών μέτρων και την επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ. 

6.2. Επικύρωση του συνδυασμού των μέτρων ελέγχου.  
Επικύρωση των μέτρων ελέγχου που περιλαμβάνονται στα λειτουργικά προαπαιτούμενα και στο 
Σχέδιο HACCP γίνεται πριν την εφαρμογή τους και μετά από κάθε αλλαγή τους. 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ41 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

6.3. Έλεγχος εξοπλισμού παρακολούθησης και μετρήσεων. 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων 
μετρήσεων,  ελέγχων και δοκιμών. 

Ο εξοπλισμός αυτός, διαχειρίζεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά που 
χρειάζεται για να παρέχει αποδείξεις συμμόρφωσης του προϊόντος στις τεθείσες προδιαγραφές. 

Ειδικότερα ο εξοπλισμός μετρήσεων και δοκιμών που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση: 

1) ελέγχεται, ρυθμίζεται και διακριβώνεται σε προκαθορισμένα διαστήματα, σε σχέση με 
πρότυπα μετρήσεων συμβατά με διεθνή ή εθνικά πρότυπα μετρήσεων.  

2) αναγνωρίζεται έτσι ώστε να μπορεί να καθοριστεί η κατάσταση διακρίβωσης,  

3) προστατεύεται από ρυθμίσεις που μπορούν να ακυρώσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης,  

4) προστατεύεται από ζημιά και απαξίωση κατά τη χρήση, διατήρηση και αποθήκευση. 

 
Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 19/27  
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 20/27  
 

 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ7 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 Ο7-1  ΟΔΗΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 21/27  
 

 

6.4. Επαλήθευση του ΣΔΑΤ 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις τακτικά 1 φορά το χρόνο, και έκτακτα όποτε 
αυτό κριθεί αναγκαίο. Στόχος των επιθεωρήσεων είναι να εξεταστεί εάν το ΣΔΑΤ: 

 συμφωνεί με τις προσχεδιασμένες διευθετήσεις, με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ISO 22000:2005 και με τις απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί  μέσω του συστήματος από την 
επιχείρηση, και 

 εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ενημερώνεται. 

Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις διεξάγονται με βάση τη θέση και τη σημασία των διαδικασιών 
και των οργανωτικών μονάδων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς και τα αποτελέσματα 
προηγούμενων επιθεωρήσεων. 

Έτσι, για τις μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται κατά την εσωτερική επιθεώρηση, ή για τις περιοχές 
που χρήζουν βελτίωση λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες, η αποτελεσματικότητα των οποίων 
επαληθεύεται από τους επιθεωρητές. 

Ταυτόχρονα με τις εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνεται από την Ομάδα Ασφάλειας αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της επαλήθευσης των στοιχείων του ΣΔΑΤ και σε περίπτωση που η επαλήθευση δεν 
αποδεικνύει συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα, η επιχείρηση μπορεί να επανεξετάσει , μεταξύ άλλων  

1) τις υφιστάμενες διαδικασίες και την επικοινωνία 

2) τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων και του Σχεδίου HACCP 

3) τα προαπαιτούμενα 

4) την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των 
δραστηριοτήτων κατάρτισης. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΣΔΑΤ αναλύονται και επεξεργάζονται έτσι ώστε : 

 να επιβεβαιώνεται ότι η συνολική επίδοση του ΣΔΑΤ ικανοποιεί τις προβλεπόμενες και 
καθορισμένες απαιτήσεις του 

 να εντοπίζει τις ανάγκες για ενημέρωση ή βελτίωση του ΣΔΑΤ 

 να εντοπίζει τις ενδείξεις για αύξηση του ποσοστού των δυνητικά μη συμμορφούμενων 
προϊόντων 

 να συλλέγει πληροφόρηση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τη σπουδαιότητα 
των τομέων για επιθεώρηση, για τον σχεδιασμό του προγράμματος εσωτερικών 
επιθεωρήσεων 

 να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων διορθώσεων και διορθωτικών 
ενεργειών.  
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 22/27  
 

 

 

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 Δ4 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 Π2-1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 Ε2-2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ 

 

 

6.5.  Βελτίωση. 
Η συνεχής βελτίωση στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ είναι απόρροια της χρήσης επικοινωνίας, της 
ανασκόπησης από τη Διοίκηση, των εσωτερικών επιθεωρήσεων,της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
της επαλήθευσης, της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του ΣΔΑΤ, της επικύρωσης του 
συνδυασμού μέτρων ελέγχου, των  διορθωτικών ενεργειών και της ενημέρωσης του ΣΔΑΤ. Τα οποία  
παρακολουθούνται από τον Συντονιστή της Ομάδας ασφάλειας Τροφίμων , έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

Η Ομάδα ασφάλειας Τροφίμων αξιολογεί και ενημερώνει το ΣΔΑΤ με βάση: 

1) τα δεδομένα της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας 

2) τις πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα 
του ΣΔΑΤ 

3) τα αποτελέσματα της επαλήθευσης 

4) τα αποτελέσματα της ανασκόπησης  

Σχετικά Έγγραφα: 

 Δ41 ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (HACCP) 

 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 



7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΥΛΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ Πελάτης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΑΠ
Ο
Φ
ΑΣ

ΕΙ
Σ

ΔΕ
Δ
Ο
Μ
Ε
Ν
Α

Καθορισμός πολιτικής 
και στόχων

Προδιαγραφή οργανωτικής 
δομής και θέσεων εργασίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Π
ΡΟ

ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΕΞ
Ο
Π
ΛΙ
ΣΜ

Ο
Σ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΓΛΥΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
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Υπογραφή  ΥΣ 

ΣΕΛ. 23/27  

 



 

01-12/01./.06 
 

αφή  ΥΣ Υπογρ

ΣΕΛ. 24/53  
 

 

8. 

ΚΤΨ 1 

ΚΤΨ 2 

ΚΤΨ 3 

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΓΛΥΚΩΝ 

ΣΙΡΟΠΙΑ 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
Β’ ΥΛΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Μ
Η
Χ
Α
Ν
Ο
ΥΡΓΕΙΟ

 

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ- 
ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ 

ΧΩΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - 
ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 
ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΦΑΣΟΛΙΟΥ- 
ΣΤΙΦΑ∆ΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 ΒΑΡΕΛΙΩΝ

8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ 

ΡΑΜΠΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Α’ & Β’ ΥΛΩΝ 
Α
Π
Ο
Ψ
ΥΞ

Η
 

Α’ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΕΤΟΙΜΩΝ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 



9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠAΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΔΑΤ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000 

 

 
 Σύστημα ασφάλειας τροφίμων Απαίτηση ISO 22000:2005                   (παράγραφος) 

  Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 
των Τροφίμων 

4 

  Γενικές απαιτήσεις 4.1 

  Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 4.2 

  Γενικά 4.2.1 

Δ01 Διαχείριση  ελεγχόμενων εγγράφων  και Αρχείων Έλεγχος εγγράφων  4.2.2 

Δ01 Διαχείριση  ελεγχόμενων εγγράφων  και Αρχείων Έλεγχος αρχείων 4.2.3 

  Ευθύνη της Διοίκησης 5 

  Δέσμευση της Διοίκησης 5.1 

 Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων 5.2 

  Σχεδιασμός του Συστήματος 
Ασφάλειας των Τροφίμων 

5.3 

 Εγχειρίδιο οργάνωσης Ευθύνες και Αρμοδιότητες 5.4 

 Εγχειρίδιο οργάνωσης Συντονιστής της Ομάδας Ασφάλειας 
των Τροφίμων 

5.5 

 Εγχειρίδιο οργάνωσης Επικοινωνία 5.6

Δ21 Ανασκόπηση Συμβάσεων Εξωτερική Επικοινωνία 5.6.1 

 Εγχειρίδιο οργάνωσης Εσωτερική Επικοινωνία 5.6.2 

  Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης  

5.7 

Δ02 Ανασκόπηση από την Διοίκηση  Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 5.8 

  Γενικά 5.8.1 

Δ02 Ανασκόπηση από την Διοίκηση  Εισερχόμενα στην ανασκόπηση 5.8.2 

Δ02 Ανασκόπηση από την Διοίκηση  Αποτελέσματα της ανασκόπησης 5.8.3 

  Διαχείριση πόρων 6 

  Διάθεση πόρων 6.1 

  Ανθρώπινοι πόροι 6.2 

  Γενικά 6.2.1 

Δ05 Επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού Ικανότητα, ενημέρωση, εκπαίδευση 6.2.2 

Δ06 Συντήρηση εξοπλισμού Υποδομή 6.3 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Περιβάλλον εργασίας 6.4 

  Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών 
προϊόντων  

7 

  Γενικά 7.1 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Προαπαιτούμενα προγράμματα 7.2 

   7.2.1 
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   7.2.2 

   7.2.3 

 Αξιολόγηση κινδύνων Α΄υλών και τελικών 
προϊόντων  

Προκαταρτικά βήματα για την 
ανάλυση κινδύνων 

7.3 

  Γενικά 7.3.1 

 Εγχειρίδιο Οργάνωσης Ομάδα ασφάλειας τροφίμων 7.3.2 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Χαρακτηριστικά προϊόντων  7.3.3 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Πρώτες  και βοηθητικές ύλες και υλικά 
που έρχονται σε επαφή με το προϊόν  

7.3.3.1 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Χαρακτηριστικά τελικών προϊόντων  7.3.3.2 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Αναμενόμενη χρήση  7.3.4 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Διαγράμματα ροής, στάδια διεργασίας 
και μέτρα ελέγχου 

7.3.5 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Διαγράμματα ροής 7.3.5.1 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Περιγραφή σταδίων διεργασιών και 
μέτρων ελέγχου 

7.3.5.2 

 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Ανάλυση κινδύνων 7.4 

 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Γενικά 7.4.1 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Αναγνώριση κινδύνων και 
προσδιορισμός των αποδεκτών ορίων 

7.4.2 

   7.4.2.1 

   7.4.2.2 

   7.4.2.3 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Αξιολόγηση κινδύνων 7.4.3 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Επιλογή και αξιολόγηση των μέτρων 
ελέγχου 

7.4.4 

 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Εγκατάσταση των λειτουργικών 
προαπαιτούμενων προγραμμάτων 

7.5 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Εγκατάσταση του Σχεδίου HACCP 7.6 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Σχέδιο HACCP 7.6.1 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Αναγνώριση κρίσιμων σημείων 
ελέγχου (CCP’s) 

7.6.2 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Προσδιορισμός των κρίσιμων ορίων 
των CCP’s 

7.6.3 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Σύστημα παρακολούθησης των CCP’s 7.6.4 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση 
απόκλισης από τα κρίσιμα όρια 

7.6.5 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Αναθεώρηση των πληροφοριών και 
των εγγράφων που καθορίζουν τα 
PRP’s και τα σχέδια HACCP  

7.7 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Σχεδιασμός της επαλήθευσης 7.8 

Δ30 Ταυτότητα και ιχνηλασιμότητα Σύστημα ιχνηλασιμότητας 7.9 

Δ09 Διαχείριση μη συμμορφώσεων  Έλεγχος μη συμμορφούμενων 7.10 

Δ03 Διορθωτικές ενέργειες Διορθώσεις 7.10.1 

Δ03 Διορθωτικές ενέργειες Διορθωτικές ενέργειες 7.10.2 

Δ09 Διαχείριση μη συμμορφώσεων  Διαχείριση των ενδεχόμενων μη 
ασφαλών προϊόντων  

7.10.3 

  Γενικά 7.10.3.1 

Δ09 Διαχείριση μη συμμορφώσεων  Αξιολόγηση της αποδέσμευσης των 
προϊόντων  

7.10.3.2 

Δ09 Διαχείριση μη συμμορφώσεων  Διάθεση των μη συμμορφούμενων 7.10.3.3 

Δ42 Ανάκληση και απόσυρση  Απόσυρση 7.10.4 
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01-12/01./.06 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP  

Φύλλο 6 

Επικύρωση, επαλήθευση και 
βελτίωση του συστήματος της 
ασφάλειας των τροφίμων 

8 

  Γενικά 8.1 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Επικύρωση του συνδυασμού 
προληπτικών μέτρων 

8.2 

Δ07 Διακρίβωση οργάνων  Έλεγχος παρακολούθησης και 
μέτρησης 

8.3 

Δ41 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Επαλήθευση του ΣΔΑΤ 8.4 

Δ08 Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις 8.4.1 

 Σχέδιο υλοποίησης ασφαλών προϊόντων /HACCP Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
επαλήθευσης 

8.4.2 

 Δείκτες αποτελεσματικότητας του συστήματος Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
επαλήθευσης του συστήματος 

8.4.3 

  Βελτίωση 8.5 

 Δείκτες αποτελεσματικότητας του συστήματος Συνεχής βελτίωση 8.5.1 

Δ02 Ανασκόπηση από την Διοίκηση  Επικαιροποίηση  του συστήματος 8.5.2 

    

 

 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• Κώδικας Τροφίμων και Ποτών 

• Κανονισμός 178/2003/για το καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα , για την 
ίδρυση της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των 
τροφίμων. 

• ΥΑ 2600/2001 σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83 ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

• Codex Alimentarius Commission (CAC/RCP 1-1969, Rev 3-1997), and other relevant Codex texts such as Codes of Hygienic 
Practice and Codes of Practice. 

• Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods (CAC/GL 21-1997) 

• Ασφάλεια Τροφίμων 2001,(Εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις 

βιομηχανίες τροφίμων και ποτών) Ι. Αρβανιτογιάννη. 

• Κανονισμός 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα 

• Κανονισμός 852/2004 για την υγιεινή τροφίμων 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ που αφορά την σήμανση των συστατικών στα τρόφιμα 

• Κανονισμός 1830/2003 σχετικά με την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. 
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