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Εισαγωγή
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021:2006 παρέχει τις αρχές και τις απαιτήσεις για την ικανότητα,
συνέπεια και αµεροληψία της επιθεώρησης και πιστοποίησης όλων των τύπων συστηµάτων
διαχείρισης, για τους φορείς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων προκειµένου οι οργανισµοί της αλυσίδας τροφίµων να
καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια
των τροφίµων.
Η τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 22003:2007 καθορίζει τις απαιτήσεις για τους φορείς που
παρέχουν επιθεώρηση και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων.
Η αξιολόγηση διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης για να πιστοποιούν την εφαρµογή του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
17021:2006, την τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 22003:2007 και τους κανονισµούς και τα
κριτήρια του Ε.ΣΥ.∆.
Η παρούσα Κατευθυντήρια Οδηγία δίνει διευκρινίσεις σχετικά µε τα παραπάνω ενώ για την
αντίστοιχη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης αξιολογείται και η ικανότητά τους να εφαρµόζουν
και τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης Κατευθυντήριας Οδηγίας.

Γενικές απαιτήσεις
1. Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει:
Να διαθέτει τεκµηριωµένη γνώση των υπό διαπίστευση προτύπων, της τρέχουσας
νοµοθεσίας που αφορά στην ασφάλεια των τροφίµων, τις παραµέτρους ασφάλειας, τις
απαιτήσεις για τη δειγµατοληψία των υπό δοκιµή δειγµάτων και να λαµβάνει υπόψη τα
αποτελέσµατα των επίσηµων ελέγχων που πραγµατοποιούνται από τις επίσηµες αρχές.
Να παρακολουθεί τεκµηριωµένα τις εξελίξεις της νοµοθεσίας και των προτύπων.
Στα γραφεία του και στο αρχείο εκάστου εκ των πελατών του να είναι διαθέσιµη κατά
την αξιολόγηση όλη η τεκµηρίωση της Οµάδας επιθεώρησης, όπως αυτή προβλέπεται
στην §9.9 του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021:2006 και επιπλέον σχέδιο HACCP και τα
προαπαιτούµενα προγράµµατα, άδεια λειτουργίας και όλα τα νοµοθετικά έγγραφα και
σηµειώσεις της Οµάδας επιθεώρησης για την επιθεωρούµενη επιχείρηση.
Να διαθέτει διαδικασίες παρακολούθησης των αναγκών της εκπαίδευσης. Να
αναγνωρίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης και να διαθέτει διαδικασίες εκπαίδευσης,
αξιολόγησης της εκπαίδευσης και επαλήθευσης των αποτελεσµάτων αυτής .
2. Τα µέλη της οµάδας επιθεώρησης, µεταξύ άλλων θα πρέπει να διαθέτουν:
Τεκµηριωµένη γνώση των νοµικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα υπό πιστοποίηση
προϊόντα.
Μόρφωση που θα αποδεικνύεται µε πτυχίο ή δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας συναφούς µε τον κλάδο των τροφίµων.
Τα προσόντα όπως αυτά προβλέπονται για τους επιθεωρητές στην §7.2.4 της ISO/TS
22003:2007
3. Ο χρόνος που θα αφιερώνεται για τη διενέργεια της επιθεώρησης θα πρέπει να είναι ο
προβλεπόµενος στο Annex B, Πίνακας Β1 της ISO/TS 22003:2007.
4. Το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) που θα χορηγείται, θα είναι
σύµφωνο µε το Annex A, Πίνακας A.1 της ISO/TS 22003:2007 (επισυνάπτεται σχέδιο).
Η αξιολόγηση των Φορέων Πιστοποίησης από το Ε.ΣΥ.∆. θα πραγµατοποιείται µε
επιτόπιες αξιολογήσεις δραστηριότητας όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας
δηλαδή σε κωδικούς NACE διότι µε αυτό τον τρόπο είναι εφικτός ο προσδιορισµός του
συνόλου των δραστηριοτήτων ανά κατηγορία µε στόχο τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων
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µε τη µεγαλύτερη επικινδυνότητα.
Για να διαπιστευτεί ένας Φορέας Πιστοποίησης και να του χορηγηθεί ΕΠΕ∆ σύµφωνα µε το
Annex A, Πίνακας A.1 της ISO/TS 22003:2007, θα πρέπει:
Κατηγορία A:
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση σε έναν από τους κωδικούς NACE
01.21-01.25 ή 05.01 ή 05.02.

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.

Κατηγορία B:
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση σε έναν από τους κωδικούς NACE
01.11 ή 01.12.

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.

Κατηγορία C1:
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση στο µοναδικό κωδικό NACE 15.1 που
περιλαµβάνεται στην κατηγορία .

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.

Κατηγορία C2:
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση στο µοναδικό κωδικό NACE 15.2 που
περιλαµβάνεται στην κατηγορία .

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.

Κατηγορία C3:
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση στο µοναδικό κωδικό NACE 15.51 που
περιλαµβάνεται στην κατηγορία .

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.

Κατηγορία D:
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση στο µοναδικό κωδικό NACE 15.3 που
περιλαµβάνεται στην κατηγορία .

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.

Για καθεµία από τις κατηγορίες E, F, G, H, I, J, K, L, M :
•

Να πραγµατοποιηθεί µία επιτόπια αξιολόγηση σε οποιοδήποτε κωδικό NACE της
κάθε κατηγορίας .

•

Να υπάρχει τουλάχιστο ένας (1) πιστοποιηµένος πελάτης στην κάθε κατηγορία, και

•

Ο Φορέας να διαθέτει ικανή Οµάδα Επιθεώρησης για όλη την κατηγορία.
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Σηµειώνεται ότι οι Οµάδες Επιθεώρησης θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από τον Φορέα
Πιστοποίησης ως προς την τεχνική ικανότητά τους σύµφωνα µε τους κωδικούς δραστηριότητας
NACE, για κάθε κατηγορία, όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσης. Η αξιολόγηση
αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται στο Ε.ΣΥ.∆. ως κατάλογος επιθεωρητών µε τεκµηριωµένη την
τεχνική επάρκεια ανά κωδικό δραστηριότητας.

Πίνακας 1

Κατηγορία

Περιγραφή Κατηγορίας

∆ραστηριότητα

A

Αγροτική Παραγωγή 1 (Κτηνοτροφία).

01.21-01.25, 01.5, 05.01, 05.02, 01.42

B

Αγροτική Παραγωγή 1 (Φυτική
Παραγωγή).

01.11, 01.12, 01.3, 01.41, 01.42

C1

C2

C3

D

Επεξεργασία Τροφίµων 1 (Ζωικά
Προϊόντα Μικρής ∆ιάρκειας Ζωής)
(Παραγωγή, επεξεργασία και
συντήρηση κρέατος και προϊόντων
κρέατος).

Επεξεργασία Τροφίµων 1 (Ζωικά
Προϊόντα Μικρής ∆ιάρκειας Ζωής)
(Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών
και προϊόντων ψαριών).

Επεξεργασία Τροφίµων 1 (Ζωικά
Προϊόντα Μικρής ∆ιάρκειας Ζωής)
(Λειτουργία γαλακτοκοµείων και
τυροκοµεία).

15.1

15.2

15.51

Επεξεργασία Τροφίµων 2 (Φυτικά
Προϊόντα Μικρής ∆ιάρκειας Ζωής).

15.3

E

Επεξεργασία Τροφίµων 3 (Προϊόντα
Μακράς ∆ιάρκειας Ζωής σε
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος).

14.4, 15.4, 15.52, 15.6, 15.83, 15.84,
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.9

F

Παραγωγή Ζωοτροφών.

15.7

G

Έτοιµα φαγητά (Catering).

15.88, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5
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H

∆ιανοµή Τροφίµων.

51.2, 51.3, 52.11, 52.62

I

Υπηρεσίες.

25, 41, 90.01, 90.02, 90.03

J

Μεταφορά και αποθήκευση.

60.1, 60.24, 60.3, 61.1, 61.2, 62.1, 63.2

K

Βιοµηχανία εξοπλισµού.

28.21, 28.61, 29.71, 29.3, 29.53, 29.55

L

(Βιο)χηµική βιοµηχανία.

24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.2, 24.3,
24.41, 24.42

M

Βιοµηχανία υλικών συσκευασίας.

20.40, 20.5, 21.21, 21.25, 25.22, 26.11,
26.25, 26.26, 28.21, 28.72
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