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Η SGS..
 Ιδρύθηκε το 1878 στη Rouen της Γαλλίας με βασικό
αντικείμενο τους ελέγχους εμπορευμάτων ξηρών αγροτικών
φορτίων. Από το 1919 έχει μεταφέρει την έδρα της στη Γενεύη
της Ελβετίας
 Το ανθρώπινο δυναμικό των 85.000 υπαλλήλων της SGS,
λειτουργεί, με βάση τον Κώδικα Ακεραιότητας που έχει
θεσπίσει η εταιρεία και εφαρμόζει παγκοσμίως στις 150
χώρες δραστηριοποίησης της
 Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1933 με γραφεία σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη προσωπικό 56 ατόμων και εξειδικευμένους
συνεργάτες σε όλη την επικράτεια. Είναι περισσότερο γνωστή
ως Surveillance
 Παρέχει υπηρεσίες





Επιθεωρήσεων & επιβλέψεων
Επαληθεύσεων
Εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων
Πιστοποιήσεων
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GTP COCERAL
 Πρόκειται για εθελοντικό σχήμα πιστοποίησης που έχει
προτείνει, αναπτύξει και διαχειρίζεται η COCERAL
 Αφορά την εφαρμογή καλών πρακτικών εμπορίας
δημητριακών, ρυζιού, ζωοτροφών, ελαιούχων σπόρων,
ελαιολάδου, ελαίων και λιπών.
 Στόχος της GTP είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους
επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών να
 Συμμορφωθούν με τις καλές πρακτικές υγιεινής που
σχετίζονται με την διαχείριση εγκαταστάσεων, εξοπλισμών,
μεταφορών, αποβλήτων και προσωπικού.
 Εντοπίσουν και να ελέγξουν πιθανά ρίσκα σχετικά με την
ασφάλεια του καταναλωτή και να θεσπίσουν κατάλληλες
διαδικασίες βασισμένες στις αρχές του συστήματος
H.A.C.C.P
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ΙΣΤΟΡΙΑ
 Ο Κώδικας GTP
 αντανακλά το περιεχόμενο και τη δομή του Οδηγού της ΕΕ
για καλές πρακτικές υγιεινής στη
•
•
•
•

Συλλογή
Αποθήκευση
Εμπορία και
Μεταφορά

Δημητριακών και ζωοτροφών. Αναπτύχθηκε από την
COCERAL και την COGECA (αγροτικοί συνεταιρισμοί) και
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του
2010.
 Πιστοποιεί εταιρείες σύμφωνα με ένα πρότυπο που προχωρά
παραπέρα από τον Οδηγό της ΕΕ παρέχοντας στους
υπεύθυνους των επιχειρήσεων λεπτομερείς διαδικασίες ώστε
να τους επιτραπεί να τοποθετήσουν στο ράφι ασφαλή
τρόφιμα και ζωοτροφές
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ


Ο Κώδικας GTP έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατός με
έντυπα προτύπων ISO και άλλους κώδικες πρακτικής.



Διαχειρίζεται από την COCERAL που επιδοκίμασε την ιδέα ενός ενιαίου Κώδικα για
υπεύθυνους επιχειρήσεων που έχουν ως κύριες αρχές την




Εθελοντική εφαρμογή
Επαλήθευση και πιστοποίηση από ανεξαρτήτους τρίτους φορείς
Διαχείριση ποιότητας



Η Επιτροπή Εναρμόνισης του GTP συχνά αξιολογεί αν απαιτούνται βελτιώσεις ή
αναβάθμιση των απαιτήσεων του σχήματος που προκύπτουν είτε από τεχνολογικές,
επιστημονικές ή νομοθετικές εξελίξεις στις αρχές του H.A.C.C.P



O Κώδικας αποτελείται και εφαρμόζεται μέσα από 4 ενότητες που επιτρέπουν την
αναγνώριση δραστηριοτήτων που καλύπτονται είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε
από υπεργολάβους τους στα ακόλουθα
Εμπορία
Συλλογή
Αποθήκευση
Αποστολή/ παράδοση συμπεριλαμβάνοντας την οδική , θαλάσσια, σιδηροδρομική
μεταφορά
Οι ενότητες είναι συμπληρωματικές και αυτόνομες με εξαίρεση εκείνη που αφορά την
μεταφορά η οποία πρέπει να συνδέεται και να συνδυάζετε με μια ή περισσότερες
από τις λοιπές ενότητες
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που
προβλέπει το σχήμα GTP και που επιθυμούν να
πιστοποιηθούν σύμφωνα με αυτό θα πρέπει να
1.

2.

3.

4.

Αναπτύξουν τέτοιες διαδικασίες που θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις της τελευταίας έκδοσης του Κώδικα που βρίσκεται σε
ισχύ : Publication of GTP Code version 1.3A - April 2014 Last
updated May 2015
Αιτηθούν για πιστοποίηση συμπληρώνοντας την αίτηση που
βρίσκεται στον ιστότοπο της COCERAL
(http://www.gtpcode.eu/upload/Application_Form_Operators.pdf )
Επιλέξουν φορέα πιστοποίησης από την λίστα των εγκεκριμένων
φορέων που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της COCERAL
στον οποίον θα αιτηθούν για τη διενέργεια της επιθεώρησης
http://www.gtpcode.eu/index.php?page=Certifying\
Ορίσουν ημερομηνία διεξαγωγής της επιθεώρησης με τον φορέα
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ΚΥΚΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Κώδικας έχει δυο βασικούς άξονες
 Α: Συστάσεις για Καλές Πρακτικές Υγιεινής στις επιχειρήσεις
Συλλογής, Αποθήκευσης, Εμπορίας και Μεταφοράς
 Ο Κανονισμός No 183/2005 της ΕΕ στην υγιεινή των ζωοτροφών
καθώς και ο Κανονισμός No 852/2004 που αφορά στην υγιεινή
των τροφίμων αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή των καλών
πρακτικών υγιεινής στην επίτευξη των στόχων της Νομοθεσίας
της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών.

 Β: Εφαρμογή συστήματος HACCP
 Η επιχείρηση καλείται να αναπτύξει ένα τεκμηριωμένο και
αποτελεσματικό πρόγραμμα προαπαιτούμενων για το σύστημα
HACCP που εφαρμόζει. Αυτό αποτελείται από καθορισμένες,
τυπικές διαδικασίες που ελέγχουν τους πιθανούς κινδύνους σε
ευρεία κλίμακα όπως για παράδειγμα ο έλεγχος των παρασίτων,
η εκπαίδευση, η διαχείριση των αποβλήτων, οι προδιαγραφές
πρώτων υλών και συστατικών κλπ). Τα προαπαιτούμενα
καθορίζονται σαν μέρος του Πλάνου HACCP
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H.A.C.C.P.- HAZARD ANALYSIS CRITICAL
CONTROL POINTS
 Όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς της ΕΕ για την
υγιεινή τροφίμων και ζωοτροφών (πχ ΕΚ178/2002, ΕΚ
183/2005 κ.ά) η επιχείρηση πρέπει να διενεργήσει επίσημη
αξιολόγηση ρίσκου σύμφωνα με αναγνωρισμένες αρχές
HACCP όπως αυτές που περιγράφονται στον Codex
Alimentarius Commission του World Health Organisation
στις ‘Recommended International Code of Practice
General Principles of Food Hygiene – CAC/RCP 1- 1969,
Rev. 4 – 2003’.
 Η αξιολόγηση ρίσκου θα πρέπει να έχει στόχο την
αναγνώριση και τον έλεγχο των κινδύνων που ενδέχεται να
επηρεάσουν δυσμενώς την ασφάλεια των παρεχόμενων
προϊόντων
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ HACCP
 Το HACCP δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόγραμμα αλλά
μέρος ενός ευρύτερου ελεγκτικού συστήματος που είναι
δομημένο σε μια σειρά προαπαιτούμενων προγραμμάτων
αφήνοντας το να χειριστεί τους συγκεκριμένους
σημαντικούς κινδύνους που αφορούν το προϊόν ή τη
διαδικασία
 7 βασικές αρχές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διενέργεια ανάλυσης Κινδύνου
Αναγνώριση Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCP)
Θέσπιση Κρίσιμων Ορίων για τα Κρίσιμα Σημεία
Θέσπιση Διαδικασιών Παρακολούθησης
Θέσπιση Διορθωτικών Ενεργειών
Θέσπιση Διαδικασιών Τήρησης Εγγράφων
Θέσπιση Διαδικασιών Επαλήθευσης
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ HACCP ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
 Ανάπτυξη Μυκοτοξινών
 Αφλατοξίνες
 Διοξίνες

 Ε. Coli
 GMO
 Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων

 Βαρέα Μέταλλα
 Μικροβιολογικοί κίνδυνοι
(σαλμονέλα κλπ)

 Επιμολύνσεις (μελαμίνη)
11

ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ GTP ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ
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ΠΩΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΩΝ LOGISTICS
 Οι δύο εκ των τεσσάρων ενοτήτων του Κώδικα αφορούν τον
κλάδο των logistics



 Στην τελευταία ενημέρωση του κώδικα δίνεται περισσότερη
έμφαση στη λεπτομέρεια της
ιχνιλασιμότητας στην
αποθήκευση και για κάθε διεργασία απαιτείται ανάπτυξη
διαγράμματος ροής
 Ειδικά για τις οδικές μεταφορές
 H GTP είναι μέλος της ICRT (International Committee for Road
Transport)
 Η IRTC έχει ως στόχο να αξιολογεί τα προϊόντα στη βάση του
πιθανού ρίσκου που ενδέχεται να εμφανίσουν τα προϊόντα στην
ζωική διατροφική αλυσίδα, να μειώσει τη λίστα των διαφορών
μεταξύ των σχημάτων και να καθορίσει μια ελάχιστη σύστημα για
τη διασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς των ζωοτροφών.
13

ΤΑ ΩΦΕΛΗ
 Η πιστοποίηση GTP παρέχει στην επιχείρηση τα μέσα να
είναι συνεχώς συνεπής στις νομοθετικές απαιτήσεις που
σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών
 Λαμβάνοντας την πιστοποίηση GTP υπάρχει εγγύηση της
εξασφάλισης πως υπάρχουν και εφαρμόζονται καλές
πρακτικές για τη διαχείριση του ρίσκου στην επιχείρηση.
 Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες με άλλες επιχειρήσεις GTP και άλλους
συμμετέχοντες σε παγκόσμια σχήματα που θεωρούνται
ισότιμα της COCERAL
 Επιπροσθέτως του Κώδικα το πλεονέκτημα της πιστοποίησης
είναι η εύκολη και φιλική στο χρήστη πρόσβαση σε μητρώο
GTP επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η
διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφόρηση.
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Ερωτήσεις?

