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Eισαγωγή
Τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής παράγονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές εκτροφής
και διατροφής των πουλερικών. Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοινοτικούς κανονισμούς και
είναι προαιρετικές (προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Ε.Π.Ε.).
Η παραγωγή κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, ολόκληρα ή σε τεμάχια,
σύμφωνα με τις εν λόγω προδιαγραφές και η πιστοποίησή τους από τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους με ειδική σήμανση
και κατ' επέκταση τη βελτίωση της θέσης τους στον ανταγωνισμό. Η αποδοχή από τους καταναλωτές των
πιστοποιημένων προϊόντων αυτής της κατηγορίας και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πολλές
επιχειρήσεις δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
Περαιτέρω ενδιαφέρον εκφράζεται και για τη διάθεση στην αγορά επεξεργασμένων προϊόντων από
πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.
Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία τους την ένδειξη «ελεύθερης
βοσκής» που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και έχουν πιστοποιηθεί ως
τέτοια, προκειμένου να τα παράγουν, τυποποιήσουν, συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά
ως επεξεργασμένα προϊόντα προερχόμενα από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται:
• στην τήρηση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Ε.Π.Ε. που
φέρουν την ένδειξη «κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής» σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
από την παραλαβή τους στην επιχείρηση, τη διαδικασία παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας
τους μέχρι τη διάθεσή τους ως προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής,
• στην αποφυγή ανάμειξης με «συμβατικά» (μη πιστοποιημένα) προϊόντα κοτόπουλου, επιμόλυνσης
και υποβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής σε όλη την
παραγωγική διαδικασία και τους χειρισμούς της επιχείρησης.
Οι απαιτήσεις του προτύπου παρουσιάζονται με τη μορφή «υποχρεούται», «πρέπει» και «συνιστάται»
που περιλαμβάνουν τις κάτωθι απαιτήσεις:
Υποχρεούται να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Πρέπει να συμμορφώνεται με τις κύριες απαιτήσεις που δεν έχουν τη μορφή νομικής υποχρέωσης
αλλά είναι τεχνικής μορφής.
Συνιστάται να λαμβάνει κατ’ επιλογήν μέτρα για την υλοποίηση της συνεχούς βελτίωσης της δραστηριότητας της επιχείρησης.
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1. Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

2. Ορισμοί

Το παρόν πρότυπο περιγράφει απαιτήσεις για
την παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία ή/και
διάθεση στην αγορά προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητά
τους.

Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους
σκοπούς του παρόντος προτύπου.

Το παρόν πρότυπο αφορά προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής που διατίθενται στην
αγορά αποκλειστικά συσκευασμένα.
Το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται από:
α) τις επιχειρήσεις που παράγουν, τυποποιούν,
συσκευάζουν προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής είτε για λογαριασμό τους είτε για
λογαριασμό τρίτων,
β) τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά
προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής
(προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας).
Το παρόν πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις, ώστε οι ανωτέρω επιχειρήσεις:
α) να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραωγή, τυποποίηση, συσκευασία ή/και διάθεση
στην αγορά προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής,
β) να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι ανωτέρω διαδικασίες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί,
γ) να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση αυτή στα
ενδιαφερόμενα μέρη,
δ) να ζητήσουν πιστοποίηση για την παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία ή/και για τη
διάθεση στην αγορά των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.

2.1 Πεδίο πιστοποίησης
Η παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία ή/και
διάθεση στην αγορά προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.
2.2 Επιχείρηση
Η επιχείρηση που παράγει, τυποποιεί, συσκευάζει ή/και διαθέτει στην αγορά προϊόντα από
κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.
2.3 Πιστοποιητικό
Το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει ο αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης στη συμβεβλημένη με αυτόν επιχείρηση, η οποία διαπιστώθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου και της σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας.
2.4 Σήμα πιστοποίησης προϊόντων από
κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής
Το κατοχυρωμένο σήμα που εκδίδεται από τον
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» και βεβαιώνει ότι τα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, συμμορφώνονται
συστηματικά με τις απαιτήσεις του παρόντος
προτύπου και της σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας.
2.5 Κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής
Κοτόπουλα που προέρχονται από πιστοποιημένες επιχειρήσεις για «Ειδικές Πτηνοτροφικές
Εκτροφές» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013, όπως ισχύουν, και για την ακόλουθη ένδειξη:
• «ελεύθερης βοσκής».
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2.6 Προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης
βοσκής
Νοούνται τα τρόφιμα που παράγονται από πιστοποιημένα και μόνο κοτόπουλα ελεύθερης
βοσκής, δηλαδή από ολόκληρα σφάγια κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής ή από τεμάχια κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Συνιστάται στις ανωτέρω επιχειρήσεις η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων βάσει του προτύπου ISO 22000 ή άλλων σχετικών προτύπων που εφαρμόζονται διεθνώς.

2.7 Συσκευασμένα προϊόντα
Ως συσκευασμένα προϊόντα, θεωρούνται αυτά,
που διατίθενται στην αγορά σε επώνυμη και
κλειστή συσκευασία, στην οποία αναγράφονται
οι επιβαλλόμενες από τη νομοθεσία και άλλες
διατάξεις ενδείξεις και της οποίας το άνοιγμα
γίνεται μόνο από τον τελικό καταναλωτή με
την επισημείωση ότι στην έννοια του όρου καταναλωτής εμπίπτουν και οι πάσης φύσεως μονάδες ομαδικής εστίασης (π.χ. εστιατόρια, νοσοκομεία).

Πρέπει τα προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών
Εκτροφών με την ένδειξη «κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής» που παραλαμβάνονται:

2.8 Ιχνηλασιμότητα
Η ικανότητα να προσδιορίζεται η προέλευση, η
ταυτότητα κατά τις διαδικασίες παραγωγής,
τυποποίησης, συσκευασίας ή/και διάθεσης
στην αγορά των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, με τη βοήθεια διαδικασιών
συγκεκριμένης καταγραφής και ταυτοποίησης.
3. Απαιτήσεις για την παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία ή/και διάθεση
στην αγορά
3.1 Γενικές απαιτήσεις
Υποχρεούται η επιχείρηση να εξασφαλίζει την
τήρηση των νομικών υποχρεώσεων λειτουργίας.
Υποχρεούται η επιχείρηση να τηρεί κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, στο πλαίσιο
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.
Πρέπει η επιχείρηση να ορίσει υπεύθυνο ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα και την υπευθυνότητα για τη συμμόρφωση της επιχείρησης
με τις απαιτήσεις του παρόντος προτύπου.

3.2 Απαιτήσεις για την παραλαβή πρώτων υλών

α) να προέρχονται από πιστοποιημένες επιχειρήσεις για «Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές» σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και για την ακόλουθη ένδειξη:
• «ελεύθερης βοσκής»,
β) να έχουν μεταφερθεί στην επιχείρηση σε
κατάλληλες συνθήκες ανάλογα με το
προϊόν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός τους από παρόμοια
«συμβατικά» προϊόντα και η αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητάς τους,
γ) να συνοδεύονται από έγγραφα και παραστατικά που να βεβαιώνουν την προέλευσή τους και την τήρηση της ιχνηλασιμότητας.
3.3 Διαδικασία παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας
Πρέπει η επιχείρηση να εξασφαλίζει ότι:
α) τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται, πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και
δεν επιμολύνουν το προϊόν και είναι κατάλληλα για τρόφιμα,
β) η παραγωγή, τυποποίηση και συσκευασία
των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τους
κανόνες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία,
γ) οι διεργασίες που αφορούν οποιουσδήποτε χειρισμούς των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (όπως αποστέωση, τεμαχισμός, μηχανικός διαχωρισμός
κρέατος, θερμική επεξεργασία, κάπνιση,
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αλάτιση, μάλαξη, ανάμιξη, ζύμωση-ωρίμανση, ξήρανση-αφυδάτωση, μαρινάρισμα, καρύκευση, κατάψυξη, ψύξη, κονσερβοποίηση) γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός
τους από παρόμοια «συμβατικά» προϊόντα, να αποτρέπεται η επιμόλυνση και γενικότερα υποβάθμιση της ποιότητάς τους,
δ) στην περίπτωση συσκευασίας των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής σε
κενό (vacuum) ή σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (modified atmosphere), διασφαλίζεται η αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητάς
τους.
Πρέπει η επιχείρηση να περιγράφει και να τεκμηριώνει την εφαρμογή των διεργασιών που
αφορούν οποιουσδήποτε χειρισμούς των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής πριν
τη συσκευασία τους (όπως διαγράμματα ροής),
καθώς και τις συνταγές αυτών των προϊόντων
με την αποδόσεις τους.
Πρέπει η επιχείρηση να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε τελικά προϊόντα από
κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, βάσει σχεδίου
αναλύσεων και δειγματοληψιών κατόπιν τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας για τα
προϊόντα της, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Πρέπει οι αναλύσεις να πραγματοποιούνται σε
διαπιστευμένα εργαστήρια για τις σχετικές μεθόδους ανάλυσης.
Πρέπει τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων
να τηρούνται σε αρχεία.
3.4 Εγκαταστάσεις, μέσα και εξοπλισμός
επιχείρησης

Πρέπει να:
α) εξασφαλίζεται η σωστή καθαριότητα ιδιαίτερα μετά τον χειρισμό «συμβατικών» προϊόντων, η απολύμανση και συντήρηση των χώρων, των μέσων και του εξοπλισμού,
β) αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές ή άλλες
επιμολύνσεις.
3.4.2 Θάλαμοι αποθήκευσης, ψύξης,
κατάψυξης προϊόντων
Υποχρεούται η επιχείρηση να εξασφαλίζει
ότι:
α) τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες συντήρησης, ψύξης, κατάψυξης των προϊόντων
στους θαλάμους αποθήκευσης, ψύξης, κατάψυξης αρχικών, ημι-έτοιμων και τελικών προϊόντων,
β) οι συνθήκες αυτές ελέγχονται και καταγράφονται.
3.5 Ιχνηλασιμότητα
Πρέπει η επιχείρηση να καθιερώσει και να τηρεί συνεχώς διαδικασία για:
α) τον έλεγχο της ταυτότητας των παραλαμβανομένων προϊόντων,
β) τη διασφάλιση της συνέχειας της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιωνδήποτε ενδιάμεσων παραγωγικών διαδικασιών/χειρισμών στην επιχείρηση,
γ) τον έλεγχο της ταυτότητας των παραγόμενων προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης
βοσκής που εξέρχονται από την επιχείρηση, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσης της ιχνηλασιμότητας.

3.4.1 Γενικές απαιτήσεις

Πρέπει η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής να
τεκμηριώνεται.

Υποχρεούται η επιχείρηση να εφαρμόζει όλους τους κανόνες για την κατάλληλη κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και την
ύπαρξη όλου του απαραίτητου εξοπλισμού όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων.

Πρέπει, στην περίπτωση που στην επιχείρηση
γίνεται παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία
προϊόντων εκτός προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, αυτή να γίνεται σε διαφορετικό χώρο είτε σε διαφορετικές ώρες ή/και
ημέρες λειτουργίας της.
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Πρέπει η επιχείρηση να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής, στις εισερχόμενες ποσότητες,
στην κίνηση των προϊόντων σ’ όλα τα στάδια
των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, στους αποδέκτες και στον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών
προϊόντων, καθώς και στη σχέση μεταξύ κάθε
παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε
παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.
Πρέπει κατά τη διακίνηση των συσκευασμένων προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, αυτά να συνοδεύονται από τα καθορισμένα από την ισχύουσα νομοθεσία συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά στοιχεία εμπορίας
και διακίνησης των ως άνω προϊόντων π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής), στα οποία πλέον
των άλλων αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη «……………….(είδος προϊόντος) από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής».
Πρέπει στο λογιστικό σύστημα της επιχείρησης τα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής να διακρίνονται έναντι των άλλων βάσει
του κωδικού αριθμού και της περιγραφής τους,
η οποία να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ένδειξη «………………..(είδος προϊόντος) από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής».
Πρέπει όλα τα προϊόντα από κοτόπουλα που
περιέχονται στην ίδια συσκευασία να είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής και να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ιχνηλασιμότητας καθενός απ’ αυτά
σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Πρέπει, στην περίπτωση ανασυσκευασίας
προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής,
να τεκμηριώνεται η σύνδεση των τελικών προϊόντων με τα αρχικά συσκευασμένα από τα οποία προήλθαν, προκειμένου να διατηρείται η
ιχνηλασιμότητά τους.
Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το «πρωταρχικό
συστατικό», όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, του τελικού προϊόντος είναι κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής.

3.6 Επισήμανση προϊόντων
Πρέπει η επιχείρηση να μεριμνά για την καταγραφή των κάτωθι στοιχείων επί της συσκευασίας των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, επιπλέον των άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων της νομοθεσίας:
α) το Σήμα Πιστοποίησης προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής,
β) επωνυμία ή διακριτικός τίτλος φορέα πιστοποίησης,
γ) η ένδειξη «…………………..(είδος προϊόντος)
από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής»,
δ) στοιχεία παρτίδας τελικού προϊόντος.
Πρέπει το Σήμα Πιστοποίησης, να τοποθετείται σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη
του σημείου γ) της προηγούμενης παραγράφου.
Συνιστάται προς διευκόλυνση της τήρησης
της ιχνηλασιμότητας, τα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής να φέρουν επί της
συσκευασίας
τους
γραμμωτό
κώδικα
(barcode), που να περιλαμβάνει στοιχεία παρτιδοποίησης, ώστε μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανάγνωσης του ανωτέρω κώδικα
(scanner) να συλλέγονται ηλεκτρονικά στοιχεία που θα εξυπηρετούν τον έλεγχο ισοζυγίων.
3.7 Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση εργαζομένων
Πρέπει η επιχείρηση να εντοπίζει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων και να μεριμνά για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών
μέτρων.
Πρέπει η επιχείρηση να εντοπίζει τις ανάγκες
των εργαζομένων στην επιχείρηση για κατάρτιση/επιμόρφωση, οι οποίες θα ικανοποιούνται
μέσω της σύνταξης και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε ετήσια βάση.
Πρέπει να τηρούνται αρχεία της κατάρτισης/επιμόρφωσης.

10

11

3.8 Εσωτερική Επιθεώρηση
Πρέπει η επιχείρηση να διατηρεί διαδικασία
περιοδικής εσωτερικής επιθεώρησης, προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός υιοθέτησης
και τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος
προτύπου.
Πρέπει τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων να καταγράφονται και τηρούνται
σε αρχεία.
Πρέπει η εσωτερική επιθεώρηση να περιλαμβάνει:
α) Έλεγχο των τηρούμενων αρχείων, τα οποία
τεκμηριώνουν την τήρηση των απαιτήσεων
και διατηρούνται για τουλάχιστον τρία (3)
έτη,
β) Έλεγχο της τήρησης των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας,
γ) Καταγραφή των μη συμμορφώσεων με τις
απαιτήσεις του προτύπου και λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
Πρέπει η επιχείρηση να διενεργεί τουλάχιστον
μία (1) εσωτερική επιθεώρηση ετησίως.

11

11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ)
Ενδεικτικός και συνοπτικός κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων/αρχείων
για την τεκμηρίωση της εφαρμογής και της τήρησης των απαιτήσεων
του παρόντος προτύπου
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Νομιμοποιητικά έγγραφα λειτουργίας της επιχείρησης (όπως άδεια λειτουργίας εγκατάστασης/γνωστοποίηση, κωδικός έγκρισης ή καταχώρησης)
Ορισμός υπευθύνου επιχείρησης για την εφαρμογή του παρόντος προτύπου
Σχέδιο HACCP
Αρχείο προμηθευτών των κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής
Αρχείο πιστοποιητικών προμηθευτών των κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής.
Περιγραφή διαδικασίας μεταφοράς (τρόπος και συνθήκες) των προϊόντων που εισάγονται στην επιχείρηση
Συνοδευτικά έγγραφα/παραστατικά με στοιχεία ιχνηλασιμότητας των προϊόντων
που εισάγονται στην επιχείρηση σε επίπεδο παρτίδας
Περιγραφή των διεργασιών παραγωγής που αφορούν σε οποιουσδήποτε χειρισμούς
των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής μέχρι τη συσκευασία τους, όπως
με διαγράμματα ροής
(αρχείο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
οποιοδήποτε χειρισμών των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής πριν τη
διάθεσή τους στην αγορά)
Συνταγές των προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής με τις αποδόσεις τους
Αρχείο προμηθειών υλικών συσκευασίας και πιστοποιητικά καταλληλότητά τους για
τρόφιμα
Αρχεία παραγωγής, που τεκμηριώνουν τις διεργασίες παραγωγής προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής σε επίπεδο παρτίδας
Σχέδιο αναλύσεων και δειγματοληψιών τελικών προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης
βοσκής κατόπιν τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας προϊόντων
Αρχείο αναλύσεων σε τελικά προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής
Περιγραφή των εγκαταστάσεων, του κύριου εξοπλισμού και αποτύπωσή τους σε τοπογραφικό σκαρίφημα
Αρχείο καταγραφής συνθηκών συντήρησης ή ψύξης ή κατάψυξης των προϊόντων
Διαδικασία ιχνηλασιμότητας και τεκμηρίωση της εφαρμογής της
Αρχείο αποδεκτών τελικών προϊόντων της επιχείρησης
Είδη και επωνυμία τελικών προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής καθώς και
κωδικός και περιγραφή αυτών στο λογιστικό σύστημα της επιχείρησης
Αρχεία εισροών αρχικών προϊόντων, εκροών τελικών προϊόντων και ισοζύγιο αυτών
σε επίπεδο παρτίδας
Αρχείο παραστατικών διακίνησης προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής
Αρχείο με υποδείγματα συσκευασιών τελικών προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης
βοσκής
Ετήσια καταγραφή και αποτύπωση πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων και σχετικών προληπτικών μέτρων
Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Αρχεία κατάρτισης/επιμόρφωσης
Διαδικασία εσωτερικής επιθεώρησης
Αρχείο εσωτερικών επιθεωρήσεων, μη συμμορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών
Αρχείο παραπόνων πελατών
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