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Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι κατά τον Ν. 2121/93 και κατά τη ∆ιεθνή
Σύµβαση Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το Ν. 100/75), απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, καθώς και η
αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιοδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή σε άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Πρόλογος
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία εφαρµογής και πιστοποίησης των προτύπων AGRO 3, εκπονήθηκε από τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και
λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να παρέχει κατευθύνσεις, µε στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και
οµοιόµορφης εφαρµογής των απαιτήσεων των προτύπων:
• AGRO 3-1: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος,
Προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας» ή/και
• AGRO 3-2: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος,
Προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων» ή/και
• AGRO 3-3: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος,
Προδιαγραφή για τη σφαγή των χοίρων» ή/και
• AGRO 3-4: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος,
Προδιαγραφή για τον τεµαχισµό, αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος».
• AGRO 3-5: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος,
Προδιαγραφή για τα σηµεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος».
από τις επιχειρήσεις, τους φορείς πιστοποίησης και γενικά όλους αυτούς που εµπλέκονται µε το
αντικείµενο της παρούσας.
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αποτελείται από δύο µέρη: Το πρώτο αφορά τις γενικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος στο πλαίσιο της εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης για
τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος (ΣΣ∆ΠΧΚ) καθώς και τους φορείς που την πιστοποιούν, ενώ το δεύτερο µέρος αφορά εξειδικευµένες οδηγίες για την εφαρµογή των απαιτήσεων
των προτύπων AGRO 3 όπως αυτές περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους των προτύπων.
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ΜΕΡΟΣ 1ο - KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 3
Εισαγωγή
H εφαρµογή και η τήρηση των προτύπων της αλυσίδας AGRO 3 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας
παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ανάπτυξης Συστήµατος ∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση
της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος (Σ∆∆ΠΧΚ), προκειµένου τα παραγόµενα τελικά προϊόντα κατάλληλα επισηµαινόµενα να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία τους και να αποκτήσουν σηµαντικό
προβάδισµα στις αγορές υψηλού ανταγωνισµού κατακτώντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
Προκειµένου οι επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν ως προς κάποιο/α από τα πρότυπα AGRO 3, είναι
απαραίτητο να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του/ων αντίστοιχου/ων προτύπου/ων AGRO 3
και της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας.
Το χοιρινό κρέας που προέρχεται από τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα
AGRO 3 και την παρούσα Οδηγία επισηµαίνεται µε το ειδικό εθνικό σήµα πιστοποίησης.
Η εφαρµογή της οδηγίας αυτής αποτελεί επίσης ένα από τα κριτήρια αναγνώρισης και επίβλεψης
των Φορέων Πιστοποίησης των προτύπων AGRO από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT, σύµφωνα µε
την K.Υ.Α 267623/29.08.2007 (ΦΕΚ 1723 Β΄/29.08.2007).
Τα πρότυπα AGRO 3 µαζί µε την παρούσα Οδηγία παρέχουν τους κανόνες και το πλαίσιο για ανεξάρτητη αναγνωρισµένη πιστοποίηση τρίτου µέρους των διαδικασιών παραγωγής χοιρινού κρέατος
ως προς ΕΝ 45011 ή ISO/IEC Guide 65 (πιστοποίηση προϊόντος).
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1. Σκοπός – Πεδίο Εφαρµογής
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παρέχει
τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την εφαρµογή
και την πιστοποίηση των προτύπων AGRO 3.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από:
α) τις επιχειρήσεις ώστε να διευκολυνθούν
στην εφαρµογή των απαιτήσεων των προτύπων AGRO 3.
β) τους Φορείς Πιστοποίησης ώστε να εναρµονιστεί η επιθεώρηση των προτύπων
AGRO 3.
γ) τις αρχές ∆ιαπίστευσης των Φορέων Πιστοποίησης, ώστε να διευκολυνθούν στο έργο
της διαπίστευσης.
δ) την εθνική αρχή αναγνώρισης και επίβλεψης
των
Φορέων
Πιστοποίησης
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του για την αναγνώριση και επίβλεψη
των Φορέων που πιστοποιούν σύµφωνα µε
τα πρότυπα AGRO 3.
2. Ορισµοί
Οι ακόλουθοι ορισµοί ισχύουν για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας.
2.1 Επιχείρηση
Κάθε επιχείρηση που ανήκει στην αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος (βιοµηχανία/ βιοτεχνία ζωοτροφών ή παρασκευαστήριο ζωοτροφών χοιροτροφικής µονάδας, χοιροτροφική
µονάδα, σφαγείο, µονάδα τυποποίησης κρέατος (τυποποιητήριο) και σηµείο λιανικής πώλησης.
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παρούσας Οδηγίας, µε σκοπό την πιστοποίησή
της.

2.4 Επιθεώρηση Επιτήρησης
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται επιτόπου
από το Φορέα Πιστοποίησης, έτσι ώστε ο Φορέας Πιστοποίησης να µπορεί να διατηρεί την
εµπιστοσύνη του ότι το αντικείµενο πιστοποίησης συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
σχετικού µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης προτύπου AGRO 3 και της παρούσας Οδηγίας.
2.5 Πιστοποιητικό
Το επίσηµο έγγραφο το οποίο εκδίδει ο Φορέας Πιστοποίησης στη συµβεβληµένη µε αυτόν
επιχείρηση, στην οποία διαπιστώθηκε µετά
από επιθεώρηση που πραγµατοποίησε ο Φορέας, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου AGRO 3-1 ή/και 3-2 ή/και 3-3 ή/και 3-4
ή/και 3-5 και της παρούσας οδηγίας.
2.6 Τελικός Καταναλωτής
Ο τελευταίος καταναλωτής κρέατος ο οποίος
δεν χρησιµοποιεί το κρέας στο πλαίσιο λειτουργίας ή δραστηριότητας µιας επιχείρησης
τροφίµων.

3. Παραποµπές σε Πρότυπα
Πρότυπα AGRO 3 τα οποία αποτελούνται από
τα εξής µέρη:

2.2 Πεδίο Πιστοποίησης
Το στάδιο παραγωγής όπου εφαρµόζεται το
Σ∆∆ΠΧΚ (η παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας ή η εκτροφή χοίρων ή η σφαγή χοίρων ή
ο τεµαχισµός / αποστέωση / επεξεργασία /
συσκευασία χοιρινού κρέατος ή η πώλησή
του), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχετικού
Προτύπου της σειράς AGRO 3, από την επιχείρηση.
2.3 Επιθεώρηση Πιστοποίησης
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται επιτόπου
από το Φορέα Πιστοποίησης, προκειµένου να
αξιολογηθεί η συµµόρφωση της επιχείρησης
ως προς τις απαιτήσεις του σχετικού µε τις
δραστηριότητές της προτύπου AGRO 3 και της
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AGRO 3-1: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη
∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού
Κρέατος, Προδιαγραφή για την παραγωγή
ζωοτροφών χοιροτροφίας»
AGRO 3-2: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη
∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού
Κρέατος, Προδιαγραφή για την εκτροφή
των χοίρων»
AGRO 3-3: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη
∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού
Κρέατος, Προδιαγραφή για τη σφαγή των
χοίρων»
AGRO 3-4: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη
∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού
Κρέατος, Προδιαγραφή για τον τεµαχισµό,
αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία
του χοιρινού κρέατος».
AGRO 3-5: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη
∆ιασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού
Κρέατος, Προδιαγραφή για τα σηµεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος».

4. Γενικές απαιτήσεις πιστοποίησης
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τυπα AGRO 3-1, 3-3, 3-4 και 3-5 και για έξι
(6) µήνες όσον αφορά το πρότυπο AGRO
3-2.
ε) Να διενεργεί Επιθεωρήσεις Επιτήρησης στις
επιχειρήσεις κατ’ ελάχιστον µια φορά ανά
έτος. Η συχνότητα και ο χρόνος διενέργειας των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης καθορίζεται από το Φορέα Πιστοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα των προηγούµενων Επιθεωρήσεων του Σ∆∆ΠΧΚ της επιχείρησης και την απαιτούµενη παρακολούθηση της εφαρµογής του.
στ) Να διενεργεί πέραν των προγραµµατισµένων Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης/ Επιτήρησης και αιφνιδιαστικές ή έκτακτες Επιθεωρήσεις στο 10% τουλάχιστον των επιχειρήσεων που πιστοποιεί ανά πρότυπο κατ’
έτος, και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, καταγγελιών ή όταν το κρίνει απαραίτητο, προκειµένου να διαπιστώνει τη
συνεχή τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων AGRO 3 και της παρούσας οδηγίας.

Η επιχείρηση που επιθυµεί να πιστοποιηθεί κατά ένα πρότυπο της σειράς AGRO 3, πρέπει να
έχει εξασφαλίσει ότι διαθέτει προµηθευτές ή/και
πελάτες ενταγµένους στην αλυσίδα παραγωγής
χοιρινού κρέατος που τηρούν το Σ∆∆ΠΧΚ και
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων µε τις δραστηριότητές τους προτύπων
AGRO 3.

ζ) Κατ’ ελάχιστον σε κάθε επιθεώρηση και επιπροσθέτως όποτε εκείνος κρίνει απαραίτητο, να λαµβάνει δείγµατα για ανάλυση σε
Εργαστήρια διαπιστευµένα για τις εν λόγω
αναλύσεις, σε ποσοστό 1% επί του αριθµού δειγµάτων (και όχι λιγότερο από ένα
δείγµα) για τις σχετικές αναλύσεις που
προβλέπονται στο σχέδιο ελέγχου της επιθεωρούµενης επιχείρησης.

4.1 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης

η) Να διασφαλίζει ότι η επιχείρηση συµµορφώνεται µε τις οδηγίες για την ορθή χρήση
του Πιστοποιητικού ή/και του Σήµατος που
της έχουν χορηγηθεί.

Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει:
α) Να απασχολεί Επιθεωρητές, οι οποίοι πρέπει
κατ΄ ελάχιστον να είναι κάτοχοι πτυχίου
ΠΕ Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου, να αποδεικνύουν τουλάχιστον 20 ώρες συµµετοχή σε
κατάλληλα οργανωµένα και εγκεκριµένα
από τον AGROCERT εκπαιδευτικά σεµινάρια
στα πρότυπα AGRO 3, καθώς και διετή σχετική εµπειρία.
β) Να διεξάγει Επιθεωρήσεις όταν η επιχείρηση
είναι σε λειτουργία ανάλογα µε τη δυναµικότητα και το πεδίο εφαρµογής.
γ) Να διασφαλίζει ότι η επιχείρηση στην οποία
έχει χορηγήσει Πιστοποιητικό, πληροί τις
απαιτήσεις του/των σχετικού/ών προτύπου/ων AGRO 3 και της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας.
δ) Να προβαίνει σε Επιθεώρηση Πιστοποίησης
µόνο εφόσον έχει διαπιστώσει ότι η επιχείρηση εφαρµόζει το Σ∆∆ΠΧΚ για τουλάχιστον τρεις (3) µήνες όσον αφορά τα πρό-

θ) Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την άρση
των αιτιών των µη συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν, να µην προβαίνει στη χορήγηση πιστοποίησης ή να ανακαλείται η υφιστάµενη κατά περίπτωση.
ι) να διασφαλίζει ότι η πιστοποιηµένη επιχείρηση προµηθεύεται προϊόντα σε συνεχή
βάση µόνο από πιστοποιηµένους «προµηθευτές προϊόντων του προηγούµενου σταδίου της αλυσίδας παραγωγής χοιρινού
κρέατος»1.
ια) να αναγνωρίζει Πιστοποιήσεις από άλλους
Φορείς αναγνωρισµένους και ενταγµένους
στο
σύστηµα
επίβλεψης
από
τον
AGROCERT, ως απόδειξη της εφαρµογής
Σ∆∆ΠΧΚ, το οποίο συµµορφώνεται προς τις
απαιτήσεις των προτύπων της σειράς
AGRO 3.
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4.2 Προϋποθέσεις για τη διενέργεια Επιθεώρησης
Μια επιχείρηση προκειµένου να υποβάλλει αίτηση για πιστοποίηση, στο Φορέα Πιστοποίησης, πρέπει:
α) Να εφαρµόζει και να τηρεί σχετικά αρχεία,
όπως περιγράφονται στο/α πρότυπο/α
AGRO 3 για τα οποία αιτείται την πιστοποίηση και στην παρούσα Οδηγία, για τουλάχιστον για τρεις (3) µήνες όσον αφορά τα
πρότυπα AGRO 3-1, 3-3, 3-4 και 3-5 και για
τουλάχιστον έξι (6) µήνες όσον αφορά το
πρότυπο AGRO 3-2.
β) Να διασφαλίζει ότι είναι πιστοποιηµένοι
όλοι οι «προµηθευτές προϊόντων του προηγούµενου σταδίου της αλυσίδας παραγωγής χοιρινού κρέατος»1.
γ) Να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
οµάδα προσώπων.
δ) Να διαθέτει Επιβλέποντα, ο οποίος κατ’
ελάχιστον να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου, να αποδεικνύει 20
ώρες συµµετοχή σε κατάλληλα οργανωµένα και εγκεκριµένα από τον AGROCERT εκπαιδευτικά σεµινάρια στα πρότυπα AGRO
3, καθώς και διετή τουλάχιστον σχετική
εµπειρία.

3
2

4.3.1 Μια πιστοποιηµένη επιχείρηση για την
εφαρµογή ενός ή περισσοτέρων προτύπων της
σειράς AGRO 3, δύναται να αποχωρήσει από
το Φορέα Πιστοποίησης, ακόµα και κατά τη
διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού και να
συµβληθεί µε άλλο Φορέα, υπό την προϋπόθεση:
α) να καταγγείλει εγγράφως τη σύµβαση που
έχει υπογράψει µε τον πρώτο Φορέα.
β) να ενηµερώσει σχετικά τον AGROCERT
αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας της σύµβασης καθώς και το όνοµα του νέου Φορέα Πιστοποίησης στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί.
γ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο σύστηµα ελέγχου του νέου Φορέα.

4.3.2 Προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήµατος
ένταξης από το νέο Φορέα είναι:
α) να µην εκκρεµεί διενέργεια οποιουδήποτε
είδους Επιθεώρησης που να έχει ανακοινωθεί σε διάστηµα 15 ηµερών.
β) να µην εκκρεµούν διαδικασίες αξιολόγησης
ευρηµάτων Επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή
επιβολής κυρώσεων προ της ηµεροµηνίας
καταγγελίας της σύµβασης.

ε) Να έχει διενεργήσει µία πλήρη εσωτερική
Επιθεώρηση, σε όλες τις απαιτήσεις
του/των προτύπου/ων της σειράς AGRO 3
που εφαρµόζει.

γ) να µην υφίσταται κύρωση απαγόρευσης
χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων,
σηµάτων σχετικά µε το Σ∆∆ΠΧΚ.

στ) Στις περιπτώσεις που εφαρµόζει τα πρότυπα AGRO 3-1 ή/και AGRO 3-2 ή/και AGRO
3-3 ή/και AGRO 3-4, να έχει διεξάγει τουλάχιστον µία πλήρη ανασκόπηση του Συστήµατος από τη διοίκηση της επιχείρησης,
όπως ορίζεται σε σχετική απαίτηση των
παραπάνω προτύπων.

4.4 ∆ιαχείριση Ιχνηλασιµότητας & Εθνικού Σήµατος Πιστοποίησης

4.3 Αποχώρηση επιχείρησης από Φορέα
Πιστοποίησης

1

Ως «προµηθευτές προϊόντων του προηγούµενου σταδίου
της αλυσίδας παραγωγής χοιρινού κρέατος» νοούνται:
α) στην περίπτωση της χοιροτροφικής µονάδας, η επιχείρηση απ’
όπου προµηθεύεται τις ζωοτροφές χοιροτροφίας,
β) στην περίπτωση του σφαγείου, η χοιροτροφική µονάδα
απ’ όπου προµηθεύεται τα ζώα και
γ) στην περίπτωση του τυποποιητηρίου, το σφαγείο απ’
όπου προµηθεύεται τα σφάγια ή τεµάχια χοιρινού κρέατος.
Στις προηγούµενες περιπτώσεις (β) και (γ) συµπεριλαµβάνεται
και η µεταφορά ζώντων ζώων ή χοιρινού κρέατος.

4.4.1 Γενικές απαιτήσεις
Σε όλα τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 (AGRO
3-1, AGRO 3-2, AGRO 3-3, AGRO 3-4, AGRO
3-5) προβλέπεται η τήρηση στοιχείων ιχνηλασιµότητας των προϊόντων µέσα στον καθένα
από τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής –
επεξεργασίας – διακίνησης, που αντιστοιχούν.
Με την παρούσα Οδηγία διευκρινίζονται:
i. Ο τρόπος σύνδεσης των διαδικασιών ιχνηλασιµότητας που τηρούνται από τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις ως προς τις απαιτήσεις
ενός ή περισσοτέρων προτύπων της σειράς
AGRO 3.
ii. Οι υπευθυνότητες των επιχειρήσεων που
χειρίζονται το «εθνικό σήµα πιστοποίησης χοιρινού κρέατος διασφαλισµένης ποιότητας».
iii. Οι ειδικότερες οριζόντιες απαιτήσεις για
την τήρηση των στοιχείων ταυτότητας και
ιχνηλασιµότητας των προϊόντων, που θα φέρουν το «εθνικό σήµα πιστοποίησης χοιρινού
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κρέατος διασφαλισµένης ποιότητας» (Παράρτηµα I).

4.4.2 Γενικές Αρχές Ιχνηλασιµότητας
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να διαθέτουν
στην αγορά πιστοποιηµένο χοιρινό κρέας ως
προς την εφαρµογή Σ∆∆ΠΧΚ, που να φέρει το
αντίστοιχο σήµα του ΟΠΕΓΕΠ, πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν διαδικασίες που
να επιτρέπουν:
i. την εφαρµογή ή τη δηµιουργία µέσων
ταυτοποίησης για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, σφάγιων ή τεµαχίων κρέατος και τη διαχείριση των πληροφοριών που
τα αφορούν.
ii. οποιαδήποτε στιγµή, την εξασφάλιση
της αντιστοιχίας µεταξύ των µέσων ταυτοποίησης και των πληροφοριών που τα αφορούν,
µέσω της πραγµατοποίησης των απαραίτητων
ελέγχων,
iii. την έγκαιρη και διαρκή διάθεση των καταγεγραµµένων στοιχείων (σε ηλεκτρονική
µορφή κατά προτίµηση), όποτε αυτό απαιτείται, καθώς και τη φύλαξή τους σε µέσα που να
εµποδίζουν την απώλεια, ζηµιά, αλλοίωση, ή
φθορά τους.

4.4.3 Απαιτήσεις Ιχνηλασιµότητας
α) Κάθε πιστοποιηµένη χοιροτροφική µονάδα
τηρεί στοιχεία για:
• τη συγκρότηση των οµάδων ανάπτυξης –
πάχυνσης χοίρων, µετά τον απογαλακτισµό των ζώων.
• ιχνηλασιµότητας για τις χρησιµοποιούµενες
ζωοτροφές.
β) Για κάθε συγκροτούµενη ως άνω οµάδα
ανάπτυξης – πάχυνσης τηρούνται στοιχεία
ταυτότητας, που είναι κοινά για όλα τα ζώα
της οµάδας. Η οµάδα τηρείται ενιαία (δεν διασπάται, δεν συγχωνεύεται µε άλλες οµάδες)
µέχρι την αποστολή των ζώων στο σφαγείο.
γ) Η ταυτότητα κάθε ζώου δηλώνεται µε αριθµό που φαίνεται στο ενώτιο ή άλλο πρόσφορο και αξιόπιστο µέσο.
δ) Η κοινή ταυτότητα της οµάδας συµπληρώνεται µε την ηµεροµηνία αποστολής των ζώων
στο σφαγείο, που αναγράφεται στα συνοδευτικά έγγραφα.
ε) Οι οµάδες ανάπτυξης – πάχυνσης δεν αναµιγνύονται µε άλλες ούτε κατά τη µεταφορά

3
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τους στο σφαγείο, ούτε κατά την παραµονή
τους στα κελιά αναµονής του σφαγείου.
στ) Η οµάδα ζώντων ζώων µε την ίδια ταυτότητα παραδίδεται στο σφαγείο συνοδευόµενη
από τα συνοδευτικά και υγειονοµικά του έγγραφα φέροντας στοιχεία (π.χ. ενώτια) που
την ταυτοποιούν. Κατά την άφιξη των ζώων
στο σφαγείο και οπωσδήποτε πριν τη σφαγή
τους, επαληθεύεται ότι ο αριθµός ταυτότητας
των συνοδευτικών εγγράφων ταυτίζεται µε
εκείνον που φέρουν τα ζώα (αριθµό ενωτίου ή
άλλο).
ζ) Είναι δυνατό µετά την άφιξη των ζώντων
ζώων στο σφαγείο να τους αποδοθεί νέο µέσο
ταυτοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται το ίδιο µέσο ταυτοποίησης και για
το στάδιο του σφάγιου.
η) Το µέσο ταυτοποίησης διατηρείται αµετάβλητο σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας εντός του σφαγείου. Το σφαγείο διατηρεί κατά
την εφαρµογή του AGRO 3-3 εσωτερικές διαδικασίες ιχνηλασιµότητας.
θ) Οι πληροφορίες που αφορούν στα ζώντα
ζώα και παραδίδονται κατά την άφιξή τους στο
σφαγείο, καθώς και αυτές που συλλέγονται
µέσα στο σφαγείο κατά τα διάφορα στάδια
επεξεργασίας των σφάγιων, καταγράφονται
και είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή. Ο συσχετισµός τους µε τον αριθµό ταυτότητας των
ζώων είναι πάντοτε εφικτός.
ι) Τα σφάγια, ολόκληρα ή σε ηµιµόρια, µεταφέρονται στο τυποποιητήριο ή σηµείο λιανικής
πώλησης, συνοδευόµενα από έγγραφα ή αρχεία, όπου φέρονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας των ζώντων ζώων και σφάγιων, καθώς και
όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο ζωντανό ζώο και στο σφάγιο από τα οποία προέρχονται.
ια) Τα τεµάχια χοίρειου κρέατος που παράγονται από τον τεµαχισµό των ηµιµορίων διατηρούν το µέσον ταυτοποίησης επί της πρώτης
συσκευασίας τους (αν συσκευάζονται).
ιβ) Τα τεµάχια κρέατος µεταφέρονται στο σηµείο λιανικής πώλησης (κρεοπωλείο, σούπερ
µάρκετ) συνοδευόµενα από έγγραφα ή αρχεία
όπου φέρονται όλα τα στοιχεία ταυτότητας,
καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν
το ζωντανό ζώο, τα σφάγια και ηµιµόρια, από
τα οποία προέρχονται.
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ιγ) Κάθε επιχείρηση καθιερώνει, τεκµηριώνει
και τηρεί διαδικασία ιχνηλασιµότητας, ώστε να
διασφαλίζει ότι είναι δυνατόν να εντοπιστεί
ανά πάσα στιγµή η προέλευση όλων των προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της.

4.4.4 ∆ιαχείριση του Εθνικού Σήµατος
Πιστοποίησης
α) Κατά την πιστοποίηση των επιχειρήσεων
προσδιορίζεται αν η επιχείρηση θα διαχειρίζεται ή όχι το Σήµα και κάτω από ποιες συνθήκες.

3
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γ) Πρέπει να τηρούνται έγγραφα παρακολούθησης αποθήκης, λογιστικά έγγραφα, αποδείξεις ζύγισης ή άλλα λοιπά έγγραφα, τα οποία
να επαληθεύουν την ταυτοποίηση των ζώων
και των σφάγιων όπως και τις πληροφορίες
που έχουν συλλεχθεί και διαβιβαστεί, σε σχέση
µε τη σήµανση των προϊόντων.

4.4.6 Αξιολόγηση εφαρµογής ιχνηλασιµότητας και σήµανσης

γ) Οι επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωµα σήµανσης των προϊόντων είναι υπεύθυνες για
την προώθηση σηµασµένων προϊόντων αποκλειστικά και µόνο σε πιστοποιηµένα σηµεία
λιανικής πώλησης ως προς το AGRO 3-5.

α) Η επιχείρηση που έχει το δικαίωµα σήµανσης των προϊόντων καθιερώνει και τηρεί τεκµηριωµένες διαδικασίες για το σχεδιασµό και
την εκτέλεση περιοδικών ελέγχων και επαληθεύσεων, έτσι ώστε να αξιολογείται η εφαρµογή της διαδικασίας ιχνηλασιµότητας και σήµανσης. Οι ενέργειες περιλαµβάνουν:
i. Ελέγχους για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σήµανσης των προϊόντων και ότι η ιχνηλασιµότητα πληροί τις
απαιτήσεις και εφαρµόζεται αξιόπιστα και αποτελεσµατικά.
ii. Επαλήθευση για να αξιολογηθεί ότι όλα
τα στοιχεία της διαδικασίας ιχνηλασιµότητας
και των προϋποθέσεων χρήσης Σήµατος επί
των προϊόντων είναι κατάλληλα και επαρκή.
iii) Οι ανωτέρω ενέργειες προγραµµατίζονται και διενεργούνται από πρόσωπα ανεξάρτητα από αυτά που έχουν την άµεση ευθύνη για την επιθεωρούµενη δραστηριότητα.

δ) Οι επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωµα σήµανσης των προϊόντων λαβαίνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε όλα τα τηρούµενα
απ΄αυτές στοιχεία να είναι στη διάθεση του
τελικού καταναλωτή, διαµέσου των πιστοποιηµένων σηµείων λιανικής πώλησης, κατά τρόπο απόλυτα διαφανή και αξιόπιστο.

β) Κατά την επιθεώρηση τρίτου µέρους από το
Φορέα Πιστοποίησης και τον AGROCERT, ως
αρµόδια αρχή για την αναγνώριση και επίβλεψη των Φορέων Πιστοποίησης κατά τα πρότυπα AGRO και τη χρήση των σχετικών σηµάνσεων και σηµάτων πιστοποίησης, αξιολογείται
η επάρκεια των ανωτέρω ενεργειών.

4.4.5 Τήρηση και έλεγχος εγγράφων

γ) Όλα τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ενεργειών τηρούνται σε αρχεία.

β) Το δικαίωµα σήµανσης του προϊόντος δίδεται κατά τεκµήριο σε σφαγεία, πιστοποιηµένα
ως προς το AGRO 3-3, για σφάγια ολόκληρα ή
σε ηµιµόρια, που πρόκειται να διακινηθούν ως
έχουν µέχρι τα σηµεία λιανικής πώλησης. Επίσης δίδεται σε τυποποιητήρια χοιρινού κρέατος, πιστοποιηµένα ως προς το AGRO 3-4, για
τεµάχια χοιρινού κρέατος (συσκευασµένα ή
ασυσκεύαστα) που πρόκειται να διακινηθούν
στα σηµεία πώλησης.

α) Η επιχείρηση που έχει το δικαίωµα σήµανσης των προϊόντων, καθιερώνει και τηρεί τεκµηριωµένες διαδικασίες για το σχεδιασµό και
τον έλεγχο όλων των εγγράφων και δεδοµένων που σχετίζονται µε την οργάνωση της
ταυτοποίησης και ιχνηλασιµότητας των προϊόντων.
β) Τα έγγραφα και τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την εφαρµογή της διαδικασίας ιχνηλασιµότητας πρέπει να εξετάζονται και να εγκρίνονται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό πριν
από τη σήµανση των προϊόντων. Η έγκριση
τεκµηριώνεται.

4.4.7 Μέσα ταυτοποίησης
α) Η ανάγνωση αριθµού ενωτίου, ως µέσου
ταυτοποίησης, µετά την άφιξη µιας οµάδας
ζώντων ζώων σε σφαγείο, µπορεί να είναι δύσκολη εξαιτίας µεγάλου αριθµού ψηφίων που
το αποτελούν. Είναι λοιπόν δυνατή η αντικατάστασή του µε ένα νέο µέσο ταυτοποίησης,
το οποίο αντιστοιχίζεται µε το προϋπάρχον. Το
νέο µέσο ταυτοποίησης δηµιουργείται και καταγράφεται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του σφαγείου ή τον προµηθευτή των
ζώων στο σφαγείο. Στην περίπτωση που η
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δηµιουργία και η καταγραφή των µέσων ταυτοποίησης γίνεται από τους προµηθευτές των
ζώων στο σφαγείο, πρέπει να αποστέλλεται
και να διατηρείται στο σφαγείο αντίτυπο των
αρχείων µε τις καταγραφές και τις αντιστοιχίες
των µέσων ταυτοποίησης.

ταυτοποίησης που κάθε φορά χρησιµοποιείται
στα ζώντα ζώα.

β) Σε ένα σφαγείο δεν πρέπει να βρίσκονται
ταυτόχρονα ζώα ή σφάγια που προέρχονται
από διαφορετικές χοιροτροφικές µονάδες ή
από διαφορετικούς προµηθευτές ζώων και έχουν το ίδιο µέσο ταυτοποίησης.

γ) Το µέσο ταυτοποίησης µεταφέρεται σε κάθε
στάδιο σφαγής µε κατάλληλο τρόπο που να
επιτρέπει και να εγγυάται την έγκυρη και άµεση αναγνώριση ενός σφάγιου, και την αντιστοιχία του µε το ζωντανό ζώο από το οποίο
προήλθε.

γ) Νέα µέσα ταυτοποίησης µπορούν να δηµιουργηθούν από τα τυποποιητήρια χοιρινού
κρέατος. Στην περίπτωση κοινής συσκευασίας
τεµαχίων χοιρινού κρέατος που προέρχονται
από ζώα µε διαφορετικά µέσα ταυτοποίησης,
αυτά µπορούν να αντικατασταθούν από ένα
νέο, κοινό µέσο ταυτοποίησης. Τα νέα µέσα
ταυτοποίησης καταγράφονται και εξασφαλίζεται η αντιστοιχία τους µε τα προϋπάρχοντα
µέσα ταυτοποίησης.
δ) Τα µέσα ταυτοποίησης πρέπει να έχουν
τέτοια µορφή ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων.

β) Η σειρά σφαγής οµάδας χοίρων της οποίας
τα µέλη φέρουν τα ίδια στοιχεία ταυτότητας
δεν διακόπτεται µε τη σφαγή ζώων άλλης οµάδας.

δ) Η µετεγγραφή του µέσου ταυτοποίησης
στα σφάγια γίνεται µε:
• σήµανση µε µελάνι ειδικό για τρόφιµα (µολύβι, σφραγίδα, ψεκαστήρας, κλπ),
• κάθε άλλο εγκεκριµένο χειρόγραφο, αυτόµατο ή ηλεκτρονικό σύστηµα.
ε) Σε κάθε περίπτωση, ο χειριστής δηµιουργεί
και τηρεί ευρετήριο που περιέχει τον κατάλογο
των σφαγµένων οµάδων ζώων, τις ταυτότητές
τους και τις σχετικές αντιστοιχίες (ζωντανά
ζώα, σφάγια).

4.4.10 Τεµαχισµός σε ηµιµόρια
4.4.8 Ταυτοποίηση ζώντων ζώων στο
σφαγείο
α) Η οµάδα των ζώντων ζώων πριν την αποστολή της στο σφαγείο και ύστερα από συνεννόηση µεταξύ χοιροτροφικής µονάδας και
σφαγείου, µπορεί να ταυτοποιηθεί µε νέο µέσο
ταυτοποίησης, εάν η χρήση του αριθµού ενωτίου δεν διευκολύνει τις διαδικασίες. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται και να τεκµηριώνεται έγκυρη αντιστοιχία
ανάµεσα στο πρωτογενές και στο νέο µέσο
ταυτοποίησης. Τη σχετική τεκµηρίωση τηρούν
τόσο το σφαγείο, όσο και η χοιροτροφική µονάδα.
β) Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το νέο µέσο
ταυτοποίησης επιτίθεται στα ζώντα ζώα µε:
• ενώτιο τοποθετηµένο στο ένα ή και στα
δύο αυτιά,
• ετικέτα δεµένη ή κολληµένη πάνω στο
ζώο,
• κάθε άλλο αυτόµατο ή ηλεκτρονικό τρόπο.
4.4.9 Ταυτοποίηση σφάγιου
α) Η ταυτοποίηση στο στάδιο του σφάγιου
εξασφαλίζεται κατά τη διαδικασία της σφαγής,
το αργότερο κατά την αφαίρεση του µέσου

α) Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών τεµαχισµού το µέσο ταυτοποίησης του σφάγιου
µετεγγράφεται µε έγκυρο και τεκµηριωµένο
τρόπο στα δύο ηµιµόρια.
β) Η µετεγγραφή του µέσου ταυτοποίησης
στα ηµιµόρια του σφάγιου γίνεται µε:
• σήµανση µε µελάνι ειδικό για τρόφιµα (µολύβι, σφραγίδα, ψεκαστήρας, κλπ),
• κάθε άλλο αξιόπιστο χειρόγραφο, αυτόµατο ή ηλεκτρονικό σύστηµα.
γ) Σε κάθε περίπτωση µετεγγραφής του µέσου
ταυτοποίησης, ο υπεύθυνος χειριστής δηµιουργεί και τηρεί ευρετήριο που περιέχει τα
στοιχεία των οµάδων ζώων που εσφάγησαν
και την αντιστοιχία µε τα δηµιουργούµενα από
αυτά, ηµιµόρια.
4.4.11 Περαιτέρω τεµαχισµός και συσκευασία
α) Κατά τη διάρκεια του τεµαχισµού των ηµιµορίων σε µικρότερα τεµάχια, η ταυτοποίησή
τους εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση του
µέσου ταυτοποίησης των ηµιµορίων επάνω
στις στην πρώτη συσκευασία τους ή στα µέσα/σκεύη µεταφοράς των (π.χ. τελάρα, κιβώτια) µε έγκυρο και τεκµηριωµένο τρόπο.

11

Κατευθυντήρια Οδηγία

β) Στην περίπτωση που ο τεµαχισµός γίνεται
στο σηµείο λιανικής πώλησης πρέπει να τηρούνται αξιόπιστα στοιχεία καταχώρησης του
προϊόντος στην αποθήκη και στην παράθεση
του σηµείου λιανικής πώλησης και τα στοιχεία
της επισήµανσης του προϊόντος να είναι εµφανή στον αγοραστή. Ειδικά στην περίπτωση
σηµείου λιανικής πώλησης που διακινεί όχι
µόνο πιστοποιηµένο χοιρινό κρέας πρέπει επιπλέον να αναγράφονται τα στοιχεία στην απόδειξη λιανικής πώλησης. Τρίτου µέρους επιθεωρήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης ή τον
AGROCERT πρέπει να επιβεβαιώνουν τα ισοζύγια προµηθευόµενης και πωλούµενης ποσότητας προϊόντων.

3
2

µέσου ταυτοποίησης του τεµαχίου από το οποίο προέρχεται επάνω στην πρώτη συσκευασία του κιµά µε έγκυρο και τεκµηριωµένο τρόπο. Η σήµανση γίνεται µε:
• ετικέτα δεµένη ή κολληµένη πάνω στην
πρώτη συσκευασία,
• κάθε άλλο πρόσφορο και αξιόπιστο χειρόγραφο, αυτόµατο ή ηλεκτρονικό σύστηµα.
δ) Στην περίπτωση της χειρόγραφης µετεγγραφής του µέσου ταυτοποίησης, ο χειριστής
δηµιουργεί και τηρεί ευρετήριο που περιέχει
τον κατάλογο των συσκευασιών και των µέσων ταυτοποίησης τους (σφάγιο, ηµιµόρια,
τεµάχια) στην αποθήκη έτσι ώστε να αποδεικνύουν τα ισοζύγια ποσοτήτων προµηθευόµενων και πωλούµενων προϊόντων.

γ) Κατά την παραγωγή κιµά, η ταυτοποίησή
του εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση του
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ΜΕΡΟΣ 2ο - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 3
(ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων παραγράφων των προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 και 3-5)

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3-1
4.1.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες
Η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως
τον ορισµό του Επιβλέποντος (σύναψη σύµβασης επιχείρησης µε Επιβλέποντα).
4.1.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Η επιχείρηση πρέπει, πέραν της ικανοποίησης
του συνόλου των νοµικών απαιτήσεων, να
έχει άδεια λειτουργίας και έγκριση των εγκαταστάσεών της για την παραγωγή ζωοτροφών.
4.1.3 Εκπαίδευση προσωπικού
Η επιχείρηση πρέπει να προνοεί για την ικανοποίηση των αναγκών για επιµόρφωση του απασχολούµενου προσωπικού, συντάσσοντας
και υλοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
4.2.1 Πρώτες Ύλες
4.2.1.1 Γενικές απαιτήσεις
Οι προδιαγραφές κάθε πρώτης ύλης (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοπαραγόµενων πρώτων
υλών) πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνουν:
α) τα διατροφικά χαρακτηριστικά τους
β) τα µέγιστα αποδεκτά όρια των καταλοίπων
γ) τα φυσικοχηµικά και µικροβιολογικά τους
χαρακτηριστικά
δ) την προέλευσή τους και την οποιαδήποτε
επεξεργασία έχουν υποστεί,
ε) τα είδη των µιγµάτων των ζωοτροφών, στα
οποία επιτρέπεται η χρήση τους

στ) την πιθανή επικινδυνότητα ή περιορισµούς
στη χρήση τους και οποιαδήποτε άλλα ειδικά
χαρακτηριστικά τους.
4.2.2 Προσθετικά, Προµίγµατα και Κτηνιατρικές Φαρµακευτικές Ουσίες
Η επιχείρηση που παράγει φαρµακούχες ζωοτροφές πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια
από την αρµόδια αρχή.
Το προσωπικό, το οποίο εµπλέκεται στην παραγωγή φαρµακούχων ζωοτροφών πρέπει να
είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο.
4.3.3 Έλεγχος και δοκιµές
Οι έλεγχοι των πρώτων υλών, προµιγµάτων
και τελικών προϊόντων πρέπει να περιλαµβάνουν κατά περίπτωση και αναλόγως των αναµενόµενων παραγόντων κινδύνου µεταξύ άλλων εργαστηριακές αναλύσεις:
•

Ξηρά ουσία, ολικές αζωτούχες ουσίες,
λίπος, τέφρα, κυτταρίνες,

•

Υπολογισµός ενέργειας και θρεπτικής
αξίας µιγµάτων και απλών ζωοτροφών

•

Οµοιογένεια ανάµιξης µίγµατος

•

Τοξίνες (π.χ. αφλατοξίνη Β1)

•

Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (Ο.Μ.Χ.)

•

Salmonella.
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4.4 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
Η τακτική ανασκόπηση του Συστήµατος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ετησίως, και να
περιλαµβάνει τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων
πρώτων υλών, προµιγµάτων και τελικών
προϊόντων.
β) Αποτελέσµατα ελέγχων σε κρίσιµα σηµεία
γ) Αποτελέσµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων.
δ) Πίνακα µη συµµορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών.
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ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3-2
4.1.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες
Η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως τον ορισµό του Επιβλέποντος και του
Υπευθύνου Κτηνιάτρου (σύναψη σύµβασης
επιχείρησης µε Επιβλέποντα και Υπεύθυνο
Κτηνίατρο).
4.1.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Η επιχείρηση πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας και σχετικό κωδικό αριθµό.
4.1.3 Εκπαίδευση προσωπικού
Η επιχείρηση πρέπει να προνοεί για την ικανοποίηση των αναγκών για επιµόρφωση του
απασχολούµενου προσωπικού, συντάσσοντας και υλοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
4.2.4.2 Συνθήκες περιβάλλοντος
Πρέπει να ελέγχονται οι συνθήκες περιβάλλοντος στους θαλάµους εκτροφής των ζώων
τουλάχιστον ως προς τους παρακάτω παράγοντες:
• Θερµοκρασία
• Αερισµός-υγρασία
• Φωτισµός
• Επίπεδα αµµωνίας.
4.2.7 Κτηνιατρική παρακολούθηση
Ο κτηνιατρικός έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει ελέγχους για:
• Εντοπισµό παρασίτων και στελεχών του
γένους Salmonella και Toxoplasma.
4.2.8 Ιχνηλασιµότητα
Η επιχείρηση δύναται να επιλέξει τον τρόπο
µε τον οποίο θα εφαρµόζει και θα τεκµηριώνει την εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας, ώστε
σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η συνεχής τήρησή της.
Ενδεικτικά, για διευκόλυνση της επιχείρησης
παρατίθενται παραδείγµατα ιχνηλασιµότητας:
1ο παράδειγµα:
•

κωδικό αριθµό της χοιροτροφικής µονάδας όπως αυτός ορίζεται στην ισχύουσα
νοµοθεσία

σήµανση των χοιροµητέρων µε τετραψήφιο αριθµό
• µετά τον απογαλακτισµό τα ζώα επισηµαίνονται µε τον ίδιο αριθµό της χοιροµητέρας πριν αναµιχθούν µε άλλες τοκετοοµάδες
• σήµανση του κελιού πάχυνσης µε άλλον
τριψήφιο αριθµό
• δεν επιτρέπεται η ανάµιξη οµάδων ανάπτυξης και πάχυνσης µετά την αρχική
τους συγκρότηση
• επισήµανση των ζώων µε άλλον τριψήφιο αριθµό που δηλώνει την ηµέρα του
έτους που τα ζώα οδηγούνται στο σφαγείο.
∆ηλαδή τα ζώα προς σφαγή έχουν τους παρακάτω κωδικούς:
• ΕL/00/0000 (Ελλάδα/αρ.νοµού/αρ.µονάδας)
• 0000/000/000
(αρ.χοιροµητέρας/αρ.κελιού/ηµέρα έτους).
•

Εποµένως, στην περίπτωση αυτή τηρείται
ιχνηλασιµότητα σε επίπεδο χοιροµητέρας.
2ο παράδειγµα:
σήµανση του κελιού πάχυνσης µε τριψήφιο αριθµό στον οποίο αντιστοιχούν
στοιχεία για την ταυτότητα της οµάδας
των χοιροµητέρων από τις οποίες προήλθαν τα χοιρίδια ανάπτυξης-πάχυνσης µε
ανάµειξη των τοκετοοµάδων.
• δεν επιτρέπεται η ανάµιξη οµάδων ανάπτυξης και πάχυνσης µετά την αρχική
τους συγκρότηση
• επισήµανση των ζώων µε άλλον τριψήφιο αριθµό που δηλώνει την ηµέρα του
έτους που τα ζώα οδηγούνται στο σφαγείο.
∆ηλαδή τα ζώα προς σφαγή έχουν τους παρακάτω κωδικούς:
• ΕL/00/0000 (Ελλάδα/αρ.νοµού/αρ.µονάδας)
• 000/000 (αρ.κελιού/ηµέρα έτους).

•

Εποµένως, στην περίπτωση αυτή τηρείται
ιχνηλασιµότητα σε επίπεδο οµάδας χοιροµητέρων και προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστης τεκµηρίωσης όσον αφορά την ταυτότητα των χοιροµητέρων από τις οποίες προήλθε
η οµάδα ανάπτυξης-πάχυνσης µε ανάµειξη
των τοκετοοµάδων.
• Η επισήµανση των ζώων µε τους παραπάνω
κωδικούς (ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο
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τρόπο), δύναται να εφαρµοστεί µε δερµογραφική αποτύπωση στη ράχη του ζώου ή
µε ενώτια ή µε άλλη πρόσφορη µέθοδο,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ταυτότητα
του ζώου σε σχέση µε την ιχνηλασιµότητα,
όπου στο παράδειγµα 1 οι αναγραφόµενοι
κωδικοί µπορούν να περιοριστούν στα δύο
τελευταία ψηφία του αριθµού της µονάδας
και τα υπόλοιπα ως έχουν δηλαδή:
• 00/0000/000/000
(2 τελευταία ψηφία αρ.µονάδας/αρ.χοιροµητέρας/αρ.κελιού/ηµέρα έτους).

4.5 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
Η τακτική ανασκόπηση του Συστήµατος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ετησίως, και να
περιλαµβάνει τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Αποτελέσµατα ελέγχων σε όλα τα στάδια
εκτροφής
β) Αποτελέσµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων
γ) Πίνακα µη συµµορφώσεων, διορθωτικών
ενεργειών
δ) Αριθµό, αίτια χαρακτηρισµού και χειρισµό
«µη συµµορφούµενων» ζώων.
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ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3-3
4.1.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες
Η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως τον ορισµό του Επιβλέποντος και του
Υπευθύνου Κτηνιάτρου (σύναψη σύµβασης
επιχείρησης µε Επιβλέποντα και Υπεύθυνο
Κτηνίατρο).
4.1.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Η επιχείρηση πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας και κωδικό αριθµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.1.3 Εκπαίδευση προσωπικού
Η επιχείρηση πρέπει να προνοεί για την ικανοποίηση των αναγκών για επιµόρφωση του
απασχολούµενου προσωπικού, συντάσσοντας και υλοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
4.2.5 Υγιεινή
Πέραν των γενικών απαιτήσεων υγιεινής των
σφάγιων και όπως αυτές προσδιορίζονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία, ειδικότερα για τα
σφάγια που φέρουν το «εθνικό σήµα πιστοποίησης χοιρινού κρέατος διασφαλισµένης
ποιότητας» απαιτείται:
• Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ)≤m και
• Εnterobacteriaceae≤m, (m, µέση ηµερήσια λογαριθµική τιµή όπως προσδιορίζεται στον Κανονισµό (ΕΚ) 2073/2005, Παράρτηµα I, κεφ. 2),
µε δειγµατοληψίες ανά πέντε (5) ηµέρες
σφαγής των προϊόντων αυτών.
Όσον αφορά αναλύσεις για Salmonella αυτές
πραγµατοποιούνται µε δειγµατοληψίες σε
δέκα (10) συνεχείς ηµέρες σφαγής των προϊόντων µε ανώτατο όριο τρία (3) θετικά δείγµατα στα πενήντα (50) (όπως προσδιορίζεται
στον Κανονισµό (ΕΚ) 2073/2005, Παράρτηµα
I, κεφ. 2).
4.2.7 Ιχνηλασιµότητα
Με σκοπό την τήρηση της ιχνηλασιµότητας
πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για:

α) τη µη ανάµιξη ζώων – σφάγιων του
Σ∆∆ΠΧΚ µε άλλα εκτός Συστήµατος
β) τη διατήρηση της ταυτότητας των σφάγιων σε αντιστοιχία µε εκείνη των ζωντανών
ζώων.
Για τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας η
επιχείρηση δύναται να καταχωρεί όλα τα ζώα
µε τα στοιχεία τους (σχετική κωδικοποίηση)
σε ηλεκτρονική διαχείριση (εισροές) και να
παρακολουθεί τη σφαγή των ζώων και την
παραγωγή τελικών προϊόντων (εκροές) µε
αξιόπιστες εσωτερικές διαδικασίες (π.χ. εσωτερικό αύξων αριθµό σφαγής ζώου ανά ηµέρα).
Οι κωδικοί αριθµοί που αντιστοιχούν στην
ταυτότητα των σφάγιων συµπληρώνονται µε
τον κωδικό αριθµό του σφαγείου όπως αυτός
ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία.
Η επισήµανση των σφάγιων (ολόκληρων ή
ηµιµορίων) δύναται να γίνει µέσω ειδικής
ετικέτας από υλικό κατάλληλο για τρόφιµα
που δεν επιτρέπει την επαναχρησιµοποίησή
της, η οποία εµπήγνυται σε τουλάχιστον τρία
(3) σηµεία (ωµοπλάτη, µπριζόλα, µηρός) των
ανηρτηµένων σε ράγες σφάγιων ή µε άλλη
πρόσφορη µέθοδο προκειµένου να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του ζώου σε σχέση µε την
ιχνηλασιµότητα.
4.4 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
Η τακτική ανασκόπηση του Συστήµατος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ετησίως, και να
περιλαµβάνει τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Αποτελέσµατα ελέγχων στα κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας παραγωγής
β) Αποτελέσµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων
γ) Πίνακα µη συµµορφώσεων, διορθωτικών
ενεργειών
δ) Αριθµό, αίτια χαρακτηρισµού και χειρισµό
«µη συµµορφούµενων» ζώων, µη συµµορφούµενων τελικών προϊόντων.
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ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3-4
4.1.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες
Η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει εγγράφως τον ορισµό του Επιβλέποντος (σύναψη
σύµβασης επιχείρησης µε Επιβλέποντα).
4.1.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις
Η επιχείρηση πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας και κωδικό αριθµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.1.3 Εκπαίδευση προσωπικού
Η επιχείρηση πρέπει να προνοεί για την ικανοποίηση των αναγκών για επιµόρφωση του
απασχολούµενου προσωπικού, συντάσσοντας και υλοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
4.2.1 Απαιτήσεις για την εισαγωγή των
σφάγιων ή τεµαχίων χοιρινού κρέατος
στο τυποποιητήριο
Τα µικροβιολογικά χαρακτηριστικά των σφάγιων ή τεµαχίων χοιρινού κρέατος που εισάγονται στο τυποποιητήριο πρέπει να ακολουθούν τις κάτωθι απαιτήσεις:
• Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ) ≤ 4,5
log cfu/cm2
• Εnterobacteriaceae ≤ 2,5 log cfu/cm2.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση παραγωγής συσκευασµένων προϊόντων, πρέπει επί της
πρώτης συσκευασίας να αναγράφεται κατάλληλη κωδικοποίηση που να συνδέει τα προϊόντα αυτά µε τα σφάγια απ’ τα οποία προήλθαν και κατ’ επέκταση µε τα στοιχεία της
ταυτότητας των ζώων απ’ τα οποία προήλθαν. Επιπλέον στην πρώτη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αριθµός
του τυποποιητηρίου όπως αυτός ορίζεται
στην ισχύουσα νοµοθεσία.
4.4 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
Η τακτική ανασκόπηση του Συστήµατος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ετησίως, και να
περιλαµβάνει τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) Αποτελέσµατα ελέγχων στα κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας παραγωγής
β) Αποτελέσµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων
γ) Πίνακα µη συµµορφώσεων, διορθωτικών
ενεργειών
δ) Αριθµό, αίτια χαρακτηρισµού και χειρισµό
µη συµµορφούµενων τελικών προϊόντων.

4.2.7 Ιχνηλασιµότητα
Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει αξιόπιστες
µεθόδους διαχείρισης των στοιχείων ιχνηλασιµότητας των εισερχοµένων σφάγιων και
των τελικών προϊόντων, ώστε να διατηρείται
η ιχνηλασιµότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής.
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ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 3-5
4.2.2 Εγκαταστάσεις, Μέσα και Εξοπλισµός
4.2.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Το σηµείο λιανικής πώλησης πρέπει να έχει
άδεια λειτουργίας.
4.2.5 Ιχνηλασιµότητα

Σε κάθε περίπτωση τεµαχισµού ή άλλης επεξεργασίας συσκευασµένων προϊόντων, ολόκληρων σφαγίων, ηµιµορίων ή µεγάλου µεγέθους τεµαχίων χοιρινού κρέατος προς παραγωγή µικρότερων τεµαχίων για πώληση,
πρέπει να διατηρείται και να τεκµηριώνεται η
ιχνηλασιµότητα βάσει ισοζυγίων αγορών και
πωλήσεων.

Το σηµείο λιανικής πώλησης πρέπει να διαθέτει αξιόπιστες µεθόδους διαχείρισης των
στοιχείων ιχνηλασιµότητας των εισερχοµένων κρεάτων, ώστε να διατηρείται η ιχνηλασιµότητα µέχρι τη διάθεση του προϊόντος
στον καταναλωτή.
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