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Σμήμα ποιοτικοφ ελζγχου 

1 .τόχοι του τμήματοσ Κφριοσ ςτόχοσ του τμιματοσ είναι να φροντίηει ϊςτε ςτθ βιομθχανία 

όλοι οι διευκυντζσ να τθροφν τισ προδιαγραφζσ των ςυςτθμάτων, των διαδικαςιϊν και των 

δεςμεφςεων τθσ διοίκθςθσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ βιομθχανικισ αλυςίδασ. Ο υπεφκυνοσ του 

τμιματοσ μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ ςε κάκε ςτάδιο τθσ παραγωγισ 

του (πρϊτεσ φλεσ, παραγωγικι διαδικαςία, ςυςκευαςία, αποκικευςθ, διανομι). Η παραγωγι 

προϊόντων ποιότθτασ είναι κζμα μζγιςτθσ προτεραιότθτασ . Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ εξαςφαλίηει τθν 

αξιοπιςτία τθσ επιχείρθςθσ και μεγιςτοποιεί το κζρδοσ . Προςτατεφει τουσ καταναλωτζσ από τθ 

χριςθ ακατάλλθλων προϊόντων και υπθρεςιϊν . Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου λειτουργεί με βάςθ 

προδιαγραφζσ που κακορίηονται από τθν πολιτεία αλλά και προδιαγραφζσ που κζτει θ ίδια θ 

επιχείρθςθ, προκειμζνου να είναι ανταγωνιςτικι. Όςο υψθλότερων ποιοτικϊν προδιαγραφϊν είναι 

ζνα προϊόν ςε ςυνδυαςμό με τθν τιμι του, τόςο περιςςότερο ανταγωνιςτικό είναι ςτθν αγορά . Τα 

κφρια κακικοντα του είναι: Δοκιμάηει τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων (Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ-Testings). 

Κάνει Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ ςε όλα τα τμιματα τθσ βιομθχανίασ και επικοινωνεί τα 

αποτελζςματα αυτϊν των επικεωριςεων ςτθ Διοίκθςθ. Η Διοίκθςθ αποφαςίηει τότε να 

προχωριςει ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ που αφοροφν ςτο τρόπο διοίκθςθσ ι ςε λάκθ ςτθν 

παραγωγικι διαδικαςία. Εφαρμόηει διεκνι πρότυπα πιςτοποίθςθσ (π.χ. πρότυπα ISO) ϊςτε να 

αξιολογοφνται οι ιδθ υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ και να βελτιϊνονται, όπου αυτό είναι απαραίτθτο. 

Ελζγχει τισ διαδικαςίεσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ βιομθχανικισ αλυςίδασ ξεκινϊντασ από το Τμιμα 

Σχεδιαςμοφ, το Τμιμα Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ και Αποκικθσ, το Τμιμα Παραγωγισ, το 

Τμιμα Προμθκειϊν, το Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ, τθν Τεχνικι Διεφκυνςθ αλλά και τθ 

Διεφκυνςθ Προϊκθςθσ & Πωλιςεων και ειδικότερα το Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν  

2.Θεμελιώδεισ Αρχζσ τησ Συποποίηςησ προϊόντων Η Τυποποίθςθ ςτθν Ελλάδα 

ςτθρίηεται ςτισ εξισ κεμελιϊδεισ αρχζσ: 1θ Ικανοποίθςθ αναγκϊν :Τα αμιγϊσ ελλθνικά πρότυπα και 

οι ελλθνικζσ προδιαγραφζσ πρζπει να ικανοποιοφν ανάγκεσ τθσ παραγωγισ, τθσ κατανάλωςθσ 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, κακϊσ και άλλων τομζων τθσ εκνικισ 

οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. 2θ Συναίνεςθ :Τα ελλθνικά πρότυπα πρζπει να απεικονίηουν τθν 

ευρφτερθ δυνατι ςυμφωνία απόψεων και τθ ςυναίνεςθ όλων των ενδιαφερομζνων για το 

αντίςτοιχο κζμα, ςε εκνικό επίπεδο. 3θ Αντικειμενικότθτα: Τα ελλθνικά πρότυπα και οι ελλθνικζσ 

προδιαγραφζσ πρζπει να εκπονοφνται επ’ ωφελεία ολόκλθρθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Οι 

διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτά δεν παρζχουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε προϊόν ι 

υπθρεςία οιουδιποτε προμθκευτι. 4θ Σφγχρονθ τεχνολογία: Τα ελλθνικά πρότυπα και οι ελλθνικζσ 



προδιαγραφζσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν εκάςτοτε επιςτθμονικι και τεχνολογικι εξζλιξθ, 

εφαρμόηονται, ςυμπλθρϊνονται, εκςυγχρονίηονται και ανακεωροφνται εναρμονιηόμενα με τισ 

ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται κάκε φορά ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα. 5θ Ελλθνικι Γλϊςςα: Τα 

αμιγϊσ ελλθνικά πρότυπα και οι ελλθνικζσ προδιαγραφζσ πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα κατά τρόπο ςαφι και ομοιογενι από άποψθ ορολογίασ, ςυμβόλων και εκφράςεων. 6θ 

Εκελοντικόσ χαρακτιρασ: Η εκπόνθςθ ελλθνικϊν προτφπων πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ κζλθςθ όλων 

των ενδιαφερομζνων μερϊν να επιτευχκεί εκελοντικά ςυμφωνία μεταξφ τουσ, για ζναν ι 

περιςςότερουσ δθλωμζνουσ ςκοποφσ. Η δζςμευςθ αυτι επεκτείνεται, ςτθ ςυνζχεια, και ςτθν 

εφαρμογι των προτφπων. Η εκπόνθςθ ενόσ προτφπου ζχει μικρι αξία εφόςον αυτό δεν 

εφαρμόηεται. Η τυποποίθςθ είναι μια από τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ του ΕΛΟΤ. Αυτι υλοποιείται 

μζςα από τθν εκπόνθςθ, ζκδοςθ και προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ και χριςθσ Ελλθνικϊν προτφπων 

και τυποποιθτικϊν εγγράφων. 

 

3.Σφμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.372/1976), ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ είναι ο 

μοναδικόσ οργανιςμόσ, ςε εκνικό επίπεδο, ζγκριςθσ, ζκδοςθσ και διάκεςθσ των Ελλθνικϊν 

Προτφπων. Αντίςτοιχοι Οργανιςμοί υπάρχουν ςε όλα ςχεδόν τα κράτθ του κόςμου. Τα πρότυπα και 

τυποποιθτικά ζγγραφα του ΕΛΟΤ μπορεί να προζρχονται από τθν: • Υιοκζτθςθ, ωσ Ελλθνικϊν, 

ευρωπαϊκϊν προτφπων, τα οποία εκπονοφνται από εκπροςϊπουσ- εμπειρογνϊμονεσ των Εκνικϊν 

Οργανιςμϊν Τυποποίθςθσ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςω διαδικαςιϊν που εποπτεφουν 

οι ευρωπαϊκοί Οργανιςμοί Τυποποίθςθσ: θ European Committee for Standardization-CEN, θ 

European Committee for Electrotechnical Standardization-CENELEC και το European 

Telecommunications Standards Institute-ETSI. Σθμειϊνεται ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα υιοκετοφνται 

καταρχιν ςτθ γλϊςςα που παριχκθςαν (Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι) και όταν υπάρχουν 

διακζςιμοι πόροι γίνεται ακριβισ μετάφραςθ του περιεχομζνου του προτφπου, ςτθν Ελλθνικι. • 

Υιοκζτθςθ ωσ ζχουν ι με τροποποιιςεισ, προτφπων, τα οποία εκπονοφνται από τουσ διεκνείσ 

Οργανιςμοφσ Τυποποίθςθσ International Organization for Standardization-ISO, International 

Electrotechnical Commission-IEC, όργανα ςτα οποία ςυμμετζχει και ο ΕΛΟΤ. • Εκπόνθςθ αμιγϊσ 

εκνικϊν προτφπων και τυποποιθτικϊν εγγράφων, για τθν κάλυψθ άμεςων αναγκϊν τθσ εκνικισ μασ 

Οικονομίασ και εφόςον δεν υφίςτανται αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα. • Σθμειϊνεται ότι 

θ εφαρμογι των προτφπων είναι προαιρετικι, εκτόσ εάν νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ, εκνικζσ ι 

ευρωπαϊκζσ διατάξεισ τθν κακιςτοφν υποχρεωτικι. 

4.Τα παραγόμενα από τθν εταιρία PRIMA προϊόντα πλθροφν κατά γράμμα τισ απαραίτθτεσ για 

κάκε προϊόν προδιαγραφζσ οι οποίεσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ και από τον καταναλωτι, πάντοτε με 

γνϊμονα τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ του καταναλωτι. Για τθν επίτευξθ αυτϊν των 

ςτόχων λειτουργεί ςφςτθμα ποιοτικοφ ελζγχου και ςφςτημα HACCP (Hazard analysis and critical 

control points - Ανάλυςθ κινδφνων και κρίςιμα ςθμεία ελζγχου). Το HACCP είναι μια προλθπτικι 

μζκοδοσ που ςκοπό ζχει τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων και ποτϊν που 

παράγει μια επιχείρθςθ ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ και διάκεςθσ. Ο ποιοτικόσ 

ζλεγχοσ γίνεται από εξειδικευμζνο προςωπικό και περιλαμβάνει ζλεγχο πρϊτων υλϊν, υλικϊν 

ςυςκευαςίασ, ενδιαμζςων προϊόντων, παραγωγικϊν διαδικαςιϊν και τελικϊν προϊόντων. 

Διενεργοφνται όλοι οι προβλεπόμενοι ζλεγχοι κακϋόλθ τθν διάρκεια τθσ παραγωγισ, κακϊσ και 

κακθμερινόσ οργανολθπτικόσ ζλεγχοσ όλων των παραγόμενων ειδϊν Γίνονται τακτικοί ζλεγχοι 

όλων των παρτίδων πρϊτων υλϊν και αναλφςεισ ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνουσ εργαςτθριακοφσ 



χϊρουσ. Οι μζκοδοι ποιοτικοφ ελζγχου που ζχουν υιοκετθκεί είναι οι διεκνϊσ ενδεδειγμζνοι για τα 

αντίςτοιχα προϊόντα. Η εφαρμογι του ςυςτιματοσ HACCP ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/43 τθσ Ε.Ε. 

προςτατεφει τον καταναλωτι από φυςικοφσ, χθμικοφσ κ αι μικροβιολογικοφσ κινδφνουσ 

5.Τα προϊόντα όταν ζρχονται ςτθ βιομθχανία το τμιμα ποιοτικοφ ζλεγχου ςτζλνει 2 εργαηόμενουσ 

να πάρουν δείγματα από τα προϊόντα και μζςα από ειδικά εργαλεία και υπολογιςτζσ ελζγχουμε τθν 

ποιότθτα τουσ . Άμα τα προϊόντα είναι καλισ ποιότθτασ και θ παραγγελία είναι ςωςτι τα 

δεχόμαςτε εάν όχι τα ξαναςτζλνουμε πίςω ςτον αποςτολζα και ηθτοφμε αυτά που παραγγζλλαμε. 

6.Τα περιςςότερα  μπιςκότα ψινονται ςε προκερμαςμζνο φοφρνο ςτουσ 180 βακμοφσ για 20 με 30 

λεπτά εκεί υπάρχει ζνασ εργαηόμενουσ που επιβλζπει τα μπιςκότα και όταν είναι ζτοιμα τα βγάηει 

από το φοφρνο .Σε περίπτωςθ που τα μπιςκότα παραψθκοφν τα πετάμε ςε ζνα κάδο όπου 

τοποκετοφμε τα καμζνα μπιςκότα. 
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ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΜΠΗΚΟΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ PRIMA 

ΣΔΦΑΝΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ   

 ΤΣΉΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΎ ΕΛΈΓΥΟΤ 

 Ζ παξαγσγή ησλ κπηζθόησλ είλαη κηα αιπζίδα θαηεξγαζίαο 

πξντόλησλ από ηηο πξώηεο ύιεο κέρξη ην ηειηθό απνηέιεζκα πνπ είλαη 

ηα δηάθνξα είδε ησλ κπηζθόησλ θαη θξνπαζάλ, ζπζθεπαζκέλα θαη 

έηνηκα γηα ηελ αγνξά. 

  

Ο πνηνηηθόο έιεγρνο  ζα εθαξκνζζεί : 

Α)ηελ πξνκήζεηα ησλ πξώησλ πιώλ όπσο ηα δηάθνξα αιεύξηα, νη 

δηνγθσηηθέο ύιεο ,ηα ππνπξντόληα γάιαθηνο θαη απγώλ , νη 

αξσκαηηθέο ύιεο θαη ηα εγθεθξηκέλα ρεκηθά ζπληεξεηηθά ζε 

ζπλδπαζκό κε ηα θαηάιιεια πιηθά ζπζθεπαζίαο. 

 Β)ηελ δηαδηθαζία παξαζθεπήο θαη αλάκεημεο ησλ πξώησλ πιώλ γηα 

ηα αξηνζθεπάζκαηα πνπ ζα ςεζνύλ ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία 

θαη ζα δώζνπλ ηα κπηζθόηα δηαθόξσλ ζρεκάησλ, εηδώλ θαη γεύζεσλ. 

 Γ)ηελ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ησλ κπηζθόησλ παξαγσγήο γηα ην 

ζρήκα , βάξνο , πνηόηεηα, πνζνζηό πγξαζίαο  θαη ηνλ ρξόλν 

αλακνλήο πξηλ ηελ ζπζθεπαζία . 

 Γ)ηα κπηζθόηα απνδεθηήο πνηόηεηαο γηα ην πώο ζα γίλεη ε 

θαηαλνκή ζηε ζπζθεπαζία ρσξίο θζνξέο , θίλδπλν κόιπλζεο θαη ζε 

ίδηα πνζόηεηα , βάξνο θαη αξηζκό κπηζθόησλ , εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αεξνζηεγή πξνζηαζία όπνπ ρξεηάδεηαη ζηελ ζπζθεπαζία. 

 Δ)ηα ζπζθεπαζκέλα κπηζθόηα ,ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε αζθαιή 

θηβώηηα γηα λα κελ ζπάζνπλ ή ππνζηνύλ θζνξά θαη λα 

  



θζάζνπλ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζσζηήο δηαηήξεζεο κέρξη λα 

γίλεη ε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά . 

 η)ηα ζπζθεπαζκέλα κπηζθόηα θαη θηβώηηα λα αλαγξάθνληαη 

αθξηβώο νη εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη ιήμεο θαη νη ζπλζήθεο 

δηαηήξεζεο θαη κεηαθνξάο .Δπίζεο λα αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα 

πιηθά παξαζθεπήο θαη νη ππεύζπλνη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη 

βιάβε ζην πξντόλ από νπνηνλδήπνηε θαηαλαισηή. 

  

Ε)ηε ζπζθεπαζία λα ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιειεο νδεγίεο ή 

ζπληαγέο ρξήζεο όπνπ ηα κπηζθόηα είλαη ηα ίδηα πιηθά γηα λέα 

πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο . 

  

 ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ 

  

  Φξνληίδσ ώζηε ηα θύξηα πξντόληα πξώησλ πιώλ λα είλαη ζε 

θαηάιιειεο πνζόηεηεο γηα λα θαηαλαισζνύλ από ηελ παξαγσγή 

κπηζθόησλ δίρσο λαη ππάξρεη βιάβε θαηά ηελ απνζήθεπζε ή λα 

ράζνπλ ηελ πνηόηεηάο ηνπο ιόγσ ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο , γηα ηελ 

αζθαιή ρξήζεο ηνπο . 

  Κάζε πξντόλ  πξώηεο ύιεο πξέπεη λα είλαη ειεγκέλν ρεκηθά θαη 

πγεηνλνκηθά θαη λα θξνληίδσ ώζηε λα είλαη θαη απνζεθεπκέλα 

 ζσζηά. 

  

Παξάδεηγκα: Σα αιεύξηα δηαθόξσλ πνηνηήησλ πξέπεη λα είλαη από 

πηζηνπνηεκέλα εξγνζηάζηα . ζε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ώζηε λα 

δηαηεξείηαη ε πνηόηεηά ηνπο κέρξη λα παξαιεηθζνύλ από ηελ 

βηνκεραλία κπηζθόησλ 


