ΑΙΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
1. ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
Δπσλπκία επηρείξεζεο:
Η επηρείξεζε απνηειείηαη από κία ή πεξηζζόηεξεο λνκηθέο κνξθέο;
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο λνκηθέο κνξθέο, πξνζδηνξίζηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε λνκηθή κνξθή.
ΑΦΜ:

ΓΟΤ:

Πόιε/Σ.Κ.:

Γηεύζπλζε:

Σειέθσλν:

Κηλεηό ηειέθσλν:

Fax:

Δ-mail:

Ολνκαηεπώλπκν Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ:
Ολνκαηεπώλπκν γηα επαθή, δηεπθξηλήζεηο:

Σειέθσλν:

Δθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην ύζηεκα Πνηόηεηαο :
ύκβνπινο:
2. ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Πρότυπο με το οποίο θα γίνει η επιθεώρηση
ISO 22000

FSSC 22000

FSSC 22000-Quality

Codex Alimentarius

ΠΡΟΔΛΔΓΥΟ ΤΣΗΜΑΣΟ

Δπηζπκεηό πεδίν πηζηνπνίεζεο - Νέεο δξαζηεξηόηεηεο πηζηνπνίεζεο:
ΗΜΔΙΩΗ: Ο νξγαληζκόο δελ απνθιείεη δξαζηεξηόηεηεο, δηαδηθαζίεο, πξντόληα ή ππεξεζίεο από ην επηζπκεηό πεδίν
πηζηνπνίεζεο όηαλ απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, ηα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ γηα ηα ηειηθά πξντόληα όπσο νξίδεηαη ζην επηζπκεηό πεδίν πηζηνπνίεζεο.
Αλαζέηεηε ππεξεξγνιαβηθά κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ζαο; Αλ λαί, πνηέο

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο (ΔΠΑ):
ΗΜΔΙΩΗ: Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ
εθθξάδεηαη ζε αξηζκό εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο (ΔΠΑ). Όηαλ ε επηρείξεζε θαηαλέκεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε
βάξδηεο θαη ηα πξντόληα ή / θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη παξόκνηεο, ν αξηζκόο (ΔΠΑ) ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ θύξηα βάξδηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επνρηαθώλ εξγαδνκέλσλ) θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γξαθείνπ.
Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο βάξδηεο:

Ωξάξην εξγαζίαο:

Αξηζκόο κειεησλ HACCP:
ΗΜΔΙΩΗ: Η κειέηε HACCP αληηζηνηρεί ζε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο γηα κηα νκάδα πξντόλησλ / ππεξεζηώλ κε
παξόκνηνπο θηλδύλνπο θαη παξόκνηα ηερλνινγία παξαγσγήο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, παξόκνηεο ζπλζήθεο
απνζήθεπζεο.
Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ γξακκώλ παξαγσγήο θαη επηζύλαςε θαηαιόγνπ πξντόλησλ:

Απαηηήζεηο λνκνζεζίαο (Δζληθή ή Γηεζλήο ) πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα παξαγόκελα πξντόληα /ππεξεζίεο ηεο
επηρείξεζεο:

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (επηζπλάπηεηαη):

Όπνπ εθαξκόδεηαη (θαηά πεξίπησζε): Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηρεηξήζεηο κε πνιιαπιά ζεκεία άζθεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ
ΗΜΔΙΩΗ: Η επηρείξεζε κε πνιιαπιά ζεκεία άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, είλαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη κηα
θαζνξηζκέλε θεληξηθή ιεηηνπξγία ζηελ νπνία πξνγξακκαηίδνληαη, ειέγρνληαη ή δηαρεηξίδνληαη νη ζρεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (ΓΑΣ) θαη έλα δίθηπν ζεκείσλ ζηα νπνία
πξαγκαηνπνηνύληαη πιήξσο ή ελ κέξεη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο.
ICS-ISO22000-D1.1/14/301020
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Παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ κε πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο είλαη:
• Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε franchises.
• Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο παξαγσγήο θαη έλα δίθηπν γξαθείσλ πσιήζεσλ.
• Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ κε πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ παξόκνηα ππεξεζία.
• Δπηρεηξήζεηοκε πνιιαπιά ππνθαηαζηήκαηα.
Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εζσηεξηθόο έιεγρνο ζε θάζε ηνπνζεζία εληόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο πξηλ από ηελ
πηζηνπνίεζε;
Όπνπ εθαξκόδεηαη (θαηά πεξίπησζε): Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ρώξνπο απνζήθεπζεο
εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο , ρσξηζηά θεληξηθά γξαθεία θαη πινπνηνύληαη νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηνπ ρώξνπ ηεο
εγθαηάζηαζεο

ΗΜΔΙΩΗ: Γξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηνπ ρώξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο:
A. Γηαρσξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο
Μία επηρείξεζε έρεη κηα (εληαία) δηαδηθαζία πνπ ρσξίδεηαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηνπνζεζηώλ πνπ όκσο είλαη κέξνο ηεο
ίδηαο λνκηθήο νληόηεηαο. Η θύξηα εγθαηάζηαζε είλαη ν κνλαδηθόο δέθηεο / πειάηεο ησλ δεπηεξεπόλησλ ηνπνζεζηώλ.
Γηα παξάδεηγκα:
• Έλα εκηηειέο πξντόλ κεηαθέξεηαη ζε μερσξηζηή ηνπνζεζία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην επεμεξγαζίαο ή ζηάδηα
επεμεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ θαη επηζηξέθεηαη ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε σο πξνο ηελ
παξαγσγή.
• Οη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη σο εληαίν πεδίν γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη λα εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθό.
Β. ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ FSSC 22000 θαη FSCC 22000-ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΟΝΟ:
• Ο αξηζκόο ησλ δεπηεξεπνπζώλ ηνπνζεζηώλ πεξηνξίδεηαη ζε πέληε θαη 'αλώηαην όξην.
Όπνπ εθαξκόδεηαη (θαηά πεξίπησζε): Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε αίηεκα επηρείξεζεο γηα πηζηνπνίεζε ε νπνία ζα
κεηαθεξζεί από άιιν θνξέα Πηζηνπνίεζεο
ΗΜΔΙΩΗ: Οη ιεπηνκέξεηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
• Έρεη αλαθιεζεί ε πξνεγνύκελε πηζηνπνίεζε ηνπ ΓΑΣ;
• Πνηνο είλαη ν ιόγνο γηα ηε κεηαθνξά;
ΓΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ FSSC 22000 θαη FSCC 22000-QUALITY ΜΟΝΟ.
Όπνπ εθαξκόδεηαη (θαηά πεξίπησζε): Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε αίηεκα γηα έιεγρν κεηάβαζεο από ην νιιαλδηθό ζύζηεκα
HACCP, ISO 22000 ή αλαγλσξηζκέλν από ην GFSI ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο ζε FSSC 22000 ή ζε FSSC-Quality.

Απαηηείηαη δηεξκελέαο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ νκάδα Δπηζεώξεζεο ζηελ επηηόπηα επηζεώξεζε;

Από ηόηε πνπ εθαξκόζηεθε ην πξόηππν / πξόγξακκα ζρεδίνπ ΓΑΣ ζηελ νξγάλσζε;

πληζηάηαη ε αηηνύζα επηρείξεζε λα πξνβεί ζε απηναμηνιόγεζε ηνπ ζρεηηθνύ πξνηύπνπ / ζρεδίνπ ΓΑΣ. Όηαλ
νινθιεξσζεί ε απηναμηνιόγεζε θαη εληνπηζηνύλ πηζαλά θελά, ε αηηνύζα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δειώζεη ηελ
επηζπκεηή εκεξνκελία ειέγρνπ ζηελ Α -CERT.
Δπηζπκεηή εκεξνκελία ειέγρνπ:
ΗΜΔΙΩΗ: Η επηζπκεηή εκεξνκελία, ώξα θαη επνρή επηζεώξεζεο ζα επηιεγεί θαηά ηξόπν ώζηε ε νκάδα επηζεώξεζεο
λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμεη ηελ επηρείξεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε αληηπξνζσπεπηηθό αξηζκό ησλ γξακκώλ
παξαγσγήο , ησλ θαηεγνξηώλ θαη ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαιύπηνληαη από ην πξνηεηλόκελν πεδίν πηζηνπνίεζεο.
Όπνπ εθαξκόδεηαη: Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εκέξεο εθηόο ιεηηνπξγίαο
Οη εκέξεο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαθνηλώλνληαη ζηνλ νξγαληζκό πηζηνπνίεζεο, ώζηε λα κελ
εκπνδίδεηαη ν αηθλίδηνο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ νξγαληζκό πηζηνπνίεζεο.

Δάλ ππήξραλ παξάπνλα πειαηώλ πώο ηα δηαρεηξηζηήθαηε;
Ηκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΣ από ηελ επηρείξεζε
ICS-ISO22000-D1.1/14/301020

ζ.2.3

Γειώλσ πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε απηή εηλαη αιεζείο θαη κπνξνύλ λα δηαζηαπξσζνύλ αλά
πάζα ζηηγκή.
Γηα ηελ επηρείξεζε (Όλνκα & ζέζε)
Τπνγξαθή:
Ηκεξνκελία:

ICS-ISO22000-D1.1/14/301020

ζ.3.3

