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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην διερεύνηση της εφαρμογής  του νέου 

προτύπου ISO 22000 στην βιομηχανία τροφίμων. Παράλληλος στόχος είναι η 

προσπάθεια αξιολόγησης της μελλοντικής προφοράς του στις μικρές και μεγάλες 

επιχειρήσεις τροφίμων δεδομένου ότι είναι το πρώτο εξειδικευμένο πρότυπο 

(απευθύνεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα 

τροφίμων) που διαθέτει κοινή δομή με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης. 

Έχοντας σαν βάση τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και μελετώντας πώς αυτά 

έχουν εξελιχθεί και τι έχουν προσφέρει στις επιχειρήσεις μέχρι σήμερα, θα γίνει μια 

ανάλυση των απαιτήσεων του νέου προτύπου εστιάζοντας στις απαιτήσεις εκείνες 

που παρουσιάζουν καινοτομίες, δυσκολίες, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα. Στη 

συνέχεια θα γίνει σύγκριση των παραπάνω με την εφαρμογή του προτύπου στη 

Βιομηχανία Τροφίμων ώστε να καταγραφούν τα πρώτα συμπεράσματα για τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες καθώς και τα οφέλη από την εγκατάστασή του . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
Συστήματα Ποιότητας  
 
 
1.1  Ιστορικά στοιχεία Συστημάτων Ποιότητας  
 
Το 1972 το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων (BSI) δημοσίευσε έναν οδηγό για τη 

Διασφάλιση Ποιότητας, ο οποίος αργότερα (1979) εξελίχθηκε σε ένα νέο πρότυπο, 

γνωστό ως BS 5750, ώστε να χρησιμοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ελέγχους αλλά και στη διασφάλιση Ποιότητας. Το πρότυπο αυτό έτυχε διεθνούς 

αποδοχής και πάνω σε αυτό βασίστηκε το διεθνές πρότυπο ISO 9000 (1987). Η 

εξέλιξη των προτύπων επιτυγχάνεται με την πρώτη αναθεώρηση του ISO 9000 (1994) 

–το οποίο περιέχει μικρές αλλαγές σε σχέση με ISO 9000 (1987). 

Λίγο αργότερα, και όπως ακριβώς αναπτύχθηκε  το ISO 9000, αναπτύχθηκε το ISO 

14001 με βάση το BS 7750 καθώς και άλλα εθνικά ευρωπαϊκά πρότυπα που 

αφορούσαν την περιβαλλοντική διαχείριση. Το BS 7750 ήταν το αποτέλεσμα μιας 

ομάδας εργασίας από εκπροσώπους των βιομηχανιών , της κυβέρνησης και των 

περιβαλλοντικών ομάδων, των οποίων το πρώτο σχέδιο εκδόθηκε το 1992. 

Από το 1991 ο ISO ίδρυσε την ομάδα Στρατηγικού Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού(Strategic Advisory Group on the Environment-SAGE), για να μελετήσει 

τα αποτελέσματα της εφαρμογής εθνικών προτύπων ανάπτυξης και πιστοποίησης 

Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να προτείνει τις αρχές για ένα Διεθνές 

περιβαλλοντικό πρότυπο. Αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η δημιουργία της Τεχνικής 

Επιτροπής (TC 207) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για την ανάπτυξη της 

σειράς ISO 14000. Η Τεχνική επιτροπή επεξεργάστηκε όλες τις ανεπίσημες εκδόσεις 

του προτύπου, η τελευταία των οποίων αναθεωρήθηκε το 1994 και αντικαταστάθηκε 

πλήρως το 1996 από την επίσημη έκδοση του προτύπου 14001.(Standards Council of 

Canada, 2000). 

Τελευταία αναθεώρηση του Προτύπου 14001 έγινε το Νοέμβριο του 2004 με στόχο 

να διευκρινίσει τις απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοσης, λαμβάνοντας σοβαρά 
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υπόψη της τις παραγράφους του ISO 9001, που μεριμνούν για την ενίσχυση της 

συμβατότητας των δυο συστημάτων προς όφελος των χρηστών τους. (ISO standard) 

Ειδικά για τις βιομηχανίες Τροφίμων τα πρότυπα HACCP (HAZARD ANALYSIS-

CRITICAL CONTROL POINTS) αναπτύχθηκαν στην Αμερική αρχικά από την 

εταιρία Pillsbury σε συνεργασία με την Αμερικανική Επιτροπή Αεροναυτικής και 

Διαστήματος (NASA) και των εργαστηρίων του Αμερικανικού Στρατού και της 

Αεροπορίας (Natick Laboratories of the US Army ). Στην δεκαετία του 1960 

ζητήθηκε από την εταιρία Pillsbury να σχεδιάσει την παραγωγή τροφίμων τα οποία 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάτω από συνθήκες έλλειψης βαρύτητας στις 

διαστημικές αποστολές. Βασική προϋπόθεση θα ήταν τα παραγόμενα προϊόντα να μη 

μολύνονται από μικροοργανισμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αρρώστιες 

και να οδηγήσουν σε πρόωρο τερματισμό της αποστολής. Επειδή οι τότε υπάρχουσες 

τεχνικές Ποιοτικού Ελέγχου θεωρούνταν ανεπαρκείς για να διασφαλίσουν 100% την 

ασφάλεια των προϊόντων, αναπτύχθηκε ένα προληπτικό Σύστημα ελέγχου που 

βασίζονταν στον έγκαιρο έλεγχοι των πρώτων υλών , των διεργασιών, των 

εγκαταστάσεων παραγωγής , του προσωπικού, της αποθήκευσης και της διανομής 

καθιστώντας κατ΄αυτόν τον τρόπο περιττό τον έλεγχο του τελικού προϊόντος. Η 

απαίτηση για τήρηση αρχείων σύμφωνα με τους κανόνες της NASA διευκόλυνε τόσο 

την δόμηση όσο και την εφαρμογή του συστήματος HACCP και αποτελεί βασικό 

μέρος της σημερινής μορφής του (M.D.Pierson & D.A. Corlett, Eds., 1992).  

Στην αρχική του μορφή το HACCP προτάθηκε ως ένα προαιρετικό Σύστημα για την 

διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Ωστόσο, από την σταδιακή του 

ενσωμάτωση στη νομοθεσία πολλών κρατών έγινε εμφανής η ανάγκη για ουσιαστική 

αλλαγή του. Η αλλαγή αυτή δεν αξιολογήθηκε θετικά από πολλούς με το σκεπτικό 

ότι το Σύστημα θα μπορούσε να χάσει την ευελιξία που το χαρακτήριζε λόγω 

εμπλοκής του με κανονισμούς. 

Εκτός από το HACCP οι βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να διοχετεύσουν 

προϊόντα στην Αγγλία ή την Γερμανία και Γαλλία, είναι υποχρεωμένες να 

εφαρμόσουν το πρότυπο BRC (British Retail Concortium) ή IFS (International Food 

Standard) αντίστοιχα. 

Το 1998, η Βρετανική Κοινοπραξία Εμπόρων Λιανικής απαντώντας στις ανάγκες της 

βιομηχανίας ανέπτυξε και εισήγαγε το BRC Τεχνικό Πρότυπο με σκοπό να 

 6



χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης των παραγωγών προϊόντων λιανικής πώλησης 

με εμπορικό σήμα. Πολύ γρήγορα, εξελίχθηκε σε πολύτιμο εργαλείο για πολλές 

επιχειρήσεις και στον  καλύτερο ίσως τρόπο συγκριτικής αξιολόγησης για την 

εφαρμογή καλών πρακτικών από τις βιομηχανίες τροφίμων. Εξαπλώθηκε και πέρα 

από τα σύνορα της Βρετανίας και εξελίχθηκε σε πρότυπο παγκόσμιας εμβέλειας πάνω 

στο οποίο πολλές επιχειρήσεις στήριξαν τα προγράμματα αξιολόγησης των 

προμηθευτών τους αλλά και την ίδια την παραγωγή των προϊόντων τους με εμπορικό 

σήμα. (www.brc.uk) 

Το IFS αναπτύχθηκε από τους Γερμανούς Έμπορους Λιανικής το 2002, με στόχο την 

δημιουργία ενός κοινού προτύπου για την ασφάλεια των τροφίμων. Το 2003, οι 

Γάλλοι Έμποροι Λιανικής  αλλά και Χονδρικής υιοθέτησαν το IFS και συμμετείχαν 

στην ομάδα εργασίας για την δημιουργία της 4ης έκδοσης του IFS. 

O στόχος του IFS ήταν να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα αξιολόγησης 

με κοινή δομή, κοινές διαδικασίες επιθεωρήσεων και αμοιβαία αποδοχή των 

επιθεωρήσεων για όλες τις επιχειρήσεις που προμηθεύουν τρόφιμα λιανικής με 

εμπορικό σήμα. Αυτό θα δημιουργούσε ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας κατά μήκος 

της εφοδιαστικής αλυσίδας.(www.food-care.info). Τα δυο πρότυπα είναι σχεδόν 

πανομοιότυπα με ελάχιστες διαφορές και η δομή τους έχει την μορφή μιας 

λεπτομερούς λίστας με απαιτήσεις που προσδιορίζουν την εφαρμογή καλών 

πρακτικών. 

Όμως, με την πάροδο του χρόνου και την εφαρμογή όλων των προτύπων που 

περιγράφτηκαν παραπάνω, έγινε κατανοητό ότι η διασφάλιση της Ποιότητας είναι 

μία μόνο παράμετρος της συνολικής Ποιότητας την οποία πρέπει να διαθέτει ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία και ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές τις οποίες πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του ο παραγωγός, προκειμένου να εξασφαλίζει τον σαφή 

προσδιορισμό της Ποιότητας.  

Οι έννοιες του σχεδιασμού της Ποιότητας, του ελέγχου της Ποιότητας και της 

ικανοποίησης του πελάτη , κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα νέα πρότυπα 

της σειράς ISO 9000 στο δρόμο προς την ολική διαχείριση της Ποιότητας. Η 

Διαχείριση Ποιότητας αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της γενικότερης 

λειτουργίας της Διοίκησης, οι οποίες προσδιορίζουν την πολιτική για την Ποιότητα, 

τους στόχους και τις ευθύνες και μέσα στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας τα 
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θέτουν σε εφαρμογή με μέσα όπως ο Σχεδιασμός της Ποιότητας, ο Έλεγχος της 

Ποιότητας, η Διασφάλιση της Ποιότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας. Σύμφωνα με 

τον ορισμό, η διαχείριση της Ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής 

διαχείρισης μιας επιχείρησης. 

 Η δεύτερη αναθεώρηση της σειράς ISO 9000 (η οποία ολοκληρώθηκε και 

εφαρμόζεται σταδιακά από όλες τις χώρες μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2000) στρέφεται 

πλέον στον πελάτη και προσεγγίζει την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). 

Στη χώρα μας, οι όροι της Ποιότητας, της ολικής Ποιότητας, της ολικής διαχείρισης 

και της διασφάλισης της Ποιότητας, στη σύγχρονη μορφή τους, φθάνουν με αρκετή 

καθυστέρηση παρόλο που σοβαρά στοιχεία από αρχαιολογικά ευρήματα 

αποδεικνύουν ότι οι όροι αυτοί ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα. Η διαχείριση και η 

διασφάλιση της Ποιότητας μέσω της σειράς προτύπων ISO 9000 εποπτεύεται από 

διάφορους κρατικούς φορείς, όπως είναι ο ΕΛΟΤ, το υπουργείο Ανάπτυξης, ή από 

τεχνικούς συμβούλους του κράτους, όπως το ΤΕΕ και υλοποιείται μέσω πολλών και 

ποικίλων εμπλεκομένων με την ποιότητα φορέων, όπως είναι οι φορείς πιστοποίησης 

και εκπαίδευσης, τα εργαστήρια δοκιμών, οι σύμβουλοι, οι πιστοποιημένες κατά ISO 

9000 εταιρείες κ.ά. φορείς. Με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, η 

πιστοποίηση κατά ISO αποτελεί μια εναλλακτική προϋπόθεση για την ελεύθερη 

διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων ανάμεσα στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. 
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1.2 Ορισμός των Συστημάτων Ποιότητας  
 
Όταν το 1980 οι εκπρόσωποι των κρατών συναντήθηκαν για να αναπτύξουν την 

σειρά  9000 των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  ξεκινούσαν από το μηδέν. 

Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν ούτε στην Αγγλική γλώσσα ούτε σε 

καμία άλλη γλώσσα για θέματα Ποιότητας. Εξ αιτίας αυτών των συνθηκών σύγχυσης 

και παρανόησης των εννοιών της Ποιότητας δημιουργήθηκε η σειρά προτύπων 9000 

από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), ο οποίος αποτελούσε μία διεθνή 

ομοσπονδία εθνικών οργανισμών προτύπων που αντιπροσώπευε περισσότερες από 

160 χώρες. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα παρατεθούν, όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρα οι 

έννοιες των συστημάτων Ποιότητας και των ολοκληρωμένων συστημάτων Ποιότητας 

 

1.2.1. Τι ορίζεται Σύστημα Ποιότητας 

 
Όταν τμήματα, πόροι, διεργασίες και δραστηριότητες δρουν ανεξάρτητα μέσα σε μια 

ενιαία ολότητα με στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού ή στόχου, τότε αυτή η 

ολότητα θεωρείται ένα Σύστημα.(Cleland & King,1983). Ο στόχος ή σκοπός αυτός 

καθορίζει και οδηγεί το Σύστημα. Οι διεργασίες μέσα σε ένα Σύστημα μετατρέπουν 

τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των συστημάτων 

είναι ότι είναι ενσωματωμένα στο περιβάλλον τους και μπορεί να συνδεθούν με άλλα 

συστήματα. Οι αλληλεπιδράσεις και σχέσεις μεταξύ των στόχων, των διεργασιών και 

των απαιτούμενων πόρων ενός συστήματος φαίνονται στο Σχήμα 1  

το οποίο απεικονίζει το απλοποιημένο μοντέλο ενός Συστήματος (Wilborn and Cheng, 

1994). 

Σχήμα 1.Απλοποιημένο μοντέλο ενός Συστήματος 

 

 
Πηγή: Wilborn and Cheng, 1994 
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Κατ’ αρχήν , οι στόχοι και οι σκοποί ενός συστήματος (Required output, βήμα 1) 

πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα εξερχόμενα (Required output, 

βήμα 1) . Αυτό ακολουθείται από τον σχεδιασμό ενός συστήματος που θα πετύχει τον 

απαιτούμενο στόχο. Στη συνέχεια, γίνεται κατανομή των απαιτούμενων πόρων 

(Allocation βήμα 3) οι οποίοι επεκτείνονται (Deployment βήμα 4) σε διεργασίες που 

μετατρέπουν τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα ( System implementation βήμα 5).Το 

αποτέλεσμα είναι τα πραγματικά εξερχόμενα (Actual Output βήμα 6) τα οποία 

συγκρίνονται με τα απαιτούμενα εξερχόμενα (Required output, βήμα 1).Το παραπάνω 

σχήμα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι σημαίνει Σύστημα Ποιότητας. 

Η Ποιότητα δεν συμβαίνει από μόνη της. Σχεδιάζεται, δημιουργείται και βελτιώνεται. 

Με άλλα λόγια, η ποιότητα είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας. 

Έτσι, για να δημιουργήσουμε ποιότητα , πρέπει να έχουμε κάποιο Σύστημα, γνωστό 

ως Σύστημα Ποιότητας. 

Τι είναι τελικά το Σύστημα Ποιότητας; Ένα σύνολο από αλληλοεξαρτώμενες 

διεργασίες που λειτουργούν αρμονικά , χρησιμοποιώντας απαιτούμενους πόρους 

ώστε να πετύχουν τους αντικειμενικούς στόχους που σχετίζονται με την ποιότητα. Οι 

στόχοι αυτοί προσανατολίζονται στο να φτάσουν και να ξεπεράσουν τις απαιτήσεις 

των πελατών. (Stanislav Karapetrovic & Walter Willborn, 1998). 

Οι διεργασίες μέσα σε ένα Σύστημα Ποιότητας μετατρέπουν τις απαιτήσεις του 

πελάτη (απαιτούμενα εξερχόμενα) σε προϊόν που φέρει την ικανότητα να ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις του πελάτη (πραγματικά εξερχόμενα). Σύμφωνα με το Σχήμα 2, η 

ποιότητα είναι το πραγματικό εξερχόμενο ενός συστήματος Ποιότητας.  
 

 

Σχήμα 2.Απλοποιημένο μοντέλο του Συστήματος Ποιότητας 

 

 
Πηγή:Stanislav Karapetrovic & Walter Willborn, 1998. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, ο Σχεδιασμός του Συστήματος(Quality System Design, 

βήμα 2) μετακινείται από τις απαιτήσεις του πελάτη (Customer Requirements, Βήμα 

1) προς την κατανομή των απαιτούμενων πόρων (Allocation, βήμα 3). Οι υλικοί και 

ανθρώπινοι πόροι επεκτείνονται (Deployment, βήμα 4) σε διάφορες διαδικασίες 

παραγωγής και ελέγχων(βήμα 5).Η ποιότητα που έχει επιτευχθεί (Quality, βήμα 6) θα 

πρέπει να είναι συμβατή με τις προκαθορισθείσες προδιαγραφές. Σε αντίθετη 

περίπτωση , λαμβάνουν χώρα διορθωτικές ενέργειες και τα 6 βήματα που 

περιγράφονται στο Σχ.2 ξεκινούν από την αρχή. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε 

το παραπάνω σχήμα με τον κύκλο του Deming (σχεδιάζω, εκτελώ, ερευνώ, 

ενεργώ).Φυσικά, η άποψη αυτή για τα Συστήματα Ποιότητας είναι συνοπτική και 

απλοποιημένη. Όμως έχοντας στο μυαλό μας το βασικό ορισμό ενός συστήματος 

Ποιότητας και τα σχήματα 1 και 2 μπορούμε να εξετάσουμε τα στοιχεία που 

συνθέτουν ένα Σύστημα Ποιότητας: τους στόχους, τις διεργασίες και τους πόρους. 

Το Σχήμα 3 που ακολουθεί, περιγράφει διαχρονικά ένα Σύστημα Ποιότητας. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, οι στόχοι Ποιότητας επικεντρώνονται στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των πελατών καθώς επίσης και στις ανάγκες και τα συμφέροντα του 

οργανισμού. Αυτοί οι στόχοι καθορίζουν και καθοδηγούν το Σύστημα Ποιότητας. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού απαιτείται να αναγνωρισθούν οι 

απαιτήσεις του πελάτη. Στη συνέχεια ,θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της δυνατότητας 

επίτευξης των τιθέμενων στόχων αποτελεσματικά και αποδοτικά. Αν οι απαιτήσεις 

του πελάτη είναι εφικτές, τίθενται οι στόχοι Ποιότητας, σχεδιάζεται το Σύστημα 

μέσω του οποίου θα επιτευχθούν οι στόχοι και κατανέμονται οι απαιτούμενοι πόροι. 

Ο Σχεδιασμός Ποιότητας είναι μια διεργασία η οποία περικλείει τις διαδικασίες που 

περιγράφονται στο Σχήμα 3. Κάθε διαδικασία είναι αντικείμενο κάποιου ποιοτικού 

ελέγχου που αναπαρίσταται με τα βέλη ανατροφοδότησης. 

Για παράδειγμα, τα εισερχόμενα στην διαδικασία του Σχεδιασμού του Συστήματος 

συγκρίνονται με τους στόχους. Ο Σχεδιασμός του Συστήματος μπορεί να πληροί ή να 

μην πληροί τους στόχους που έχουν τεθεί. Αν δεν τους πληροί , θα πρέπει να 

τροποποιηθεί. Επίσης, η διαδικασία του Σχεδιασμού του Συστήματος μπορεί να 

πληροί ή να μην πληροί τις απαιτήσεις του πελάτη και να χρειάζεται ;ένα επιπλέον 

Σύστημα ανατροφοδότησης ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση του Σχεδιασμού με τις 

απαιτήσεις του Συστήματος. Ένα ακόμα παράδειγμα ενός συστήματος 

ανατροφοδότησης πληροφοριών που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο είναι η σύγκριση της 

κατανομής των πόρων με τον σχεδιασμό της κατανομής των πόρων. Στην περίπτωση 
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αυτή τίθεται το ερώτημα αν τελικά οι πόροι έχουν κατανεμηθεί σωστά και έχουν 

χρησιμοποιηθεί σωστά.(Σχ.3). 

 

Σχήμα 3. Στόχοι, διαδικασίες και πόροι ενός Συστήματος Ποιότητας 

 

 
Πηγή: Stanislav Karapetrovic & Walter Willborn,1998. 

 

 
Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3 ακολουθεί η κατανομή των πόρων και 

η εφαρμογή του συστήματος τα οποία αποτελούν και αντικείμενο ποιοτικού ελέγχου. 

Τέλος, ένα πραγματικό εξερχόμενο που δημιουργείται είναι η ποιότητα η οποία 

συγκρίνεται με τις αρχικές απαιτήσεις του πελάτη.(ο κύκλος στο Σχ.3).Αν οι 

απαιτήσεις υπερβούν την εξερχόμενη ποιότητα τότε κάποιο πρόβλημα έχει προκύψει. 

Αν βρίσκονται στα ίδια επίπεδα μπορούμε να πούμε ότι οι απαιτήσεις έχουν καλυφθεί. 

Αν η εξερχόμενη ποιότητα ξεπερνά τις προσδοκίες του πελάτη τότε η επιχείρηση έχει 

φτάσει σε κάποιο ανώτερο επίπεδο Ποιότητας. Ωστόσο, μια επιχείρηση πάντα θα 

πρέπει να προσπαθεί να πετύχει ένα επίπεδο Ποιότητας μεγαλύτερο από αυτό που 

βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή και να θέτει καινούριους στόχους. Συνεπώς, η διαφορά 

μεταξύ της απαιτούμενης εξερχόμενης Ποιότητας και της πραγματικής εξερχόμενης 
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Ποιότητας θα μηδενιστεί. Τότε θα έχει αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 

λειτουργικότητα του συστήματος Ποιότητας. 

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι η Διοίκηση Ποιότητας είναι μια διεργασία 

που εμπεριέχει τον Σχεδιασμό Ποιότητας, τον Έλεγχο Ποιότητας και την Βελτίωση. 

Για να πραγματοποιηθούν οι διεργασίες για τον σχεδιασμό της Ποιότητας, την 

ανάπτυξη του ελέγχου Ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση απαιτούνται πόροι. Οι 

πόροι σε ένα Σύστημα Ποιότητας αποτελούνται από το ανθρώπινο δυναμικό, από 

υλικούς πόρους (κτιριακή υποδομή, εξοπλισμό κ.λ.π) και πληροφορίες (έγγραφα 

συστήματος Ποιότητας όπως για παράδειγμα εγχειρίδια Ποιότητας, διαδικασίες και 

αρχεία). 

Οι αντικειμενικοί στόχοι που θέτει μια επιχείρηση, διαφαίνονται μέσα από την 

πολιτική Ποιότητας, τους επιχειρηματικούς στόχους, μακρυπρόθεσμους και 

βραχυπρόθεσμους καθώς και την αποστολή της επιχείρησης. Το εγχειρίδιο Ποιότητας 

περιγράφει το Σύστημα Ποιότητας και κάνει αναφορά στις διαδικασίες. Οι 

διαδικασίες αυτές σε συνδυασμό με τις οδηγίες εργασίας συνθέτουν τις διεργασίες 

ενός συστήματος Ποιότητας (Stanislav Karapetrovic & Walter Willborn,1998). 

Η εφαρμογή σε μια επιχείρηση συστημάτων διεργασιών όπου προσδιορίζονται οι 

διεργασίες και οι αλληλεπιδράσεις αυτών καθώς και η διαχείρισή τους, αποτελεί την 

διεργασιακή προσέγγιση των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας 

προσδίδοντας στην επιχείρηση την δυνατότητα να εξετάσει πλέον τις διεργασίες με 

όρους προστιθέμενης αξίας. 

Το μοντέλο ενός Συστήματος Ποιότητας βασισμένο σε διεργασίες, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα .4 απεικονίζει τις διασυνδέσεις των διεργασιών.  
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Σχήμα 4.Διεργασιακό μοντέλο ενός συστήματος διαχείρισης Ποιότητας 

 

 

 
 

Πηγή: European Standard, EN ISO 9001:2000, 2000. 

 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι πελάτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό απαιτήσεων ως εισερχόμενα. Η παρακολούθηση της ικανοποίησης των 

πελατών απαιτεί την αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με την αντίληψη 

των πελατών για το αν και κατά πόσο η επιχείρηση έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

τους. Αν παρατηρήσει καλά κανείς το Σχ.4 θα δει ότι η μεθοδολογία «Σχεδιάζω, 

εκτελώ, ελέγχω, ενεργώ»(Κύκλος του Deming) μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 

διεργασίες και μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως: 

Σχεδιάζω: καθιερώνω τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι 

απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσματα σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των 

πελατών και τις πολιτικές της επιχείρησης 

Εκτελώ: θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες 
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Ελέγχω: παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, 

τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτω τα 

αποτελέσματα 

Ενεργώ: αναλαμβάνω δράσεις για την διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών 

(European Standard, EN ISO 9001:2000, 2000). 

 

1.2.1. Τι ορίζεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας 

 
Για να είναι μια επιχείρηση ανταγωνιστική σήμερα, δεν αρκεί μόνο να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του πελάτη αλλά θα πρέπει να δώσει αξία στους εργαζόμενους, στην 

τοπική και παγκόσμια κοινωνία, στους επενδυτές με οικονομικούς και μη 

οικονομικούς όρους στα πλαίσια της λειτουργίας της. Για παράδειγμα, όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην λειτουργία μιας επιχείρησης, απαιτούν να 

διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, της πληροφορίας, των 

εργαζομένων, της κοινωνίας κ.λ.π. Όλες αυτές οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις 

οδήγησαν τους ερευνητές και τους διαχειριστές των συστημάτων Ποιότητας να 

στραφούν προς δυο συγκεκριμένες κατευθύνσεις: 

1. Μέτρηση της απόδοσης και επιχειρηματική αριστεία (business excellence) 

2. Συστήματα διαχείρισης και αντίστοιχα πρότυπα 

Και ενώ η πρώτη κατεύθυνση επικεντρώνεται στην καταγραφή, στην διατήρηση και 

στην βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, η δεύτερη έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη λειτουργικών, εξειδικευμένων συστημάτων διαχείρισης όπως αυτά που 

αφορούν την ποιότητα (ISO 9000),το περιβάλλον (ISO 14000), την υγεία και την 

ασφάλεια (BS 8800),την εταιρική κοινωνική ευθύνη (SA 8000). Αν ακολουθήσει 

κανείς την προσέγγιση της επιχειρηματικής αριστείας (business excellence) που 

απαιτεί ολοκληρωμένα συστήματα, θα διαπιστώσει ότι η ανάγκη για ευθυγράμμιση 

των συστημάτων Ποιότητας με άλλα συστήματα συνεχώς αυξάνει. (Stanislav 

Karapetrovic, 2002).  

Ωστόσο, ο δρόμος προς την κατεύθυνση αυτή δεν είναι εύκολος. Η δυσκολία 

ανεύρεσης κοινών παρανομαστών για διαφορετικές επιχειρηματικές λειτουργίες με 

αναμενόμενη απώλεια της πραγματικής ταυτότητας των λειτουργιών αυτών,  

προκαλεί ταλάντευση και καθαρή απόρριψη των οποιωνδήποτε προσπαθειών 

ενοποίησης από τους ειδικούς της Ποιότητας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. 

 15



Επίσης, τα υψηλά κόστη των επιθεωρήσεων ακόμη και αν τα συστήματα είναι 

ενοποιημένα και η ανεπάρκεια των μεθόδων επιθεώρησης που αναστέλλει την 

βελτίωση ή και την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος, είναι παράγοντες που 

δυσκολεύουν την πορεία της επιχείρησης προς την ενοποίηση των συστημάτων. 

Πάντως, είναι γενικώς αποδεκτό, ότι οι επιχειρήσεις που οδηγούνται στην ενοποίηση 

των συστημάτων που εφαρμόζουν δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και προβλήματα 

στην εφαρμογή του αν έχουν προσδιορίσει και καταγράψει με σαφήνεια τόσο τα 

κοινά στοιχεία των συστημάτων όσο και εκείνα που αφορούν συγκεκριμένες 

λειτουργίες .Παράλληλα, η εξέλιξη των προτύπων τα οποία έχουν πολλές ομοιότητες 

στη δομή και το περιεχόμενό τους βοήθησε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση 

προκειμένου να βελτιωθεί η συμβατότητα μεταξύ τους, προς όφελος της κοινωνίας 

των χρηστών.  
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1.3 Προσφορά της εφαρμογής των Συστημάτων Ποιότητας  
 
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και η αυξανόμενη αξία των προτύπων ISO 9000 δεν 

έχει αξιολογηθεί, παρά το γεγονός ότι η επίδρασή τους στις επιχειρήσεις είναι 

σημαντική. Αυτό που είναι σίγουρα σαφές είναι ότι ολοένα και αυξάνονται οι 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που υιοθετούν τα πρότυπα, πράγμα που σημαίνει ότι 

με κάποιο τρόπο, η εφαρμογή των προτύπων ISO 9000 παράγει οφέλη. Αλλά τι 

είδους οφέλη; 

Διάφοροι ερευνητές έχουν εργαστεί πάνω σε αυτόν τον τομέα ,όπως για παράδειγμα 

οι Brown and Van der Wiele(1995),Vloeberghs and Bellens (1996), Buttle (1996),Lee 

(1998), Huarng et al. (1999) και Γκοτζαμάνη και Τσιότρας (2002). 

 Σε πολλές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν διαφορετικά, και μερικές 

φορές ακόμη και αντικρουόμενα. 

Ένας από τους λόγους για αυτήν την απόκλιση οφείλεται στις πολύ διαφορετικές 

μεθόδους που υιοθετούνται σε αυτές τις μελέτες. Παραδείγματος χάριν, ενώ μερικοί 

ερευνητές χρησιμοποιούν για την έρευνά τους τα εσωτερικά και εξωτερικά οφέλη 

από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, όπως για παράδειγμα οι Vloeberghs και 

Bellens (1996), άλλοι προτιμούν τα οφέλη που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες ή 

τις σχέσεις πελατών και προμηθευτών, όπως o Buttle (1996), ή τα στρατηγικά και 

λειτουργικά οφέλη, όπως οι Beattie και Sohal (1999). Ένας άλλος λόγος μπορεί να 

είναι η υποκειμενική φύση των ερευνών, δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες είναι 

βασισμένες στις συνεντεύξεις ή τα ερωτηματολόγια με τους Υπεύθυνους Ποιότητας ή 

τους Προέδρους των επιχειρήσεων.  

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που υιοθετείται, είναι σαφές από τις διαθέσιμες μελέτες 

ότι τουλάχιστον κάποια οφέλη σίγουρα λαμβάνονται από την εγκατάσταση και 

εφαρμογή των προτύπων ISO 9000, ακόμα κι αν πολλές επιχειρήσεις έχουν 

πραγματικά πιεστεί από τους πελάτες τους για αυτό (Marti Casadesus & Stanislav 

Karapetrovic, 2005).Σε πολλές έρευνες δε, η απαίτηση του πελάτη αναφέρεται σαν ο 

σπουδαιότερος λόγος για εγκατάσταση και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, ενώ σε 

άλλες αναφέρεται στη λίστα με τις σημαντικότερες αιτίες για να προχωρήσει κανείς 

στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. Από την άλλη , είναι γεγονός ότι με την 

πάροδο του χρόνου εμφανίζεται μια σημαντική πτώση στην αξία που έχουν δώσει οι 
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επιχειρήσεις στην εφαρμογή των προτύπων αν και υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι 

τα πρότυπα ISO επιφέρουν στην επιχείρηση σημαντικά οφέλη. 

Μια άλλη αντίληψη που επικρατεί στις επιχειρήσεις μετά την εφαρμογή του 

προτύπου ISO 9000:2000 είναι ότι έχουν αποδεχθεί μικρότερα οφέλη από αυτά που 

είχαν από την εφαρμογή των προτύπων ISO 9001/2/3:1994. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει μια απαξίωση των συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας στη διάρκεια του 

χρόνου πράγμα που προκαλεί μια ανησυχία για το μέλλον, ιδιαίτερα σε ότι έχει να 

κάνει με τα βραχυπρόθεσμα οφέλη. (Marti Casadesus & Stanislav Karapetrovic, 

2005). 

Είναι πάντως γενικώς αποδεκτό ότι η συνεισφορά των προτύπων αποδεικνύεται να 

είναι μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που εστιάζουν κυρίως στην πραγματική βελτίωση 

της Ποιότητας της εσωτερικής λειτουργίας τους και στα τελικά προϊόντα που 

παράγουν ή τις υπηρεσίες που παρέχουν (K.Γκοτζαμάνη & Γ.Τσιότρας, 2002).Επίσης 

έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη και η πιστοποίηση ενός συστήματος Ποιότητας 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000 προωθεί την ανάπτυξη της κουλτούρας της 

Ποιότητας και την δέσμευση της διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση, 

προσφέροντας σημαντικά λειτουργικά και άλλα οφέλη στις πιστοποιημένες 

επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια τα αληθινά κίνητρα έχουν σαν αποτέλεσμα την καλή 

απόδοση Ποιότητας. 

Αν και η άποψη που θα επικρατήσει δεν φαίνεται να είναι ενθαρρυντική, ωστόσο για 

να βγάλει κανείς τα σωστά συμπεράσματα θα πρέπει να ερευνήσει επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 9000:2000 για παραπάνω από μια δεκαετία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
Ανάπτυξη του Προτύπου ISO 22000 
 
2.1 Εισαγωγή  
 
Το πρότυπο ISO 22000 έχει την δομή του ISO 9001:2000 παρόλο που απευθύνεται 

αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που καλύπτουν την αλυσίδα Τροφίμων.  

Στο εισαγωγικό μέρος του προτύπου γίνεται σύντομη αναφορά στην έννοια της 

ασφάλειας των Τροφίμων ενώ ταυτόχρονα περιγράφονται οι επιχειρήσεις που 

αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους της Αλυσίδας Τροφίμων. Στη συνέχεια, δίνεται 

έμφαση στα βασικά συστατικά στοιχεία του προτύπου τα οποία είναι : 

 αμοιβαία επικοινωνία στην αλυσίδα τροφίμων 

 συστημική διαχείριση 

 προαπαιτούμενα 

 αρχές HACCP 

Τα μηνύματα που λαμβάνονται από την εισαγωγή ακόμα του προτύπου είναι ότι το 

πρότυπο αποσκοπεί  στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, των απαιτήσεων για 

τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων από τις επιχειρήσεις  της αλυσίδας τροφίμων. 

Ειδικότερα, προορίζεται για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να εφαρμόσουν, 

πέραν των νομικών απαιτήσεων, ένα εστιασμένο, συνεπές και ολοκληρωμένο 

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. Το πρότυπο επιβάλλει, μέσω του 

συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, την ικανοποίηση των 

εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και μπορεί να υιοθετηθεί από  

όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. 

Η φιλοσοφία του προτύπου δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Codex 

Alimentarius, αντιθέτως η βάση του προτύπου είναι οι 7 αρχές του .Εκτός αυτού, 

δίνεται η δυνατότητα της ένταξης της Ασφάλειας των Τροφίμων στα ήδη υπάρχοντα 

Συστήματα Διαχείρισης (ISO 90001 και ISO 14001). 

Αρχικά προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του και δίνονται ερμηνείες σε κάποιους 

σημαντικούς όρους για την ανάπτυξη και εγκατάσταση του ΣΔΑΤ. 
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2.2 Γενικά στοιχεία ΣΔΑΤ  
 
Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων από μια 

επιχείρηση που παράγει τρόφιμα ή σχετίζεται με τρόφιμα αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο που διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις του 

κράτους , της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και τις απαιτήσεις του πελάτη. Η 

εγκατάσταση και η εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ σε μια επιχείρηση , επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες που είναι κυρίως οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται στο τρόφιμο, 

το είδος του τροφίμου, οι διεργασίες της επιχείρησης καθώς και το μέγεθος και η 

δομή της. Το παρόν πρότυπο είναι ένας οδηγός που βασίζεται στις αρχές του HACCP 

(Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) όπως αυτές περιγράφονται από 

την Codex Alimentarius Commision  και έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να 

είναι συμβατός με άλλα σχετικά πρότυπα που πιθανόν να εφαρμόζονται από την 

επιχείρηση. 

Το νέο πρότυπο προβάλει μια προσέγγιση που αφορά σε όλη την τροφική αλυσίδα 

κατά την ανάπτυξη , εφαρμογή και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας του ΣΔΑΤ απαιτώντας από την επιχείρηση να εξετάζει τις επιδράσεις 

της τροφικής αλυσίδας πριν και μετά από κάθε διαδικασία που αφορά την επιχείρηση. 

Έτσι, για να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι αποδοτική και αποτελεσματική θα 

πρέπει να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί μια σειρά από αλληλένδετες 

δραστηριότητες .  

Μια δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιεί πόρους και μετατρέπει τα εισερχόμενα σε 

εξερχόμενα  θεωρείται ως διεργασία. Συχνά ένα εξερχόμενο μιας διεργασίας αποτελεί 

εισερχόμενο μιας άλλης. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος διεργασιών μέσα σε μια επιχείρηση, σε συνδυασμό με 

τις αλληλεπιδράσεις και την διαχείριση αυτών των διεργασιών αναφέρεται σαν 

διεργασιακή προσέγγιση. 

Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτής της διεργασιακής  προσέγγισης είναι ότι παρέχει  

συνεχόμενο έλεγχο τόσο σε σχέση με τις διεργασίες μια προς μια όσο και ως προς τον 

συνδυασμό  αυτών και την αλληλεπίδραση τους. 

Η διεργασιακή προσέγγιση σε ένα ΣΔΑΤ υπογραμμίζει την σπουδαιότητα  για 

α)κατανόηση και  εκπλήρωση των απαιτήσεων 
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β)ανάγκη αναγνώρισης των διεργασιών με όρους ασφάλειας των τροφίμων και 

ιχνηλασιμότητας 

γ)διεξαγωγή αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των διεργασιών και την 

αποτελεσματικότητά τους 

δ)συνεχή βελτίωση των διεργασιών βασιζόμενη σε αντικειμενικές μετρήσεις 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στον 

προσδιορισμό των απαιτήσεων ως εισερχόμενα. Η καταγραφή της ικανοποίησης 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών απαιτεί αξιολόγηση της πληροφόρησης που 

σχετίζεται με την άποψή τους έτσι ώστε να είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό από την 

επιχείρηση αν έχουν επιτευχθεί οι τεθέντες στόχοι.  

Στο σχήμα 5 απεικονίζεται η διεργασιακή προσέγγιση του ΣΔΑΤ και περιγράφει 

χονδρικά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.  
 

Σχήμα 5 Διεργασιακή προσέγγιση συνεχούς βελτίωσης 
 

 
Πηγή: European Standard, EN ISO 22000:2005, 2005. 
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2.3 Απαιτήσεις ΣΔΑΤ  
 

2.3.1. Γενικές απαιτήσεις  

 

Στην παράγραφο 4.1 του προτύπου όπου περιγράφονται οι γενικές απαιτήσεις ισχύει 

γενικά ότι ισχύει και στα συστήματα Ποιότητας. Η διαφορά στο ISO 22000 είναι ότι 

εστιάζει στην αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των κινδύνων που ενδέχεται 

να εμφανιστούν σε σχέση με τα προϊόντα για την άμεση προστασία της υγείας του 

καταναλωτή. 

Επίσης στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η δυνατότητα της χρήσης εξωτερικών 

συνεργατών για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα Σύστημα διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τον ISO 22000 υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται ότι 

οι διεργασίες έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από αυτούς , ελέγχονται, 

διατηρούνται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000. 

Επιπλέον, το ISO 22000 επιτρέπει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ειδικότερα μια μικρή 

ή/και λιγότερο αναπτυγμένη, να εκτελέσει μέσω των εξωτερικών συνεργατών και να 

καθιερώσει έναν συνδυασμό προαπαιτούμενων προγραμμάτων  PRPs, λειτουργικών 

προγραμμάτων και ανάλυση κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) υπό 

τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι: 

α) αυτός ο συνδυασμός έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου στα 

πεδία που αφορούν την ανάλυση κινδύνων , τα σχέδια HACCP και τα 

προαπαιτούμενα προγράμματα 

β)έχουν παρθεί τα απαιτούμενα μέτρα ώστε η επιχείρηση να υιοθετήσει όλες τις 

διεργασίες που έχουν αναπτυχθεί από εξωτερικούς συνεργάτες 

γ)οι διεργασίες πραγματοποιούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου. 

 

2.3.2. Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 

 

Στην παράγραφο 4.2 του προτύπου αναλύονται οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης 

(Διαχείριση Εγγράφων και Διαχείριση Αρχείων όπως ακριβώς και στα Συστήματα 

Ποιότητας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην νομοθεσία που διέπει τα Τρόφιμα. Πιο 

αναλυτικά, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει έγγραφα εξωτερικής προέλευσης 
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σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων που αφορούν την δραστηριότητα της 

επιχείρησης όπως για παράδειγμα νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή 

απαιτήσεις πελατών. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται ηλεκτρονικά 

αρχεία ώστε να συμβαδίζουν με τις νομοθετικές απαιτήσεις. 

Το είδος και η έκταση των εγγράφων και αρχείων μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση 

σε επιχείρηση εξ αιτίας του μεγέθους, της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της 

και των προσόντων του προσωπικού της. Επίσης μπορεί να διαφέρει και εξ αιτίας της 

έκτασης των διεργασιών που αφορούν τα σχέδια HACCP , τα λειτουργικά και μη 

προαπαιτούμενα προγράμματα κι έχουν αναπτυχθεί από εξωτερικούς συνεργάτες. Αν 

συμβαίνει αυτό, η καταλληλότητά τους θα πρέπει να καταγράφεται και τα έγγραφα 

αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος του ΣΔΑΤ.  

Όπου το πρότυπο αναφέρεται σε τεκμηριωμένη διαδικασία ή δήλωση, θα πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ή δήλωση έχει εγκατασταθεί, 

εφαρμόζεται, ανασκοπείται ως αναπόσπαστο κομμάτι του ΣΔΑΤ πράγμα που ισχύει 

και στα Συστήματα Ποιότητας. 

Τα έγγραφα που αποτελούν συνήθως μέρος του συστήματος περιλαμβάνουν τις 

προδιαγραφές προϊόντων, σχέδια HACCP, λειτουργικά προαπαιτούμενα και μη 

προγράμματα και άλλες απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων για οποιεσδήποτε διαδικασίες που 

εκτελούνται από εξωτερικό συνεργάτη (π.χ. έλεγχος παρασίτων, έλεγχος προϊόντος ). 

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση πρέπει να είναι διαθέσιμα 

όταν και όπου απαιτείται και πρέπει  να έχουν οποιαδήποτε έγκυρη μορφή (π.χ. 

έντυπη, ηλεκτρονική ή εικόνα).  

Μια κρίσιμη δραστηριότητα για οποιαδήποτε επιχείρηση είναι η διατήρηση των 

κατάλληλων αρχείων για τις καθορισμένες περιόδους και υπό τις ελεγχόμενες 

συνθήκες. Η επιχείρηση πρέπει να βασίσει την απόφασή της σχετικά με τη διατήρηση 

αρχείων όταν εξετάσει την προοριζόμενη χρήση των προϊόντων της και την 

αναμενόμενη διάρκεια διατήρησης σε όλη την έκταση της τροφικής αλυσίδας. Το 

σημείο αυτό της παραγράφου αποτελεί καινοτομία συγκριτικά με τα Συστήματα  

Ποιότητας. 
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2.4 Ευθύνη της Διοίκησης 
 
Στην παράγραφο αυτή ισχύει ακριβώς ότι ισχύει και στα Συστήματα Ποιότητας. Η 

δέσμευση της διοίκησης τεκμηριώνεται στο ΣΔΑΤ μέσω της διάδοσης της επίγνωσης 

και των πρωτοβουλιών των ανώτατων στελεχών  της επιχείρησης και οι 

πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση σχέση με την ανάπτυξη και 

την βελτίωση του συστήματος. 

Στην παράγραφο 5.2 αναλύεται η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων η οποία 

αποτελεί την βάση για το ΣΔΑΤ. Μετρήσιμοι στόχοι και δείκτες καθορίζονται με 

σαφήνεια στην πολιτική αυτή . Οι στόχοι της επιχείρησης δεν σχετίζονται με την 

ποιότητα πλέον αλλά με την ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης αναγνωρίζονται και 

εφαρμόζονται δραστηριότητες οι οποίες μετριούνται ώστε να βοηθήσουν στην 

βελτίωση οποιωνδήποτε πτυχών του συστήματος όπως για παράδειγμα την μείωση 

των ανακλήσεων/ αποσύρσεων, μείωση των συμβάντων ύπαρξης ξένων σωμάτων 

κ.λ.π. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι σαφείς, μετρήσιμοι , πραγματοποιήσιμοι και να 

έχουν χρονοδιάγραμμα. 

Στην παράγραφο 5.3 ισχύει ότι και στα Συστήματα Ποιότητας. 

Στην παράγραφο 5.4 ισχύει ότι και στα Συστήματα Ποιότητας με την διαφορά ότι θα 

πρέπει να επικοινωνούνται  τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των 

Τροφίμων. 

Στην παράγραφο 5.5 γίνεται λόγος για Συντονιστή της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων 

αντί για τον εκπρόσωπο της Διοίκησης των Συστημάτων Ποιότητας. Ο συντονιστής 

της ομάδας ασφάλειας τροφίμων αποτελεί το σημαντικότερο μέλος ενός ΣΔΑΤ , θα 

πρέπει να είναι στέλεχος της επιχείρησης και να έχει πλήρη αντίληψη των θεμάτων 

που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει η επιχείρηση. Σε 

περίπτωση που συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων έχει και άλλες 

υπευθυνότητες μέσα στην επιχείρηση, αυτές δεν θα πρέπει να συγκρούονται με τις 

υπευθυνότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων. Ο συντονιστής της 

ομάδας ασφάλειας τροφίμων αποτελεί συνδετικό κρίκο με εξωτερικά μέρη του ΣΔΑΤ. 

Ο συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων θα πρέπει να έχει τις βασικές 

γνώσεις διαχείρισης της υγιεινής των εργαζόμενων και των εγκαταστάσεων και των 

αρχών HACCP. 
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Στην παράγραφο 5.6 αναλύονται οι ανάγκες για επικοινωνία τόσο εντός της 

επιχείρησης όσο και έξω από αυτή. Σκοπός της απαίτησης επικοινωνίας  που διαφέρει 

με τον όρο της επικοινωνίας όπως παρουσιάζεται στα Συστήματα Ποιότητας, είναι να 

διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν χώρα όλες οι απαραίτητες ανταλλαγές πληροφοριών. Το 

ISO 22000 θέτει την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία σαν αναπόσπαστο 

κομμάτι του ΣΔΑΤ. 

 Η εξωτερική επικοινωνία σκοπό έχει να ανταλλάξει πληροφορίες ώστε να 

διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορεί να ελεγχθεί με ένα βήμα μπρος ή 

πίσω κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων, με αλληλοεπικοινωνία με :  

α)ένα παράγοντα μπρός ή πίσω μέσα στην αλυσίδα τροφίμων για κινδύνους που δεν 

μπορούν να ελεγχθούν από την επιχείρηση αλλά από άλλους παράγοντες  

β)με τους πελάτες, ώστε να διασφαλιστεί η αμοιβαία αποδοχή του καθορισμένου 

επιπέδου κινδύνου  

γ) με τις νομικές και ρυθμιστικές αρχές και άλλους οργανισμούς 

Η εξωτερική επικοινωνία είναι η μέθοδος με βάση την οποία η επιχείρηση και οι 

εξωτερικοί παράγοντες συμφωνούν με συμβόλαιο ή με άλλους τρόπους το επίπεδο 

κινδύνου που αφορά τα τρόφιμα και την ικανότητα να διατηρηθούν οι καθορισμένες 

απαιτήσεις. Τα κανάλια επικοινωνίας με τις νομικές και ρυθμιστικές αρχές και 

άλλους οργανισμούς αποτελούν τη βάση για τη δημόσια αποδοχή του επιπέδου 

ασφάλειας τροφίμων και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του οργανισμού.  

Ένα παράδειγμα μοντέλου εξωτερικής επικοινωνίας περιγράφεται στο Σχήμα 6 που 

ακολουθεί, όπου φαίνεται η επικοινωνία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη που 

αποτελούν την τροφική αλυσίδα. Τα βέλη δείχνουν την αλληλοεπικοινωνία μεταξύ 

των μερών. Μια σημαντική πτυχή της επικοινωνίας είναι η εκπαίδευση του 

καθορισμένου προσωπικού. 
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Σχήμα 6 Μοντέλο εξωτερικής επικοινωνίας 
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Συγκομιδή 
 
 
Ζωοτροφές 
 
 
Πρωτογενής παραγωγή
(π.χ. λιοτρίβι) 
 
 
Βιομηχανία Τροφίμων 
 
 
Χονδρική πώληση 
 
 
Λιανική πώληση 
 
 
 
 
Καταναλωτής 

Παραγωγοί προσθέτων

Παραγωγοί φυτοφαρμάκων,  
λιπασμάτων και κτηνιατρικών προϊόντων 

Προμηθευτές εξοπλισμού

Προμηθευτές 
χημικών  

και καθαριστικών  
Προμηθευτές υλικών συσκευασίας

Παροχή υπηρεσιών  

Άλλοι προμηθευτές  

Μεταφορά και αποθήκευση

 
 
Η εσωτερική επικοινωνία της επιχείρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διαχέονται 

επαρκείς και σχετικές πληροφορίες μεταξύ του προσωπικού που εμπλέκεται στις 

διαδικασίες και λειτουργίες της. 

Ο Συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον 

τομέα της  επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση για θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια των τροφίμων. 

Η επικοινωνία του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

και συγχρονισμένη με την ανάπτυξη και την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά 

καθώς επίσης και με τις προβλεπόμενες αλλαγές στις πρώτες ύλες, στις διεργασίες 

παραγωγής και τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μετάδοση των νομοθετικών και 

κανονιστικών αλλαγών που μπορεί να συμβούν, των νέων ή αναδυόμενων κίνδυνων 

και του τρόπου αντιμετώπισής τους. Το κάθε μέλος μιας επιχείρησης το οποίο 

αντιλαμβάνεται οτιδήποτε που μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια των 
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τροφίμων θα πρέπει να το μεταδώσει χρησιμοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας που 

έχει καθορίσει η επιχείρηση.  

Η παράγραφος 5.7 αποτελεί καινοτομία σε σχέση με τα Συστήματα Ποιότητας. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει τις πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι 

οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν π.χ καταστάσεις πυρκαγιάς, πλημμύρας, 

βιοτρομοκρατίας και δολιοφθοράς, απώλεια ενέργειας ατυχήματα  και καταστάσεις 

μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

Στην παράγραφο 5.8 περιγράφεται η ανασκόπηση από την Διοίκηση όπως ακριβώς 

και στα Συστήματα Ποιότητας. 

Οι ανασκοπήσεις από την Διοίκηση είναι ένα εργαλείο αποτίμησης για την απόδοση 

της επιχείρησης σε σχέση με του τεθέντες στόχους όσον αφορά την πολιτική 

ασφάλειας τροφίμων και τη γενική αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων. 
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2.5 Διαχείριση πόρων  
 
Στο κεφάλαιο 6.0 περιγράφεται η διαχείριση πόρων  που έχει σχέση με το ανθρώπινο 

δυναμικό και την υποδομή. Εδώ ισχύει ότι και στα Συστήματα Ποιότητας με 

ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε 

θέματα ασφάλειας τροφίμων. Πιο αναλυτικά, η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται σε 

τέτοιο επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 

γνωρίζουν τις ευθύνες και αρμοδιότητές τους που έχουν σχέση με την ασφάλεια των 

τροφίμων. Λεπτομέρειες του προγραμματισμού της εκπαίδευσης μπορεί να 

περιλαμβάνει για παράδειγμα , το περιεχόμενο του προγράμματος, το όνομα και τα 

προσόντα του εκπαιδευτή, τελική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου και καταγραφή 

της επανεκπαίδευσης αν απαιτείται. 

Ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό 

παραγωγής, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις βοηθητικές υπηρεσίες είναι 

απαραίτητες με στόχο την διασφάλιση της ορθής υγιεινής παραγωγής του τροφίμου. 

Όσο για το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα, ώστε να 

αποφευχθεί η διασταυρούμενη επιμόλυνση Οι χωροταξικές ρυθμίσεις του 

περιβάλλοντος εργασίας, ο προστατευτικός ρουχισμός καθώς και οι βοηθητικές 

εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των εργαζόμενων είναι επιπλέον μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν από μια επιχείρηση που πρόκειται να εγκαταστήσει ένα ΣΔΑΤ. 

 
 
2.6 Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων   
 
Το κεφάλαιο 7 περιγράφει την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP, 

απαίτηση που αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τρόφιμα. 

Λόγω της ίδιας δομής με το ISO9001 που έχει υιοθετηθεί από το Σύστημα ISO 22000, 

στο κεφάλαιο αυτό δεν περιγράφονται και οι 12 αρχές του HACCP. Για παράδειγμα η 

απαίτηση για επαλήθευση του συστήματος περιγράφεται στο κεφάλαιο 8. Ωστόσο δεν 

υπάρχουν πολλές διαφορές με τον Codex Alimentarious και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 

σε σχέση με το πώς περιγράφουν αυτά τις αρχές του HACCP. 

Κάποιες ουσιαστικές αλλαγές που έχουν εντοπιστεί παρουσιάζονται στις 

παραγράφους που ακολουθούν. 

Στην παράγραφο 7.1 το ISO 22000 απαιτεί από την επιχείρηση να εφαρμόζει μια 

δυναμική και συστηματική διεργασιακή προσέγγιση ώστε να αναπτύξει το ΣΔΑΤ.  
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Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αποτελεσματική ανάπτυξη, εφαρμογή και 

καταγραφή των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, την εφαρμογή και επαλήθευση των 

μέτρων ελέγχου, την επικαιροποίηση των διεργασιών που αφορούν τα τρόφιμα και το 

περιβάλλον και την εφαρμογή των σωστών διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση 

εμφάνισης μη συμμορφώσεων.  

Το κεφάλαιο 7 του προτύπου καθορίζει τον σχεδιασμό και την λειτουργία των 

φάσεων ενώ η παράγραφος 8 καθορίζει τις φάσεις των ελέγχων. Η συντήρηση και η 

βελτίωση του συστήματος καθορίζονται μέσα από τον σχεδιασμό, την επικύρωση, 

την καταγραφή, την επαλήθευση και την επικαιροποίηση που απαιτούνται από τις 

δυο αυτές παραγράφους. Ο σχεδιασμός των φάσεων φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 7 

που ακολουθεί: 

Σχήμα 7 Σχεδιασμός ασφαλών προϊόντων  

 
Πηγή: ISO TS 22004, 2005. 
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Η παράγραφος 7.2 αναδιοργανώνει την παραδοσιακή προσέγγιση των προηγούμενων 

συστημάτων χωρίζοντας τα μέτρα ελέγχου σε 2 κατηγορίες (προαπαιτούμενα  και 

μέτρα ελέγχου των κρίσιμων σημείων) με μια λογική σειρά για την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και τον έλεγχο του ΣΔΑΤ. Τα μέτρα ελέγχου κατατάσσονται στις εξής 

παρακάτω κατηγορίες: 

α)Προαπαιτούμενα προγράμματα (PRPs), τα οποία περιλαμβάνουν τις βασικές 

συνθήκες και δραστηριότητες μιας επιχείρησης τροφίμων. Δεν ελέγχουν 

συγκεκριμένους κινδύνους αλλά παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την  

υγιεινή παραγωγή των προϊόντων και τις συνθήκες υγιεινής του περιβάλλοντος χώρου. 

β)Λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα (ΟPRPs) τα οποία περιλαμβάνουν τα 

μέτρα ελέγχου τα οποία  προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνων και αναγνωρίζονται 

ως απαραίτητα για τον έλεγχο αναγνωρισμένων κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα, και 

τα οποία δεν διαχειρίζονται μέσα από το Σχέδιο HACCP. 

γ) Σχέδιο HACCP το οποίο περιλαμβάνει τα μέτρα ελέγχου τα οποία προκύπτουν από 

την ανάλυση κινδύνων και αναγνωρίζονται ως απαραίτητα για τον έλεγχο 

αναγνωρισμένων κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα και τα οποία εφαρμόζονται στα 

κρίσιμα σημεία Ελέγχου. 

Η κατηγοριοποίηση των μέτρων ελέγχου διευκολύνει την εφαρμογή διαφορετικών 

στρατηγικών διαχείρισης σε κάθε κατηγορία όσον αφορά την επικύρωση, την 

καταγραφή και επαλήθευση των μέτρων ελέγχου των μη συμμορφώσεων 

συμπεριλαμβανομένου και του χειρισμού των τελικών προϊόντων. 

Το κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι ο καθορισμός μέσα από την ανάλυση 

κινδύνων των κινδύνων που πρέπει να ελεγχθούν , ο βαθμός του ελέγχου που 

απαιτείται ώστε οι έλεγχοι να επιτευχθούν σε αποδεκτά επίπεδα και ο συνδυασμός 

των μέτρων ελέγχου να μπορεί να το πετύχει αυτό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να 

ληφθούν κάποια προκαταρτικά μέτρα εφοδιασμού και οργάνωσης των απαιτούμενων 

πληροφοριών. 

Η ανάλυση κινδύνων καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και επιτρέπει την 

κατηγοριοποίηση τους και την διαχείρισή τους μέσα από το Σχέδιο HACCP και τα 

ΟPRs και συμβάλει στον σχεδιασμό των στοιχείων που καθορίζουν την εφαρμογή 

τους, την καταγραφή τους, την επαλήθευσή τους και την επικαιροποίηση τους. 

Εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση για την 

ανάπτυξη του συνδυασμού των μέτρων ελέγχου, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις 

απαιτήσεις των παραγράφων  7.2 έως 7.8 of ISO 22000:2005. 
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Στην παράγραφο 7.3 περιγράφονται τα προκαταρτικά βήματα για την ανάλυση 

κινδύνων. Αυτά είναι : 

1. Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων  

2. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των πρώτων υλών και των υλικών 

συσκευασίας. Η προέλευση των πρώτων υλών, των συστατικών και των υλικών 

συσκευασίας θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν υπάρχει πιθανότητα να 

προκληθούν κίνδυνοι και να επηρεάσουν τα επιτρεπτά επίπεδα των κινδύνων αυτών. 

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη στη φάση αυτή μπορεί να είναι 

διαφορετικές από αυτές που απαιτούνται για την διατήρηση της ιχνηλασιμότητας 

(Βλέπε §7.9 ISO 22000:2005). 

Οι πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τον καθορισμό της 

διάρκειας ζωής του προϊόντος, είναι η περίοδος κατά την οποία το προϊόν διατηρείται 

ασφαλές ως προς τα μικροβιολογικά του χαρακτηριστικά και σταθερής Ποιότητας σε 

συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης και διατήρησης οι οποίες μπορεί να είναι ίδιες 

ή και όχι με αυτές που χαρακτηρίζουν την διατηρησιμότητά του και αναγράφονται 

στη συσκευασία του προϊόντος. 

Οι πληροφορίες για την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή 

είναι απαραίτητες για την αναγνώριση του επιπέδου των κινδύνων και για την 

επιλογή του συνδυασμού των μέτρων που αποτρέψουν τον κίνδυνο στα αποδεκτά 

επίπεδα. 

3. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων και η αναμενόμενη 

χρήση τους από τους καταναλωτές 

4.Τα διαγράμματα ροής των διεργασιών. Στη φάση αυτή περιγράφονται τα βήματα 

των διεργασιών και αρχικά τα μέτρα ελέγχου που επηρεάζουν την ασφάλεια των 

τροφίμων. 

Στην παράγραφο 7.4 περιγράφεται η μεθοδολογία για την ανάλυση των κινδύνων που 

αναμένεται να εμφανιστούν για κάθε κατηγορά προϊόντων και κάθε διεργασία που 

την αφορά. 

Η παράγραφος 7.5 και 7.6 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο σχεδιασμός 

και ο επανασχεδιασμός των λειτουργικών προαπαιτούμενων και του Σχεδίου HACCP 

ενώ η παράγραφος 7.7 προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικαιροποίηση 

των παραπάνω. 

Η παράγραφος 7.8 περιγράφει το Σχέδιο επαλήθευσης του συστήματος 
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Στην παράγραφο 7.9 περιγράφεται το Σύστημα ιχνηλασιμότητας που πρέπει να 

αναπτυχθεί, οι διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αστοχιών και οι διαδικασίες 

ανάκλησης και απόσυρσης  των μη συμμορφούμενων προϊόντων . 

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις δραστηριότητες της επιχείρησης οι οποίες μπορεί να έχουν επίδραση 

στην πολυπλοκότητα του συστήματος , όπως για παράδειγμα το είδος και ο αριθμός 

των πρώτων υλών, η επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος, το υλικό που έρχεται σε 

επαφή με το προϊόν, ο αριθμός παρτίδας όταν υπάρχει συνεχόμενη παραγωγή, 

συνάθροιση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην έκταση που θα έχει το 

Σύστημα ιχνηλασιμότητας για την γρηγορότερη και καλύτερη ανεύρεση του 

προϊόντος σε περίπτωση ανάκλησης. 
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2.7 Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ  
 

Στις παραγράφους 8.1 και 8.2 εξετάζονται εκείνες οι δραστηριότητες που απαιτούνται 

για να καταδείξουν ότι το Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, όπως 

σχεδιάζεται, είναι αξιόπιστο, είναι σε θέση να δώσει και δίδει πραγματικά το επίπεδο 

ελέγχου που αναμένεται από αυτό. 

Είναι ευθύνη της διοίκησης να επιβεβαιώνει ότι το Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίμων σχεδιάστηκε για να παράγει τους επιθυμητούς ελέγχους, χρησιμοποιείται 

όπως σχεδιάστηκε, και ενημερώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες. 

Το Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων πρέπει να αναπτύσσεται 

χρησιμοποιώντας ξεκάθαρη επιστημονική πληροφόρηση. 

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό των συστημάτων μπορούν συνήθως 

να ληφθούν από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές, τις 

εμπορικές ενώσεις, τους συμβούλους, ή οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που έχει 

πείρα στον τομέα των τροφίμων. 

Στην παράγραφο 8.3 γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην επαλήθευση του ΣΔΑΤ. Η 

επαλήθευση σε ένα ΣΔΑΤ διασφαλίζει ότι το Σύστημα λειτουργεί ακριβώς όπως έχει 

σχεδιαστεί και η επικαιροποίησή του γίνεται με βάση την τρέχουσα πληροφόρηση. 

Ένα ΣΔΑΤ το οποίο λειτουργεί σωστά μειώνει την ανάγκη εκτεταμένης 

δειγματοληψίας και ελέγχων. Η επαλήθευση κατατάσσεται σε περιοδική και 

συνεχόμενη. 

Η συνεχόμενη επαλήθευση περιλαμβάνει μεθόδους , διαδικασίες ή ελέγχους 

διαφορετικούς από αυτούς που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και το έλεγχο 

του Συστήματος. 

Τα αρχεία και οι αναφορές επαλήθευσης περιέχουν πληροφορίες για: 

1. Το Σύστημα 

2. Το προσωπικό που ασχολείται με την επικαιροποίηση του και την διαχείριση 

του 

3. Την κατάσταση των αρχείων που σχετίζονται με δραστηριότητες καταγραφής 

4. Τα πιστοποιητικά που διαβεβαιώνουν ότι ο μετρητικός εξοπλισμός λειτουργεί 

σωστά 
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5. Τα αποτελέσματα από την ανασκόπηση των αρχείων και την ανάλυση 

δειγμάτων. 

Τα αρχεία της εκπαίδευσης θα πρέπει να ανασκοπούνται και να αρχειοθετούνται τα 

αποτελέσματα των ανασκοπήσεων αυτών. 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων επαλήθευσης αναπτύσσεται σαν ένα κομμάτι του 

ΣΔΑΤ (σύμφωνα με την §7.8 και αξιολογείται σύμφωνα με την §8.4.2 του ISO 

22000:2005). 

Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται, την συχνότητα και τις υπευθυνότητες για την πραγματοποίηση 

των μεθόδων και διαδικασιών. 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων επαλήθευσης ως τμήμα του Συστήματος είναι: 

α)Ανασκοπήσεις των αρχείων καταγραφών 

β)Ανασκοπήσεις μη συμμορφώσεων και των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των προϊόντων που επηρεάστηκαν από αυτές 

γ)Διακρίβωση του μετρητικού εξοπλισμού 

δ) Οπτικός έλεγχος των μέτρων ελέγχου 

ε)Διαδικασίες επιθεωρήσεων ή αναλύσεων των προϊόντων 

στ) Τυχαία λήψη δειγμάτων και ανάλυση αυτών 

ζ)Διαδικασίες ανασκόπησης των παραπόνων πελατών    

Η παράγραφος 8.4 αναφέρεται στην επικύρωση των μέτρων ελέγχου τα οποία θα 

πρέπει να επιτρέπουν την παραγωγή ασφαλών προϊόντων . 

Η παράγραφος 8.5 αναφέρεται στη συνεχή βελτίωση. Το Σχήμα 8 περιγράφει το 

Διεργασιακό Μοντέλο του ISO 22000. Στο σχήμα αυτό μπορεί να δει κανείς ότι είναι 

σχεδόν ίδιο με το Διεργασιακό Μοντέλο του ISO 9001:2000 εκτός από τα σημεία που 

έχουν σημειωθεί με κόκκινο χρώμα και αφορούν αποκλειστικά Συστήματα 

Ασφάλειας Τροφίμων. 

Σε ένα τέτοιο Σύστημα η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω της δέσμευσης της 

διοίκησης η οποία είναι υπεύθυνη για τον Σχεδιασμό του Συστήματος και παρέχει 

τους απαραίτητους πόρους. 

Μια βασική διαφορά μεταξύ του ISO 9001:2000 και του 22000 φαίνεται στα 

εξερχόμενα. Σε σύγκριση με το ISO 9001:2000 όπου η συνεχής βελτίωση παρέχει ένα 

ποιοτικό προϊόν ή η υπηρεσία το ISO 22000 παρέχει ένα ασφαλές προϊόν ή υπηρεσία. 
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Σχήμα 8 Συνεχής βελτίωση ΣΔΑΤ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
Αξιολόγηση της μελλοντικής προσφοράς του Προτύπου ISO 
22000 
 
3.1 Γενικά  
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί καινοφανείς προσεγγίσεις που συσχετίζονται 

με την ασφάλεια των τροφίμων (Υποσυστήματα), μερικές από τις οποίες είναι: 

• Η ανάλυση των κινδύνων 

• Η αρχή της προληπτικότητας 

• Η εφαρμογή επαγγελματικών και πιστοποιημένων συστημάτων 

• Η Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP) 

• Η καλή Κτηνιατρική Πρακτική (GVP) 

• Τα προγράμματα επιτήρησης εκτροφών (HHSP) 

• Η ανάλυση κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) 

Ο σύγχρονος καταναλωτής απαιτεί : 

• Κατά το δυνατόν ασφαλέστερα τρόφιμα 

• Τρόφιμα υψηλής Ποιότητας 

• Μετα-ποιοτική αγορά (Προστασία συμφερόντων ηθικού περιεχομένου) 

• Ικανοποίηση των απαιτήσεων του χωρίς να βλάπτονται τρίτοι όπως: 

• Περιβάλλον 

• Ευζωία των ζώων 

• Αειφόρος ανάπτυξη  

• Δεν εμπιστεύεται τις Αρχές και τους Παραγωγούς-Επεξεργαστές και 

Διακινητές τροφίμων 

• Στερείται κατάλληλων πληροφοριών , άρα δεν μπορεί να πάρει σωστές 

αποφάσεις, όταν αγοράζει τρόφιμα 
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• Δεν είναι σε θέση να μεταχειριστεί σωστά τα τρόφιμα , από την αγορά 

μέχρι την κατανάλωση. 

Για να υπάρξει αποτέλεσμα (τρόφιμο αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας) θα πρέπει τα 

Υποσυστήματα να συνενωθούν σε ένα συνεχές «από το στάβλο στο τραπέζι» ή «από 

τον αγρό στο τραπέζι» Σύστημα ώστε να γίνουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων(ΣΔΑΤ) που θα διασφαλίζει ότι: 

• διατηρείται η δυνατότητα ταυτοποίησης των προϊόντων 

• προλαμβάνονται οι διασταυρούμενες επιμολύνσεις 

• χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρόσθετες ή άλλες πρώτες ύλες  και υλικά 

συσκευασίας 

• γίνεται  επαρκής και κατάλληλη επισήμανση 

• η εφαρμογή των «Υποσυστημάτων» τεκμηριώνεται   

• όλες οι τεκμηριωμένες πληροφορίες για την εφαρμογή των 

υποσυστημάτων τηρούνται για λογικό χρονικό διάστημα  

• όλες οι τεκμηριωμένες πληροφορίες για την εφαρμογή των 

υποσυστημάτων συνδέονται μεταξύ τους σε τράπεζα πληροφοριών που 

υποστηρίζει το «Σύστημα». 

Επιπλέον, η ευθύνη του καταναλωτή είναι σημαντική διότι: 

• Είναι ο τελευταίος κρίκος στην υπευθυνότητα για την διαδικασία 

ασφαλών τροφίμων  

• Έως και 50% των τροφιμογενών συμβάντων αποδίδονται σε κακή 

μεταχείριση του τροφίμου από τον καταναλωτή 

Επομένως απαιτείται  

• ενημέρωση του καταναλωτή 

• τράπεζες πληροφοριών στη διάθεσή του. 
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Στο ISO 22000 τονίζεται ότι «Η ασφάλεια των τροφίμων σχετίζεται με την παρουσία 

τροφιμογενών παραγόντων κινδύνου στο σημείο κατανάλωσης (πρόσληψη από τον 

καταναλωτή). 

Το ISO 22000 ανήκει στα Ολοκληρωμένα Συστήματα και συνδυάζει : 

• Διεπιχειρησιακή επικοινωνία 

• Διαχείριση Συστήματος 

• Αρχές του HACCP (ανάλυση κινδύνων) 

• Προαπαιτούμενα προγράμματα (υποδομής και λειτουργικά) 

Η διεπιχειρησιακή επικοινωνία είναι βασική για να διασφαλίσει ότι όλοι οι 

παράγοντες κινδύνου έχουν ταυτοποιηθεί και ελέγχονται επαρκώς σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων.  

Η ανάλυση κινδύνων αποτελεί κλειδί για ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης 

της Ασφάλειας των τροφίμων και προσδιορίζει την στρατηγική για ένα 

ολοκληρωμένο έλεγχο των παραγόντων κινδύνου συνδυάζοντας προαπαιτούμενα 

υποδομής, λειτουργικά προαπαιτούμενα και Σχέδιο HACCP. 

 
3.2 Σκοπός του ΣΔΑΤ  
 

Το ISO 22000  

στοχεύει  στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας τροφίμων ΜΟΝΟ και μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την εγκατάσταση συστημάτων  

• ηθικού περιεχομένου  

• προστασίας των ζώων 

• προστασίας του περιβάλλοντος 

• αειφόρου ανάπτυξης  

 

Σκοπός του συστήματος ISO 22000 είναι: 
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• να  εναρμονίσει σε παγκόσμιο επίπεδο τις απαιτήσεις για τη Διαχείριση της 

Ασφάλειας των τροφίμων, με την αξιολόγηση ενός ενιαίου συστήματος σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο  

• να εξασφαλίσει την εφαρμογή όλων των κανονιστικών απαιτήσεων για την 

ασφάλεια των τροφίμων 

• να ικανοποιήσει την απαίτηση των επιχειρήσεων για κατάδειξη της 

ικανότητας τους να ελέγχουν τους παράγοντες κινδύνου  

• να εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις πέρα από τις κανονιστικές απαιτήσεις 

λειτουργώντας σαν «διαβατήριο» για την διακρατική διακίνηση των τροφίμων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Σχέση το νέου Προτύπου 22000 με την Διοίκηση ολικής 
Ποιότητας 
 
Ο Fenghueih (1998) απέδειξε ότι η εφαρμογή ενός συστήματος Ποιότητας με πνεύμα 

συνεχούς βελτίωσης και ευρεία συμμετοχή των εργαζόμενων σύμφωνα με τις αρχές 

διαχείρισης ολικής Ποιότητας προσφέρει σημαντικά οφέλη στις μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα πραγματικά κίνητρα που σχετίζονται με τις 

εσωτερικές διεργασίες μιας επιχείρησης επηρεάζουν σημαντικά τους περισσότερους 

παράγοντες απόδοσης αλλά και τα οφέλη. Ωστόσο, για να μπορέσει μια επιχείρηση 

να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος Ποιότητας θα 

πρέπει όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται κατά την εφαρμογή του να αποτελούν 

μέρος της διεργασίας της διαχείρισης ολικής Ποιότητας. Η ίδια άποψη επικράτησε 

από τον Douglas et al.(1999), ο οποίος απέδειξε μέσα από μια μελέτη περίπτωσης ότι 

τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος Ποιότητας είναι δυνατό να επιτευχθούν 

μόνον όταν τα κίνητρα που οδηγούν μια επιχείρηση στην πιστοποίηση είναι 

πραγματικά, έχουν άμεση σχέση με τις εσωτερικές διεργασίες της και αποτελούν 

μέρος των στρατηγικών στόχων για την ποιότητα. 

Επίσης, έχει αποδειχθεί από διάφορες μελέτες ότι η συνεισφορά των συστημάτων 

Ποιότητας είναι μεγαλύτερη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στις 

επιχειρήσεις με μικρότερο προσανατολισμό στις αρχές της διαχείρισης ολικής 

Ποιότητας πριν την πιστοποίηση (K.Γκοτζαμάνη & Γ.Τσιότρας, 2002). 

Το βέβαιο είναι ότι αν και οι απόψεις που επικρατούν είναι θετικές και ενθαρρυντικές, 

υπάρχει πολύς δρόμος που πρέπει να διανύσουν οι πιστοποιημένες με ISO 

επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν πραγματικά σύμφωνα με τις 

αρχές της διαχείρισης ολικής Ποιότητας. Δεδομένου ότι το ISO 22000 είναι ένα 

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων με δομή ενός ISO 9000 είναι 

δύσκολο από μόνο του να αποτελέσει τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη των 

αρχών διαχείρισης ολικής Ποιότητας. Βασικοί στόχοι του προτύπου είναι η 

συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και η διασφάλιση της 

υγείας του καταναλωτή και λιγότεροι βασικοί είναι οι στόχοι Ποιότητας. Ωστόσο θα 

μπορούσε να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση και την επίτευξη 
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της επιχειρηματικής υπεροχής αποτελώντας μέρος ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Ποιότητας. 

Έχει αποδειχθεί από τους Mac Adam & McKeown (1999) ότι οι επιχειρήσεις που 

επωφελήθηκαν περισσότερο από την υιοθέτηση των αρχών της διαχείρισης ολικής 

Ποιότητας είναι αυτές που ξεκίνησαν με την πιστοποίηση ενός συστήματος 

διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000 επικεντρώθηκαν σε εσωτερικές και εξωτερικές 

μετρήσεις απόδοσης και επέδειξαν πλήρη δέσμευση της διοίκησης και πλήρη 

συμμετοχή των εργαζόμενων. Σίγουρα πάντως, το μέλλον των συστημάτων είναι να 

αποτελέσουν μέρος ενός προγράμματος διαχείρισης ολικής Ποιότητας. Οι 

μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο πως θα μπορέσουν τα πρότυπα 

ISO 22000 να αποτελέσουν ολοκληρωμένα συστήματα σε συνδυασμό με την 

διαχείριση ολικής Ποιότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Μελέτη περίπτωσης  
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ  
 

5.1 Γενικά στοιχεία της εταιρίας 
 

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. 

Η εταιρία εγκατέστησε Σύστημα ISO 22000:2005 και πιστοποιήθηκε στις 20-03-06 

από τον φορέα πιστοποίησης LLOYD’S. Η εταιρία εφάρμοζε από το 2002 μη 

πιστοποιημένο Σύστημα HACCP  ενώ δεν είχε εφαρμόσει ποτέ Συστήματα 

Διαχείρισης Ποιότητας (της σειράς ISO 9000).Η εγκατάσταση του Συστήματος 

διήρκεσε 8 μήνες. Παρατίθενται τα βήματα που ακολουθήθηκαν από την επιχείρηση 

για την εγκατάσταση μέχρι και την πιστοποίηση του ΣΔΑΤ με βάση τις απαιτήσεις 

του προτύπου. 
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Για την εγκατάσταση του νέου ΣΔΑΤ βασική προϋπόθεση ήταν η δέσμευση της 

διοίκησης η οποία προχώρησε σε καινοτόμες κτιριακές και χωροταξικές αλλαγές 

έχοντας την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων αλλά και δικού της μόνιμου 

επιστημονικού προσωπικού. Η διοίκηση έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες της 

αγοράς για συγκριτικό πλεονέκτημα και ενώ δεν είχε  μέχρι τότε καμία εμπειρία πάνω 

στην εγκατάσταση συστημάτων Ποιότητας τόλμησε και πέτυχε την εγκατάσταση,  

εφαρμογή και πιστοποίηση ενός πρωτοποριακού Συστήματος Διαχείρισης 

εξασφαλίζοντας εισιτήριο συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις με προοπτική για 

μελλοντική συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις εκτός των ελληνικών συνόρων. 

 
 
5.2 Ευθύνη της Διοίκησης  
 
Αρχικά καθορίστηκε η πολιτική ασφάλειας της επιχείρησης η οποία τελικά είναι : 

 

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 
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• 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. 

Στη συνέχεια συστάθηκε η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων η οποία αποτελείται από τον 

Γ. Διευθυντή , τον Σύμβουλο της επιχείρησης σε θέματα Ποιότητας και ασφάλειας 

των Τροφίμων, ο οποίος ορίστηκε και Συντονιστής της Ομάδας ,τον Τεχνολόγο 

Τροφίμων της επιχείρησης και τον Υπεύθυνο Συντήρησης Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού. Η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων εκπαιδεύτηκε πάνω στις αρχές του νέου 

προτύπου με σεμινάρια από εξωτερικούς φορείς αλλά και ενδοεπιχειρισιακά σε 

θέματα αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων. Καθορίστηκε ειδικό εγχειρίδιο με την 

περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων και τις απαιτήσεις 

εκπαίδευσης των μελών της. 

Το επόμενο βήμα ήταν να προσδιοριστούν διεργασιακά όλες οι δραστηριότητες της 

επιχείρησης  πράγμα που δημιούργησε μια δυσκολία μιας και η επιχείρηση δεν είχε 

ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο. Βασική απαίτηση για την πρόοδο του σταδίου αυτού 

ήταν η εκπαίδευση της ομάδας με ενδοεπιχειρησιακά  αλλά και εξωτερικά σεμινάρια 

πάνω στην διεργασιακή προσέγγιση των συστημάτων Ποιότητας αλλά και του νέου 

προτύπου.  

Τελικά δημιουργήθηκε το Μοντέλο Διεργασιών της επιχείρησης που φαίνεται στο 

Σχ.9 πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του ΣΔΑΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9 Διεργασιακό μοντέλο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΥΛΩΝ 
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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
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ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Π
ΡΟ

ΣΩ
Π
ΙΚ
Ο

ΕΞ
Ο
Π
Λ
ΙΣ
Μ
Ο
Σ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΓΛΥΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 
 

 

Με βάση τον σχεδιασμό των διεργασιών όπως περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα 

αλλά και σύμφωνα με το οργανόγραμμα της επιχείρησης που περιγράφει τα κανάλια 

εσωτερικής επικοινωνίας και το Σχήμα 6 στη σελ. 23 που περιγράφει ένα μοντέλο 

εξωτερικής επικοινωνίας δημιουργήθηκε μηχανισμός επικοινωνίας τόσο μεταξύ των 

εργαζόμενων και της Ομάδας Ασφάλειας των Τροφίμων όσο και με προμηθευτές και 

πελάτες αλλά κυρίως με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές αρχές που σχετίζονται με 

τα τρόφιμα. Ο μηχανισμός επικοινωνίας που αφορά τις νομοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις παρουσίασε αρκετές δυσκολίες μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Η 

επιχείρηση χρειάστηκε να έρθει σε επαφή με διάφορους φορείς ενημέρωσης για 

θέματα ασφάλειας τροφίμων και εργαζόμενων, με τις νομοθετικές αρχές που διέπουν 

την ΕΕ, με τις κρατικές νομοθετικές αρχές , με τους συλλόγους και φορείς των 

Ελλήνων Βιομηχάνων κάνοντας εγγραφές και πληρώνοντας συνδρομές έτσι ώστε να 

έχει διαρκή ενημέρωση από όλες τις πλευρές. Όλα τα παραπάνω πρόσθεσαν στην 

επιχείρηση ένα νέο μόνιμο έξοδο και απαίτησαν εκπαίδευση και ενασχόληση ενός 

ατόμου με το θέμα αυτό σε μηνιαία βάση.  

Σύμφωνα με την απαίτηση της παραγράφου 5.7 η επιχείρηση αντιμετώπισε αρκετές 

δυσκολίες σε σχέση με τον προσδιορισμό των πιθανών καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης και περιορίστηκε στην εγκατάσταση μέτρων σε καταστάσεις πυρκαγιάς, 

ατυχημάτων και απώλειας ενέργειας. Η ανάπτυξη μέτρων για καταστάσεις  
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βιοτρομοκρατίας, δολιοφθοράς, και καταστάσεις μόλυνσης του περιβάλλοντος 

θεωρήθηκαν υπερβολικές για το μέγεθος της επιχείρησης και αφέθηκαν να 

εξεταστούν σε επόμενο στάδιο. 

 

5.3 Διαχείριση πόρων  
 
Το σημαντικότερο βήμα της επιχείρησης και το πιο απαιτητικό σε πόρους και χρόνο 

είναι αυτό που περιγράφεται στο κεφ.6. Η επιχείρηση αφού πήρε την απόφαση να 

εγκαταστήσει το ISO 22000, προχώρησε στις εξής αλλαγές υποδομής : 

1.Δημιουργία νέων σύγχρονων αποθηκών για την αποθήκευση των τελικών 

προϊόντων  

2.Ανακαίνηση του χώρου παραγωγής με την τοποθέτηση σύγχρονων και εύχρηστων 

υλικών στους τοίχους και τα δάπεδα. 

3.Εξαερισμός και ανανέωση αέρα του χώρου παραγωγής 

4.Ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντος χώρου. 

5.Εγκατάσταση  βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της το οποίο βρίσκεται σε 

εξέλιξη 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλη την διαδικασία 

εγκατάστασης του ΣΔΑΤ τόσο από πλευράς κόστους όσο και από πλευράς χρόνου. 

Για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω έργων υποδομής, χρησιμοποιήθηκαν 

εξωτερικοί συνεργάτες και σύμβουλοι με κοινό παρανομαστή την εκπλήρωση όλων 

των αναγκαίων συνθηκών που θα οδηγούσαν στην παραγωγή αποθήκευση και 

διατήρηση ενός ασφαλούς προϊόντος. Από την πλευρά της διοίκησης απαίτησε 

υπερβολικές ώρες απασχόλησης και επίβλεψης των συνεργείων αλλά προετοιμασίας 

των δικαιολογητικών για υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση των απαιτούμενων 

αδειών και επιδοτήσεων για την περάτωση του εκάστοτε έργου. 

 
 
5.4 Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων  
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ασφαλών προϊόντων (της εφαρμογής των αρχών 

HACCP) ήταν κάτι που δεν δυσκόλεψε τη επιχείρηση γιατί προϋπήρχε και 

εφαρμοζόταν αρκετό καιρό πριν την εγκατάσταση του ΣΔΑΤ. Το μόνο που 

απαιτήθηκε ήταν η αγορά επιπλέον μετρητικού εξοπλισμού και η διακρίβωση και 

βαθμονόμηση αυτού. Επίσης ,το προσωπικό εκπαιδεύτηκε ως προς την εκτέλεση των 
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περισσότερο εντατικών ελέγχων και την συστηματική καταγραφή αυτών. Αν και 

διαβάζοντας κανείς το πρότυπο θα σημείωνε ότι το κεφάλαιο αυτό εμπεριέχει αρκετές 

δυσκολίες και πολυπλοκότητες, δεν θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα κάθε σοβαρή 

επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα γιατί αποτελεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής 

και ασφάλειας και την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ως υποχρεωτική ,νομοθετική 

απαίτηση από το 1993. 

 
5.5 Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ  
 
Το τελευταίο και αρκετά δύσκολο βήμα που έκανε η επιχείρηση είναι ο 

προσδιορισμός των μηχανισμών που θα καταδείκνυαν την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος αλλά και την συνεχή βελτίωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

συνεργάστηκε η διοίκηση της επιχείρησης με συμβούλους και συμβαλλόμενα μέρη 

με πείρα στον τομέα των τροφίμων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι είχε ήδη 

εγκατασταθεί και λειτουργούσε μηχανισμός ενημέρωσης των νομοθετικών και 

κανονιστικών απαιτήσεων πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τον καθορισμό 

μετρήσεων ώστε να αποδεικνύεται ότι το προϊόν είναι συμβατό όχι μόνο με τις  

απαιτήσεις των πελατών αλλά και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Στο σημείο αυτό 

τέθηκαν οι στόχοι και οι μετρήσιμοι δείκτες της επιχείρησης οι οποίοι αντίθετα με τα 

Συστήματα Ποιότητας επικεντρώνονται στην ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος 

και όχι στην ποιότητα. 

Οι στόχοι της επιχείρησης περιορίστηκαν κυρίως στην αύξηση της ικανοποίησης 

πελατών μέσα από την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και κατά συνέπεια την μείωση 

των παραπόνων που σχετίζονται με τον παράγοντα «ασφάλεια», βελτίωση της 

λειτουργίας και απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού με μείωση των νεκρών 

χρόνων και μείωση του κινδύνου παραγωγής προβληματικών προϊόντων από 

προβληματικές μηχανές παραγωγής, μείωση του εύρους των κρίσιμων ορίων με 

συνεχή παρακολούθηση των αποκλίσεων και εφαρμογή αποτελεσματικών 

διορθωτικών ενεργειών που οδηγεί σε συνεχή βελτίωση. 

Καθιερώθηκαν μετρήσεις για την επαλήθευση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και 

μεθόδων όπως για παράδειγμα οι ανασκοπήσεις των αρχείων και των μη 

συμμορφώσεων αλλά και των διορθωτικών ενεργειών που προέκυψαν από αυτές και 

τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα προϊόντα τα οποία έδειξαν πραγματικά τα 

πρώτα θετικά συμπεράσματα και έστειλαν τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
Συμπέρασμα 
 

Το πρότυπο ISO 22000 που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 με τίτλο 

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων-Απαιτήσεις για οποιονδήποτε 

οργανισμό που βρίσκεται στην αλυσίδα τροφίμων αποτελεί το νέο γεγονός στον χώρο 

των τροφίμων. Το προϊόν μιας συνεχόμενης συνεργασίας ανάμεσα στον ISO 

(International Organization for Standarization)και την βιομηχανία Τροφίμων στοχεύει 

να είναι διεθνές, επιθεωρήσιμο και να μην αφήνει σημαντικά κενά καλύπτοντας όλη 

την αλυσίδα τροφίμων.  

Το νέο πρότυπο έχει σκοπό να πάρει μια σημαντική θέση ανάμεσα στα ήδη 

υπάρχοντα σχέδια που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και να αναδείξει 

εισάγοντας ένα κοινό παρανομαστή στη Διαχείριση της Ασφάλειας σε όλη την 

αλυσίδα των τροφίμων. 

Η αρχική ιδέα του σχεδιασμού ενός τέτοιου προτύπου ήταν να υπάρξει ένα Σύστημα 

τύπου HACCP που να βασίζεται στις αρχές του ISO 9001:2000.Με άλλα λόγια να 

χτιστεί ένα νέο Σύστημα πάνω στις βάσεις των ήδη υπαρχόντων συστημάτων και να 

δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο, κατανοητό και επιθεωρήσιμο Σύστημα για την 

βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

Η κύρια διαφορά του ISO 22000 από τα υπόλοιπα ISO πρότυπα είναι το πεδίο 

εφαρμογής του και η διεθνής εφαρμοσιμότητά του. Επίσης διαφέρει από το BRC και 

το IFS γιατί δεν εμπεριέχει απαιτήσεις για εφαρμογή καλών πρακτικών με την μορφή 

λεπτομερούς λίστας. Αντ' αυτού, αναγνωρίζει το γεγονός ότι θα ήταν αδύνατο να 

καθοριστούν όλες οι απαιτήσεις για όλους τους τύπους επιχειρήσεων τροφίμων και 

αφήνει την επιχείρηση να αποφασίσει από μόνη της και να καθορίσει την καλύτερη 

πρακτική που είναι η πιο σχετική με το αντικείμενο της. 

Η ομάδα εργασίας που ανέπτυξε το Πρότυπο 22000 περιελάμβανε άτομα από 14 

διαφορετικές χώρες καθώς και αντιπρόσωπους από άλλους οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων των Codex Alimentarious  και Confederation of the Food and 

Drink Industry of the European Union(CIAA). Δεδομένης λοιπόν της διεθνούς 

ταυτότητας των τροφίμων, ήταν σημαντικό ένα τέτοιο πρότυπο να αναπτυχθεί με 

όρους διεθνούς και διεπιχειρηματικής ομοφωνίας.Αυτό θεωρείται και το δυνατότερο 
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σημείο του προτύπου.(Oliver Cann, 2005). Ένα από τα πλεονεκτήματα της 

εγκατάστασης και εφαρμογής του νέου προτύπου είναι ότι είναι αρκετά ευέλικτο και 

προσφέρει συμπράξεις στις επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν άλλα Συστήματα 

Διαχείρισης. Για παράδειγμα, το ISO 22000 χρησιμοποιεί την ίδια συστημική 

προσέγγιση με το ISO 9001 και το περιβαλλοντικό  ISO 14001 κάνοντας έτσι πιο 

εύκολη την ενσωμάτωσή του και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος. 

Το κόστος της εγκατάστασης και εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται από 

το επίπεδο της ετοιμότητας της επιχείρησης. Όσο πιο αποφασισμένη είναι μια 

επιχείρηση να αναθεωρήσει την πολιτική της και να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας 

της τόσο πιο ελαφρύ θα είναι το κόστος. Αν δε η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο ή 

κάποια συστήματα διαχείρισης τότε η μετάβαση κοστίζει πολύ λιγότερο σε χρόνο και 

σε χρήμα δεδομένου ότι υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό που αναλάβει να φέρει 

σε πέρας την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και η πολιτική της 

επιχείρησης είναι ήδη διαδεδομένη σε όλο το προσωπικό. Επίσης δεν φαίνεται να 

αποτελεί εμπόδιο η εφαρμογή του στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι 

αποφασισμένες να επιδείξουν την ικανότητά τους να ελέγχουν τους κινδύνους που 

απειλούν την ασφάλεια των τροφίμων  και να προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή 

προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του αλλά και τις νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις . 

Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι χρήση του νέου προτύπου ως επιχειρηματικό 

εργαλείο στις βιομηχανίες τροφίμων μπορεί να δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα 

αλλά σίγουρα αυτό θα επιβεβαιωθεί μετά από μερικά χρόνια. 

Παρακάτω δίνονται οι σχέση και οι διαφορές με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα 

Ποιότητας και ασφάλειας.  

 

• Σχέση ΣΔΑΤ με το ISO 9001 

 

Το ISO 22000 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί αρμονικά με το ISO 9001 

αλλά και με τα πρότυπα που το υποστηρίζουν. 

Ένα Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, μπορεί να εφαρμοστεί είτε,  

ενδοεπιχειρησιακά για εσωτερική χρήση από τις επιχειρήσεις, είτε για πιστοποίηση , 

είτε εξ αιτίας συμβατικών απαιτήσεων και επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής του σε σχέση με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ένα Σύστημα διαχείρισης 

της ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000, μπορεί να εφαρμοστεί για τους ίδιους 
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λόγους που περιγράφονται παραπάνω και επικεντρώνεται επίσης στην 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

πελάτη αλλά και τη νομοθεσία. 

 

• Συμβατότητα με άλλα συστήματα διαχείρισης 

Το παρόν Σύστημα ISO 2200:2005 επιτρέπει μια επιχείρηση να ευθυγραμμιστεί ή να 

ενσωματώσει το ΣΔΑΤ σε άλλα σχετικά συστήματα διαχείρισης χωρίς  ιδιαίτερη 

δυσκολία. 

 

• Διαφορές με HACCP ΕΛΟΤ 1416 

1. Επέκταση πεδίου εφαρμογής:  

Περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις αλυσίδας τροφίμων  

2.Οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο: 

Περιλαμβάνουν τους κινδύνους που διαχειρίζονται με ΚΣΕ αλλά και μέσω 

προαπαιτούμενων προγραμμάτων 

3.Διαδικασίες για ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά: 

Αντιμετώπιση κινδύνων που συνήθως δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση, π.χ. 

περιβαλλοντική επιμόλυνση, φυσικές καταστροφές κλπ. 

4.Εξωτερική επικοινωνία: 

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων αλλά και με αρχές και σχετικούς 

με την ασφάλεια τροφίμων οργανισμούς. 

5.Εναρμόνιση με άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης: 

Όπως π.χ. 9001:2000. 

 

• Διαφορές με ISO 9001:2000 

1.Δεν απαιτεί Εγχειρίδιο Διαχείρισης, μόνο Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων. 

2.Η στοχοθεσία αναφέρεται μόνο στο 5.2 στ – δηλ. η πολιτική πρέπει να 

υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους. 

3.Η παράγραφος 7.2.2 – ανασκόπηση απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν – 

λείπει. 

4. Η παράγραφος 4.7.4 – αγορές, § 7.4.1 – διεργασία αγορών, § 7.4.3 – επαλήθευση 

αγοραζόμενου προϊόντος λείπουν  

6.Η παράγραφος § 7.5.4 – ιδιοκτησία πελάτη λείπει. 
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7.Η παράγραφος 8.2.1 – ικανοποίηση πελατών λείπει  

8.Η παράγραφος 8.2.4 – παρακολούθηση και μέτρηση προϊόντος λείπει. 
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