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                                Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

1. Ασφάλεια Τροφίµων 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των τροφίµων 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000/ HACCP 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (Σ∆ΑΤ), κατά το διεθνές 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000, συµπεριλαµβανοµένων και των 

προαπαιτούµενων προγραµµάτων αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη 

µέθοδο για την παραγωγή ασφαλών τροφίµων-υπηρεσιών. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000 

βρίσκει εφαρµογή σε επιχειρήσεις: 

• παραγωγής ζωοτροφών 

• µεταποίησης 

• µεταφοράς 

• αποθήκευσης 

• λιανικής πώλησης 

• διάθεσης των τροφίµων 

• εµπλεκόµενες στην αλυσίδα τροφίµων (παραγωγή συστατικών και πρόσθετων, 

εξοπλισµός, υλικά συσκευασίας τροφίµων κ.α) 

Πολύ σηµαντικά οφέλη από την πιστοποιηµένη εφαρµογή Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίµων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000), 

προσαρµοσµένου στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας µιας επιχείρησης, είναι 

τα εξής: 

 



• η τεκµηρίωση της συµµόρφωσης µε την σχετική εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία µε αποτέλεσµα τη µείωση των επιχειρηµατικών κινδύνων. 

• η εναρµόνιση µε κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίµων. 

• η µείωση των αστοχιών και ο εντοπισµός των εσφαλµένων πρακτικών. 

• η ετοιµότητα της επιχείρησης στην αντιµετώπιση διατροφικών κρίσεων. 

• το αίσθηµα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης  

• η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης. 

• το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά. 

 

2. Ποιότητα 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 

Το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ∆Π), ώστε ο οργανισµός: 

• να µπορεί να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει µε συνέπεια 

υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρµοστέες 

νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

• να επιδιώκει την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών µέσω της 

αποτελεσµατικής εφαρµογής του συστήµατος, συµπεριλαµβάνοντας διεργασίες για 

τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις 

των πελατών και τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Με την εφαρµογή του Σ∆Π προάγεται η διεργασιακή προσέγγιση κατά την 

ανάπτυξη, την εφαρµογή και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του για 

την επαύξηση της ικανοποίησης των πελατών µέσω της ανταπόκρισης στις 

ανάγκες του. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ∆Π) εφαρµόζεται σε όλες τις 

κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το είδος, το µέγεθος και το 

παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία. 



Πολύ σηµαντικά οφέλη από την πιστοποιηµένη εφαρµογή Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001), προσαρµοσµένου σωστά στις 

ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας µιας επιχείρησης, είναι τα εξής: 

• ενίσχυση της φήµης µιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εµπιστοσύνη 

των πελατών 

• δηµιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς 

βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης 

• µείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της 

διαχείρισης πόρων και του χρόνου 

• βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων στη διαχείριση 

ποιότητας 

• συνεχή βελτίωση των διεργασιών µε βάση την εφαρµογή 

αντικειµενικών µηχανισµών παρακολούθησης και µέτρησης, και εποµένως την 

αναβάθµιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέµενη 

αξία 

 

3. Φυτική Παραγωγή 

GLOBALGAP 

Το πρωτόκολλο αυτό περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιµα που 

παράγονται παράλληλα µε σεβασµό στα ζητήµατα ευηµερίας, υγείας, 

ασφάλειας των εργαζοµένων, ευηµερίας των ζώων και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Αποτελεί την κοινή προσπάθεια των µεγάλων εµπορικών οίκων γεωργικών 

προϊόντων για τη συγκρότηση προδιαγραφών οι οποίες βασίζονται στην 

εφαρµογή των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής αλλά και στην τήρηση 

της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας. 

Η πιστοποίηση µε το πρωτόκολλο GLOBALGAP αφορά γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις νωπών φρούτων και λαχανικών οι οποίες θέλουν να 

επιδείξουν την συµµόρφωση τους µε τις προδιαγραφές της παγκόσµιας 

αγοράς. 

Τα οφέλη από την εφαρµογή του πρωτοκόλλου είναι: 



• ∆ιασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του εισοδήµατος 

του παραγωγού 

• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών 

δραστηριοτήτων 

• Ανταπόκριση στην απαίτηση της κοινωνίας και της αγοράς για 

προστασία του περιβάλλοντος για γεωργικά προϊόντα λιγότερο επιβαρηµένα 

από συνθετικές χηµικές ουσίες. 

AGRO 2 

Tο Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τα πρότυπα του 

AGROCERT, είναι µια εναλλακτική µέθοδος παραγωγής, σύµφωνα µε την 

οποία ο παραγωγός µειώνει τη χρήση χηµικών σκευασµάτων και την 

ανεξέλεγκτη εφαρµογή καλλιεργητικών παρεµβάσεων. Στόχος του 

συστήµατος είναι η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και η προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες 

πρέπει να συµµορφώνεται µια γεωργική εκµετάλλευση, προκειµένου να 

πιστοποιηθεί για την εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 

(ΣΟ∆) στην παραγωγή των προϊόντων της. 

AGRO 2.1 

Περιλαµβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που µπορούν να 

επιθεωρηθούν αντικειµενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την 

πιστοποίηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που είναι 

εφαρµόσιµο σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της 

παραγωγικής της κατεύθυνσης. 

AGRO 2.2 Απαιτήσεις για την εφαρµογή 

Περιγράφει τις τεχνικές και νοµικές απαιτήσεις του συστήµατος στη φυτική 

παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. 

Περιλαµβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα 

συνοδευτικά µέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής 

παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να 

επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος. 



Το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2.1 

& AGRO 2.2, εφαρµόζεται είτε σε συλλογική βάση από Οµάδες Παραγωγών, 

είτε σε ατοµική βάση από µεµονωµένους παραγωγούς, µε επιστηµονική 

υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα τεχνικό σύµβουλο. 

4. Ζωική Παραγωγή 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος 

Η σειρά των προτύπων AGRO 3 (AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) εκδόθηκε από 

τον ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 

Προϊόντων). 

Τα πρότυπα προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για: 

• την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας 

• την εκτροφή χοίρων σε µονάδες πάχυνσης ή και αναπαραγωγής 

• τη σφαγή χοίρων και την τυποποίηση χοιρινού κρέατος. 

Σκοπός της εφαρµογής των προτύπων της σειράς AGRO 3 είναι ο έλεγχος των 

διαφόρων χηµικών και µικροβιολογικών κινδύνων που εισέρχονται στην 

τροφική αλυσίδα στο επίπεδο της εκτροφής, του σφαγείου ή του τεµαχισµού, 

η τήρηση της ιχνηλασιµότητας στην παραγωγή της ζωοτροφής, στο επίπεδο 

της εκτροφής αλλά και στην παραγωγή κρέατος, η διασφάλιση της ευζωίας 

των ζώων και η τήρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Τα πρότυπα αυτά µπορούν να εφαρµοστούν από επιχειρήσεις παραγωγής 

ζωοτροφών χοιροτροφίας, χοιροτροφικές επιχειρήσεις αλλά και από σφαγεία, 

τυποποιητήρια κρέατος, αλλαντοβιοµηχανίες και επιχειρήσεις πώλησης 

χοιρινού κρέατος. 

5. Περιβάλλον 

Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 

Η σταδιακή υποβάθµιση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί 

ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η διεθνής 

κοινότητα. Τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) παρέχουν το 



πλαίσιο για τη συστηµατική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των 

περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

των οργανισµών, µε στόχο τη συµµόρφωση µε τις νοµικές απαιτήσεις, τη 

συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης. 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδοµένο παγκοσµίως 

πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την 

ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού Συστήµατος Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης. Το πρότυπο µπορεί να εφαρµοστεί από οποιονδήποτε οργανισµό 

ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από 

το µέγεθος ή τον τοµέα στον οποίον δραστηριοποιείται. 

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 αποτελεί τη βάση για την εφαρµογή και άλλων 

σχηµάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό 

Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). 

Επιπροσθέτως, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συµβατό µε άλλα πρότυπα 

συστηµάτων διαχείρισης, όπως το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε να είναι δυνατή 

η ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης όταν αυτό απαιτείται. 

Πολύ σηµαντικά οφέλη από την πιστοποιηµένη εφαρµογή Συστήµατος 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001), προσαρµοσµένου σωστά 

στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας µιας επιχείρησης, είναι τα εξής: 

• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

• Η επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία και η 

αποφυγή προστίµων 

• Η πρόληψη της ρύπανσης 

• Η εξοικονόµηση πόρων και η µείωση του κόστους 

• Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, η προσέλκυση νέων 

πελατών και η είσοδος σε νέες αγορές 

• Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό, αρµόδιες 

αρχές, δανειστές, επενδυτές 

• Η βελτίωση της επικοινωνίας µε εξωτερικούς ενδιαφερόµενους φορείς 



• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέµατα και η 

αυξηµένη προθυµία για ανάληψη ευθυνών. 

 

6. Ασφάλεια Πληροφοριών 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας των πληροφοριών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO27001 

Η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων, ηλεκτρονικών αρχείων και δικτύων 

µεταφοράς δεδοµένων αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για την εύρυθµη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η απροβληµάτιστη λειτουργία των 

ηλεκτρονικών συστηµάτων και η ασφάλεια της πληροφορίας καθηµερινά 

απειλείται από απρόβλεπτες βλάβες του εξοπλισµού, εξωτερικές κακόβουλες 

επιθέσεις, ιούς και άλλα βλαβερά λογισµικά ή ακόµα και από την αδυναµία 

του προσωπικού να αξιοποιήσει πλήρως τις τεχνολογικές δυνατότητες των 

συστηµάτων. 

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001 είναι µια διεθνής προδιαγραφή ∆ιαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών που έχει εκδοθεί από τον οργανισµό ISO – International 

Organization for Standardization – και αποτελεί µια συλλογή κοινώς 

αποδεκτών καλών πρακτικών για την προστασία των ηλεκτρονικών 

δεδοµένων. Στόχος του προτύπου είναι η διαφύλαξη της εµπιστευτικότητας, 

της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών µέσω της χρήση 

ενός συνόλου µέτρων ελέγχου. 

Πολύ σηµαντικά οφέλη από την πιστοποιηµένη εφαρµογή ∆ιαχείρισης 

Ασφάλειας των πληροφοριών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO27001, προσαρµοσµένου σωστά 

στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας µιας επιχείρησης, είναι τα εξής: 

• Τεκµηριώνει ότι η σχετική νοµοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισµοί 

εφαρµόζονται. 

• Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ικανοποίηση συµβατικών 

υποχρεώσεων και επιδεικνύει στους πελάτες του οργανισµού ότι η ασφάλεια 

των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σηµασίας για τον οργανισµό 

• Παρέχει αντικειµενικη τεκµηρίωση µέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι 

τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί 

ικανοποιητικά και σωστά 



• Αναδεικνύει την ύπαρξη ενός επίσηµου και λειτουργικού συστήµατος 

διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 

• Αποδεικνύει ότι µέσω τακτικών αξιολογήσεων βοηθά τον οργανισµό να 

παρακολουθεί την απόδοσή του και να βελτιώνεται 

• Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται και 

διαχειρίζονται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων έχουν µεγάλη αξία για 

τον οργανισµό 

Η ανάγκη για τεκµηριωµένη πλήρη διαφύλαξη της ασφάλειας των 

πληροφοριών καθίσταται ιδιαιτέρως επιτακτική στους φορείς υπηρεσιών 

υγείας (νοσοκοµεία, κλινικές), τραπεζικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

ασφαλιστικές εταιρείες κ.α. 


