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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες της οικονομίας των κρατών, λόγω των αυξανόμενων 

δαπανών για την αγορά ειδών διατροφής και της σημαντικής απασχόλησης εργατικού 

δυναμικού. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των τροφίμων προστατεύει τα συμφέροντα των 

παραγωγών και όσων σχετίζονται με την επεξεργασία και τη διάθεση των τροφίμων, 

πέρα από τον αδιαπραγμάτευτο σκοπό της, που συνίσταται στην προστασία της 

υγείας των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρουσιάζουν πολλές 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις υπόλοιπες του κλάδου των τροφίμων κυρίως λόγω της 

παραγωγής πολλών και ποικιλόμορφων προϊόντων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 

για την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων.

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων προϋποθέτει την υιοθέτηση δυο βασικών 

μεθόδων:

Α. την εφαρμογή της Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου 

(HACCP), που επικεντρώνεται στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και 

Β. την εφαρμογή της Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis) που σχετίζεται 

άμεσα με την υγεία των καταναλωτών.

Το σύστημα HACCP αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην παραγωγή 

ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων και βασίζεται στον εντοπισμό, επίβλεψη και 

αποτελεσματική διαχείριση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. Ο πρωταρχικός σκοπός 

κάθε συστήματος HACCP είναι να αποκλείσει την εκδήλωση πιθανών προβλημάτων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι την 

κατανάλωση.
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1.ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία κρούσματα αλλοιωμένων και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία 

τροφίμων επανέφεραν στην επιφάνεια το ξεχασμένο θέμα του ελέγχου της τροφικής 

αλυσίδας. Η ερευνητική εμπειρία έδειξε ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την 

παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι ο απόλυτος έλεγχος όλων των σταδίων της 

παραγωγικής διαδικασίας από την προμήθεια των πρώτων υλών, την τεχνολογία 

παραγωγής του περιβάλλοντα χώρου, τις εγκαταστάσεις, τους εργαζόμενους και 

γενικώς οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα παραγόμενα προϊόντα. (Τζιά, 2000) Αυτή 

η διαπίστωση αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του Συστήματος Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων (HACCP). Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται 

εξαιρετικά σχολαστική και λεπτομερής ανάλυση των συστατικών των προϊόντων και 

των διεργασιών, ώστε να προσδιοριστούν οι περιοχές και τα σημεία που πρέπει να 

τίθενται υπό αυστηρό έλεγχο, με σκοπό το τελικό προϊόν να πληρεί συγκεκριμένες 

προδιαγραφές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα τα οποία θα 

παράγονται, διακινούνται ή διατίθενται στα κράτη μέλη της θα είναι απόλυτα υγιεινά 

και ασφαλή για τον καταναλωτή, δημοσιεύει συνεχώς σχετικές νομοθεσίες οι οποίες 

δημιουργούν τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις αρχές 

ελέγχου της κάθε χώρας. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής, δημοσίευσε το 1993 την 

Οδηγία 93/43/ΕΟΚ με την οποία απαιτεί από τις επιχειρήσεις τροφίμων την 

εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής σε συνδυασμό με την εφαρμογή συστήματος 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης (HACCP - Hazard Analysis 

Critical Control Points). Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία αυτή κατέστησε 

υποχρεωτική την εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, 

αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα στους καταναλωτές, ενός συστήματος ελέγχου 

της ασφάλειας των τροφίμων. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε αρχικά από την NASA 

τη δεκαετία του ’50 για την παρασκευή ασφαλών τροφίμων για τους αστροναύτες και 

με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα 

στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων.

Παράμετροι όπως ασφάλεια, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και θρεπτική αξία 

τροφίμων, χαρακτηρίζουν την ποιότητα τροφίμων, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 

σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος που εξυπηρετούν 

καθορισμένες ή υπονοούμενες ανάγκες. Τόσο στην Ελλάδα, η οποία σημειωτέον δεν
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περιλαμβάνεται στις χώρες υψηλού κινδύνου, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης, η ενημέρωση για τις παραπάνω έννοιες είναι ικανοποιητική, χωρίς όμως να 

υπάρχει υψηλός βαθμός συνείδησης κυρίως σε ότι έχει να κάνει με την κυνική, πλην 

ιδιαίτερα ρεαλιστική, παραδοχή πως κανένα τρόφιμο δεν είναι ακίνδυνο.

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης θεωρούνται επιχειρήσεις υψηλής 

επικινδυνότητας. Ο μεγάλος όγκος παραγόμενων προϊόντων, η ποικιλία και οι 

ιδιαιτερότητες των πρώτων υλών καθώς και η έλλειψη ειδίκευσης και εκπαίδευσης 

του προσωπικού συντελούν στην αύξηση του ποσοστού εμφάνισης κινδύνου στις 

επιχειρήσεις του κλάδου αυτού. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στον τομέα της μαζικής 

εστίασης, το 10% του φαγητού που έχει προετοιμαστεί είναι «μη ικανοποιητικό» 

εξαιτίας του υψηλού μικροβιακού φορτίου που περιέχει. Το ποσοστό αυτό, μάλιστα, 

μπορεί να πλησιάσει ή και να υπερβεί το 50%. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται 

να δώσει το σύστημα HACCP. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP από τις 

επισιτιστικές επιχειρήσεις είναι ένα θέμα που πρόκειται να απασχολήσει έντονα την 

επικαιρότητα του κλάδου τα επόμενα έτη.

Ο όρος HACCP είναι το ακρωνύμιο του Hazard Analysis -  Critical Control Points, 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου που εφαρμόζεται κατά τη 

διαδικασία παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, 

μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση και διάθεσης ενός 

συγκεκριμένου τροφίμου με στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειάς 

του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για την ανάκτηση τόσο της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα προϊόντα τροφίμων, αλλά και για τη 

δυνατότητα της εύκολης προσαρμογής αυτών σε όλες σχεδόν τις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές. Η εφαρμογή του HACCP στη βιομηχανία τροφίμων επιτυγχάνει τη 

μείωση στο ελάχιστο ή την εξαφάνιση των πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια που 

μεσολαβούν από την παραγωγή έως και τη διανομή του . Η εφαρμογή του 

συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου σε Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου έχει καταστεί πλέον 

υποχρεωτική από τις μεταποιητικές βιομηχανίες τροφίμων που δραστηριοποιούνται 

και διακινούν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα 

προληπτικό σύστημα που αναγνωρίζει, εκτιμά τη σοβαρότητα και ελέγχει τους 

βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους στις πρώτες ύλες και όλα τα στάδια 

παραγωγής , από το χωράφι και τη θάλασσα ως το πιάτο του καταναλωτή. (Τζιά 

2000)
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Για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος HACCP απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η εφαρμογή των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP) και ορθής υγιεινής 

πρακτικής (GHP). Οι κανόνες αυτοί έχουν πεδία εφαρμογής τόσο στις εγκαταστάσεις 

και τις διαδικασίες συντήρησης των μηχανημάτων, όσο και στον καθαρισμό, την 

απολύμανση, την υγιεινή του προσωπικού, τις απεντομώσεις και μυοκτονίες (pest 

control) κ.α. Σημαντικοί παράγοντες είναι η υποστήριξη από τη διοίκηση και το 

ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που αποφασίζει ότι πρέπει να 

εφαρμόσει το HACCP, οφείλει να μελετήσει και να εντοπίσει τα πιθανά σημεία όπου 

μπορεί να αναπτυχθούν φυσικοί, χημικοί ή μικροβιολογικοί κίνδυνοι, να αποφανθεί 

πως ελέγχει αυτά τα κρίσιμα σημεία ώστε να μην αναπτυχθούν οι προαναφερόμενοι 

κίνδυνοι και μέσα από την ολοκλήρωση και την τεκμηρίωση αυτής της διαδικασίας, 

να αποδείξει σε κάθε δημόσιο ή άλλο αρμόδιο φορέα ότι όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες έχουν προβλεφθεί και εφαρμοσθεί, με συνέπεια τη διασφάλιση της 

ελαχιστοποίησης του σφάλματος που μπορεί να επιδράσει στην υγεία των 

καταναλωτών.

Παρ’ ότι οι αιτίες των διατροφικών ασθενειών έχουν διερευνηθεί και τα μέσα για 

την αποτροπή τους (HACCP) έχουν σαφώς προσδιοριστεί, η εμφάνισή τους δεν έχει 

μειωθεί ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και αύξηση αυτών. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να αποδοθεί είτε στην ελλιπή ανάπτυξη, είτε στη μη σωστή λειτουργία 

του συστήματος της ασφάλειας των τροφίμων. Προκειμένου λοιπόν να περιοριστούν 

οι αιτίες εμφάνισης των παραπάνω φαινομένων, είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλης 

εκπαίδευσης τόσο της διοίκησης, όσο και των εργαζομένων σχετικά με τη σημασία 

του ρόλου τους στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Είναι σημαντικό να 

αναγνωριστεί ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν τη σημασία του 

συστήματος HACCP και στη συνέχεια να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 

την εφαρμογή του, καθώς και ότι η αποτελεσματική εκπαίδευση αποτελεί ένα 

σημαντικό προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία του. Η επιτυχής εφαρμογή του 

συστήματος βασίζεται στη συνεργασία και την καλή θέληση όλων των εργαζομένων 

της επιχείρησης. (Τζιά, 2005)

Ο έλεγχος της εφαρμογής του HACCP από τις επιχειρήσεις τροφίμων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Η αρχή 

αυτή για την Ελλάδα είναι ο νεοσύστατος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

(Ε.Φ.Ε.Τ). Σε περίπτωση που ο Ε.Φ.Ε.Τ διαπιστώνει μη εφαρμογή του HACCP, των 

Κανόνων Υγιεινής και των κριτηρίων που επιβάλει η επιμέρους νομοθεσία τροφίμων,
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προτείνει λήψη μέτρων που περιλαμβάνουν απόσυρση ή/και καταστροφή των 

τροφίμων, επιβολή οικονομικών προστίμων, αναστολή λειτουργίας μέρους ή 

ολόκληρης της επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι η σωστή λειτουργία των συστημάτων 

αυτοελέγχου (HACCP) και ο αποτελεσματικός έλεγχος από τις αρχές «επισήμου 

ελέγχου» αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων που 

τελικά διατίθενται, αλλά και «κλειδί» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς όσο και στις 

διεθνείς αγορές.

Όπως αναφέρθηκε, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP είναι 

νομοθετική απαίτηση και ελέγχεται από τον αντίστοιχο φορέα ελέγχου (ΕΦΕΤ). 

Δηλαδή, η νομοθεσία υποχρεώνει την επιχείρηση να αναλάβει την πλήρη ευθύνη να 

παράγει ασφαλή προϊόντα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Η πιστοποίηση ενός 

αναπτυγμένου και εφαρμοσμένου συστήματος HACCP είναι προαιρετική. Η 

πιστοποίηση σύμφωνα με ένα πρότυπο όπως το ΕΛΟΤ 1416 από Διαπιστευμένο 

Φορέα Πιστοποίησης είναι κατάλληλη για κάθε επιχείρηση που δεν αρκείται απλά να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας, αλλά θέλει να αποδείξει ότι έχει ελεγχθεί 

από ικανούς και αντικειμενικούς επιθεωρητές οι οποίοι διαπίστωσαν τη συμμόρφωση 

της εν λόγω επιχείρησης με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, 

γεγονός που, εκτός των άλλων, εξασφαλίζει αξιοπιστία προς τους πελάτες της. 

(EUCAT, 2004)

Το σύστημα HACCP, το οποίο αποτελεί και τον πυρήνα της παρούσας εργασίας, 

αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο όταν εφαρμόζεται και συντηρείται σωστά, 

εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των τροφίμων. Βασικό σημείο της 

αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση 

και τακτική ανασκόπησή του, με βάση τις οποιοσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν όπως 

νέες νομοθετικές απαιτήσεις νέα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα των τροφίμων. 

Επιπλέον συμβάλλει:

• Στη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας

• Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας

• Στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

• Στην πρόληψη &

• Στην ικανοποίηση του πελάτη
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστεί διεξοδικά το Σύστημα HACCP με πεδίο 

εφαρμογής τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Η επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου 

δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν τομέα ευρέως αναπτυσσόμενο, στον οποίο 

μέχρι πρότινος η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων αποτελούσε θέμα «ταμπού». Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

επιχειρήσεων μαζικής εστίασης είναι η ποικιλομορφία τους. Πέρα από τις διαφορές 

που συναντώνται υπάρχει μια κοινή δομή όσον αφορά στις βασικές τους λειτουργίες 

οι οποίες είναι: η παρασκευή γευμάτων (production) και η προσφορά τους. Πρόκειται 

για δυο λειτουργίες που μπορούν να πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο και σχεδόν 

ταυτόχρονα, ή να διαφέρουν τοπικά ή / και χρονικά. (Τζιά, 2000)

Επειδή η παρουσίαση του HACCP σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμοσμένο 

σε μια επιχείρηση του κλάδου μαζικής εστίασης, π.χ. σε ένα εστιατόριο, θα 

αποτελούσε κάτι ανέφικτο, τόσο από πλευράς συνόλου παραγόμενων προϊόντων (και 

κατά συνέπεια εξίσου μεγάλου αριθμού πρώτων υλών) όσο και διαφορετικών 

διαδικασιών παρασκευής, για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η παρασκευή ενός μόνο 

γεύματος και πιο συγκεκριμένα, του ακόλουθου : «Κοτόπουλο ψητό με πατάτες».

Το κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου γεύματος δεν ήταν άλλο παρά η ευρεία 

κατανάλωση του, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν που καταναλώνεται από την 

πλειοψηφία των Ελλήνων, σε καθημερινή βάση, χωρίς η παρασκευή του να απαιτεί 

ιδιαίτερες γνώσεις και εξοπλισμό. Ένα γεύμα γνωστό πολλές δεκαετίες, χωρίς υψηλό 

κόστος παρασκευής. Επίσης η πρώτη ύλη του, το νωπό κοτόπουλο, είναι ένα προϊόν 

που λόγω του μικροβιακού φορτίου που μπορεί να περιέχει (Salmonella κλπ) 

κατατάσσεται σε προϊόν υψηλής επικινδυνότητας και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό 

για να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες συνέπειες του στην υγεία των καταναλωτών.

Η ερευνητική εργασία έχει χωριστεί σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζεται η ιδέα και η ιστορική εξέλιξη του συστήματος HACCP, γίνεται 

αναφορά στις τροφογενείς διαταραχές και στις τρεις κατηγορίες κινδύνων, 

περιγράφονται και αναλύονται οι επτά αρχές της μεθόδου καθώς και ο τρόπος 

αναγνώρισης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η 

εφαρμογή του συστήματος HACCP στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης μέσω μιας 

ομαδοποίησης των διαφορετικών παρασκευαστικών διαδικασιών με στόχο την 

καλύτερη προσέγγιση του θέματος (ευκολότερη αναγνώριση των CCPs) και γίνεται
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ανάλυση κάθε επί μέρους σταδίου, ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που 

εμφανίζονται σε κάθε στάδιο καθώς και τα μέτρα εξάλειψής τους. Στο τρίτο μέρος, 

υπάρχει το παράδειγμα εφαρμογής που είναι, όπως προαναφέρθηκε, το γεύμα 

«Κοτόπουλο ψητό με πατάτες». Πρόκειται για μια συνοπτική παρουσίαση του 

συστήματος ΗΑΟΟΡ, με σκοπό την εξαφάνιση ή ελαχιστοποίηση των πιθανών 

κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν σε μια τέτοια διαδικασία.
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A ’  ΜΕΡΟΣ -  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ HACCP

1. ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Ον ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι διαθέτουν τα πιο ακίνδυνα τρόφιμα στον κόσμο. 

Ωστόσο, κάθε χρόνο ένας στους τέσσερις πολίτες προσβάλλεται από τροφική 

δηλητηρίαση ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι πεθαίνουν από κάτι που έφαγαν. Στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο η μολυσμένη τροφή και το μολυσμένο νερό σκοτώνουν 

σχεδόν δυο εκατομμύρια παιδιά το χρόνο. Οι επιδημιολόγοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι 

πίσω από τις απρόσωπες στατιστικές υπάρχουν άνθρωποι με σάρκα και οστά, κυρίως 

οι πολύ νέοι και οι πολύ ηλικιωμένοι, που προσβλήθηκαν από σοβαρές, ακόμα και 

θανατηφόρες ασθένειες στη διάρκεια της πλέον αναγκαίας δραστηριότητας της ζωής 

μας: την κατανάλωση τροφής. (Τσατσούλη 2004)

Εκ πρώτης όψεως, η λέξη «κίνδυνος» δεν θα έπρεπε να έχει καμία θέση δίπλα στη 

λέξη «τροφή», αυτό το βασικό συστατικό της ζωής, το τόσο στενά συνδεδεμένο με 

την ασφάλεια και την απόλαυση. Συχνά όμως έχει. Τα τελευταία χρόνια ακούμε για 

τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχει το φαγητό μας: παρασιτοκτόνα στα σταφύλια, 

καρκινογόνες ουσίες στις φράουλες, χημικά στα μήλα, δηλητηριώδη μέταλλα στα 

ψάρια, αλλεργιογόνες ουσίες στους ξηρούς καρπούς κλπ.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη διατροφή μας δεν είναι 

τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων ούτε οι διοξίνες ούτε καν τα αλλεργιογόνα, αλλά οι 

παθογόνοι μικροοργανισμοί που επιμολύνουν τα τρόφιμα (σιτιογενή παθογόνα), όπως 

βακτήρια, ιοί και παράσιτα, που έχουν τη δυνατότητα να μας βλάψουν, ακόμα και να 

μας σκοτώσουν. Οι δηλητηριάσεις από τα τρόφιμα (και το νερό) κυρίως μικροβιακής 

αιτιολογίας αποτελούν αιτία σοβαρών προβλημάτων στην υγεία του ανθρώπου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι κάθε χρόνο παγκοσμίως 

παρατηρούνται 1,5 δισεκατομμύριο περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας, που οφείλονται σε 

τροφογενή αίτια. Από αυτές θα προκληθούν 2,2 εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο (εκ 

των οποίων 1,8 εκατομμύρια αφορούν παιδιά), δηλαδή περίπου 6.000 θάνατοι την 

ημέρα (εκ των οποίων 4.000 αφορούν παιδιά). (Τσατσούλη, 2004)

Δυστυχώς όμως, μόνο μια πολύ μικρή αναλογία τροφογενών νοσημάτων 

εμφανίζεται στις επίσημες στατιστικές, διότι για να καταγραφεί μια περίπτωση πρέπει

8



το άτομο αφού μολυνθεί, να νοσήσει, να καταφύγει σε θεράποντα ιατρό, αυτός να 

ζητήσει εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να απομονωθεί και να ταυτοποιηθεί ο 

υπεύθυνος μικροοργανισμός, να δηλωθεί το κρούσμα στις αρμόδιες υγειονομικές 

υπηρεσίες και τέλος, να δημοσιοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία. Η έλλειψη 

πραγματικών στοιχείων δημιουργεί ένα κλίμα εφησυχασμού στο καταναλωτικό 

κοινό, το οποίο υποτιμά τις τροφικές δηλητηριάσεις. Υπολογίζεται πως διεθνώς για 

κάθε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης που δημοσιεύεται υπάρχουν άλλες 25 

(κατώτατο όριο) έως 350 (ανώτερο όριο) περιπτώσεις που διαφεύγουν της προσοχής 

των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. (Τσατσούλη, 2004)

Διεθνείς έρευνες με αντικείμενο τις τροφικές δηλητηριάσεις, δείχνουν ότι:

Α) Τα περισσότερα προβλήματα τροφογενών νοσημάτων οφείλονται σε 

μικροβιακούς παράγοντες. Τα μικρόβια Salmonella sp., Campylobacter jejuni, 

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Vibrio parahemolyticus, Shigella sp., 

E. coli κ.α. αποτελούν τα κύρια αίτια τροφοδηλητηριάσεων. Η εμφάνιση του C. jejuni 

συναγωνίζεται σήμερα σε συχνότητα τη Salmonella sp. Ειδικά στελέχη βακτηρίων, 

όπως ο ορότυπος της E.coli 0157:Η7, προκαλούν νέα προβλήματα που θέτουν σε 

συναγερμό την παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής τροφίμων.

Β) Ένας μεγάλος αριθμός τροφικών δηλητηριάσεων παραμένει αγνώστου 

αιτιολογίας. Ο ρόλος των ιών παραμένει, επίσης αδιευκρίνιστος.

Γ) Οι πιο συχνοί χώροι που γίνονται τα σφάλματα χειρισμών που οδηγούν σε 

τροφικές δηλητηριάσεις είναι, κατά σειρά σπουδαιότητας, τα εστιατόρια, οι οικιακές 

κουζίνες και οι χώροι των βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.

Δ) Από την ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν σε 5.000 ομαδικές τροφικές 

δηλητηριάσεις σε 6 χώρες της Ε.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 1990-1993 , προκύπτει 

ότι ποσοστό 19,3% οφειλόταν σε ανεπαρκή ψύξη κατά τη διάρκεια της συντήρησης 

των τροφίμων, ποσοστό 11,2% σε μολυσμένες πρώτες ύλες, ποσοστό 10,8% σε 

ανεπαρκή θερμική επεξεργασία , ποσοστό 9,3% σε κατανάλωση τροφίμων αρκετό 

χρόνο μετά την προετοιμασία τους, ποσοστό 9,2% σε τρόφιμα που μολύνθηκαν από 

το προσωπικό προετοιμασίας τους, ποσοστό 5,7% σε επιμολύνσεις από τα 

μηχανήματα επεξεργασίας ή από τα μαγειρικά σκεύη και ποσοστό 34,5% σε άλλους 

παράγοντες.

Ε) Στη βελτίωση της μικροβιακής εικόνας των τροφίμων και στην εξασφάλιση της 

προστασίας των καταναλωτών θα συντελέσει σημαντικά η εγκατάσταση, στο σύνολο
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των επιχειρήσεων του κλάδου, του συστήματος της ανάλυσης των κρίσιμων σημείων 

υγιεινομικού κινδύνου HACCP. (Τσατσούλη, 2004)

Η «φιλοσοφία» της εγκατάστασης του συστήματος HACCP έγκειται στο ότι, ενώ η 

παραγωγή τροφίμων απαλλαγμένων από παθογόνους μικροοργανισμούς και άλλους 

επιβλαβείς παράγοντες (μηδενικός κίνδυνος) είναι σήμερα κατά κανόνα όχι απλώς 

δύσκολο αλλά αδύνατο να επιτευχθεί, αντίθετα η παραγωγή τροφίμων με το 

μικρότερο δυνατό αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών ( ενδεχόμενος κίνδυνος) είναι 

ένας στόχος επιθυμητός και εύκολα εφικτός. Κατά την εφαρμογή της αρχής HACCP 

σημαίνονται οι πιθανοί κίνδυνοι και, στη συνέχεια, ιεραρχούνται ανάλογα με τη 

σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισής τους. (Τσατσούλη, 2004)

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το 1995 ο FAO/WHO όρισε ως κίνδυνο κάθε βιολογικό, χημικό ή φυσικό 

παράγοντα / ιδιότητα ενός τροφίμου, η κατανάλωση του οποίου μπορεί να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Ο ορισμός αυτός καθιερώθηκε με 

την σταδιακή ενσωμάτωση του HACCP στην νομοθεσία, ενώ αρχικά ο κίνδυνος 

προσδιοριζόταν από τους παραγωγούς ως κάθε αδύνατο / επίφοβο σημείο στην 

αλυσίδα παραγωγής τροφίμων . Στην αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που 

μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα τρόφιμο συνεκτιμώνται η σοβαρότητα (severity) 

και η πιθανότητα εμφάνισης του κάθε κινδύνου (risk). (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

2.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι χημικοί και οι φυσικοί κίνδυνοι γίνονται εύκολα αντιληπτοί και μπορούν να 

ελεγχθούν άμεσα. Αντίθετα οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι δεν είναι άμεσα ελέγξιμοι 

και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι κανονικοί υγιείς και σωστά διατρεφόμενοι 

άνθρωποι είναι συνήθως ανθεκτικοί σε μέτρια επίπεδα μικροοργανισμών στα 

τρόφιμα, οι πληθυσμοί υψηλής επικινδυνότητας όμως (νεογέννητα, ασθενείς 

νοσοκομείων, αλλεργικά άτομα, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι διαβητικοί, 

υπερτασικοί και άτομα με AIDS) δεν μπορούν να αντέξουν ακόμα και σε χαμηλά 

επίπεδα μικροοργανισμών. Τα άτομα αυτά πρέπει να διαλέγουν υπεύθυνα τα τρόφιμα, 

που δε θα τους προκαλέσουν ασθένεια ή θάνατο, με τη βοήθεια ειδικών, οι οποίοι 

πρέπει υπεύθυνα να γνωρίζουν τα συστατικά κάθε προϊόντος και να τους 

υποδεικνύουν ποια τρόφιμα είναι ασφαλή και ποια όχι. (Τζιά, 1996)
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Από την πληθώρα των μικροοργανισμών που απαντώνται στη φύση και 

προκαλούν αλλοίωση των τροφίμων, αυτοί που ενδιαφέρουν από πλευράς ασφάλειας, 

είναι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Τα είδη παθογόνων μικροοργανισμών είναι:

> τα Βακτήρια

Διακρίνονται σε δυο τύπους:

α ) τοακόο τύπος: απελευθερώνει τοξίνες, οι οποίες σε ελάχιστη ποσότητα (μερικά 

μέρη στο εκατομμύριο-ppm ή στο δισεκατομμύριο-ppb) προκαλούν βλάβη στον 

άνθρωπο χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη του ίδιου του βακτηρίου, 

β ) ιιολυσιιατικός τύπος: είναι απαραίτητη η λήψη του ίδιου του βακτηρίου για να 

προκληθεί δηλητηρίαση.

Η παραπάνω διάκριση, όπως και η ύπαρξη σπορίων σε κάποια βακτήρια είναι 

σημαντική, διότι τα σπόρια και κάποιες από τις τοξίνες είναι ανθεκτικά σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία ,κ.α.) Τα πιο συνηθισμένα από άποψης 

επικινδυνότητας, είναι αυτά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες, όπου και 

παρατίθεται η πηγή προέλευσης τους, η μόλυνση που προκαλούν και τα 

συμπτώματα λόγω ασθένειας. (EUCAT, 2004)

> οι Ιοί

Οι ιοί είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα, τα οποία είναι ορατά μόνο με τη χρήση 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Μόλυνση με ιούς μπορεί να λάβει χώρα είτε άμεσα με 

τον χειρισμό των τροφίμων από προσβλημένους εργάτες είτε έμμεσα από μη 

επεξεργασμένα απόβλητα. Ασθένειες που οφείλονται σε κατανάλωση τροφίμων 

μολυσμένων με ιούς είναι η ηπατίτιδα Α, η πολιομυελίτιδα και η γαστρεντερίτιδα. 

Υπεύθυνοι ιοί θεωρήθηκαν ο ιός της ηπατίτιδας A (HAV), οι «περιστρεφόμενοι» ιοί 

και οι ιοί της οικογένειας Norwalk. Ευαίσθητα τρόφιμα για την ανάπτυξη ιών είναι 

τα μαλάκια, οι σαλάτες, τα φρούτα, τα κρύα σάντουιτς, το γάλα, τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα και τα παγωμένα αναψυκτικά.

> τα Παράσιτα

Τα παράσιτα είναι οργανισμοί που αντλούν την τροφή τους από τον ξενιστή και 

διακρίνονται σε πρωτόζωα, νηματώδη, ταινίες και τρηματώδη. Μεταδίδονται μέσω 

τροφίμων και νερού που έχουν μολυνθεί με κόπρανα και τα οποία περιέχουν 

παράσιτα ή τμήματα παρασίτων από προσβεβλημένους ξενιστές. Επιπλέον,
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σημαντική πηγή μόλυνσης με παράσιτα μέσω της κοπρανώδους -  στοματικής οδού 

αποτελεί η επαφή του ανθρώπου με προσβεβλημένες γάτες. Παράσιτα τα οποία έχουν 

απασχολήσει κατά καιρούς τη βιομηχανία τροφίμων είναι τα Giardia lamblia, το 

Cryptosporidium parvum, το Anesakis spp., το Toxoplasma gondii κ.α. Τα υπεύθυνα 

τρόφιμα για αρρώστιες από παράσιτα είναι τα ψάρια και ιδιαίτερα ο σολομός, το ωμό 

κρέας, το μη παστεριωμένο γάλα και το νερό. Για την επιτυχή καταπολέμηση των 

παρασίτων απαιτούνται σωστές κτηνοτροφικές πρακτικές, συνεχής και επαρκής 

υγειονομικός έλεγχος των σφαγείων, διατήρηση συνθηκών υγιεινής, ατομική υγιεινή 

των εργαζομένων, κατάλληλη αποχέτευση στις εγκαταστάσεις και επαρκής 

επεξεργασία αποβλήτων. Επεξεργασίες που μπορούν να εξαλείψουν τον κίνδυνο των 

παρασίτων είναι το σχολαστικό μαγείρεμα, η κατάψυξη, η ξήρανση και το αλάτισμα.

> οι Μύκητες

Οι μύκητες αναπτύσσονται λόγω κακών συνθηκών (υψηλή υγρασία, θερμοκρασία) 

κατά την καλλιέργεια, συγκομιδή, αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων. Σχηματίζουν 

σπόρια που αντέχουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, 

ph). Από τους εκατοντάδες μύκητες που απαντώνται στο ζωικό και φυτικό βασίλειο, 

μερικοί παράγουν μεταβολίτες με ισχυρή τοξική δράση για τον άνθρωπο ακόμα και 

σε ελάχιστη ποσότητα (ppm ή ppb). Οι χημικές αυτές ουσίες ονομάζονται 

μυκοτοξίνες και επειδή προέρχονται από βιολογικούς παράγοντες (τους μύκητες) 

εξετάζονται σε αυτή την κατηγορία κινδύνων. (EUCAT, 2004) Οι αφλατοξίνες είναι 

μυκοτοξίνες που συνήθως απαντώνται στα τρόφιμα και εμπερικλείουν ιδιαίτερους 

κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών . Πρόκειται για μια ομάδα ετεροκυκλικών 

ενώσεων με συγγενείς χημικές ιδιότητες, έξι από τις οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον από την ασφάλεια των τροφίμων διότι παράγονται από τον μύκητα 

Aspergillus flavus και χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς Bl, Β2, Gl, G2, ΜΙ και 

M2. Οι αφλατοξίνες ΜΙ και M2 απαντώνται στο γάλα γαλακτοπαραγωγών ζώων που 

καταναλώνουν ζωοτροφές με αφλατοξίνες Β1 και Β2, οι οποίες είναι και οι 

συνηθέστερες στα τρόφιμα. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Τα ύποπτα για αφλατοξίνες τρόφιμα είναι οι ελαιούχοι καρποί, τα δημητριακά, τα 

φρούτα, οι χυμοί, τα αρτοσκευάσματα, το γάλα, το συκώτι, το κρέας των πουλερικών, 

τα αυγά και ορισμένες κατηγορίες τυριών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

παραγωγή αφλατοξινών στα τρόφιμα είναι το στέλεχος του μύκητα, η θερμοκρασία, η 

υγρασία, το ph, το υπόστρωμα, η παρουσία μυκητοστατικών και ο ανταγωνισμός
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μικροβίων. Η πιθανότητα ύπαρξης των υπολοίπων μυκοτοξινών στα τρόφιμα είναι 

σαφώς πιο μικρή από ότι των αφλατοξινών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα 

πρέπει να απορρίπτεται γιατί η κατανάλωση τους μπορεί να αποβεί εξίσου επικίνδυνη 

για την ανθρώπινη υγεία. Για το λόγο αυτό, η ομάδα του ΗΑ(ΧΡ θα πρέπει να 

λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποκλεισμού των μυκοτοξινών από τα τρόφιμα 

και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για την εμφάνιση νέων μυκοτοξινών στα 

τρόφιμα. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

(μολυσματικοί τύποι)

ΕΙΔΟΣ ΠΗΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Salmonella Έντερο Λήψη (μεγάλος 

αριθμός) με τρόφιμο

6 - 3 6  ώρες: 

πυρετός,

κόπρανα - πονοκέφαλος, πόνος

Πολλαπλασιασμός στην κοιλιά,

ζωικά τρόφιμα, στα έντερα διάρροια, εμετός

...................................................
νερό

- ·
Clostridium Απεκκρίματα, Σπόρια —> 8 - 2 2  ώρες:

perfringens έδαφος, σκόνη, βλάστηση —>λήψη κοιλόπονος, έντονη

ωμά, ξηρά σε μεγάλο αριθμό διάρροια, ναυτία,

τρόφιμα εντεροτοξίνη εμετός (σπάνια)

Escherichia coli (5 Έντερο Λήψη με τρόφιμο 12 ώρες -  3 ημέρες:

ομάδες) π.χ Εντεροτοξική ομάδα διάρροια, αίμα &

0157:H7 κόπρανα 

ζωικά τρόφιμα,

: τοξίνη —»λήψη με 

τρόφιμο

βλέννα στα κόπρανα

νερό

Campylobacter Απεκκρίματα & Λήψη (μικρός 3 - 5  ημέρες:

jejuni ωμά τρόφιμα, αριθμός) με το κοιλιακές κράμπες,

1
νερό τρόφιμο χρωματισμένα
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μαγειρεμένα 

τρόφιμα, άνθρωπο

κόπρανα με αίμα και 

βλέννα, κ.α.

Yersinia

eneterocolitica

Ζώα

(σπονδυλωτά), !:
γαλακτοκομικά 

κρέατα, λαχανικά

Λήψη με το τρόφιμο

;

24 -  36 ώρες: πόνος 

στην κοιλιά, 

πυρετός, διάρροια, 

ναυτία, εμετός

Vibrio

parahaemolyticus

Θαλασσόνερα, 

ψάρια, όστρακα

ί . !I1

Λήψη με το τρόφιμο 15 ώρες: οξεία 

διάρροια,

κοιλόπονος, εμετός, 

πυρετός

Listeria

monocytogenes

Μολυσμένα ζώα Λήψη με το τρόφιμο Σηψαιμία,

μηνιγγίτιδα,

Πίνακας 2.1.1 : Κίνδυνοι προερχόμενοι από παθογόνους μικροοργανισμούς 

μολυσματικού τύπου, πηγές μόλυνσης, είδος μόλυνσης και συμπτώματα εμφάνισης 

κινδύνου. (ΕυΟΑΤ, 2004)

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

(τοξικοί τύποι)

ΕΙΔΟΣ ΠΗΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Staphylococcus

aureus

Δέρμα (χέρια, 

μύτη, σπυράκια, 

τραύματα, ωμό 

γάλα)

Τοξίνη λήψη με 2 - 6  ώρες: έντονος 

τρόφιμο εμετός, πόνος στην 

κοιλιά, διάρροια, 

κράμπες

Clostridium

botulinum

Έδαφος, λάσπη, 

κρέας, ψάρι, νερό

........ ____ _________„..ί

Σπόρια—>· 18 -  36 ώρες: 

βλάστηση —» εξάντληση, κόπωση, 

τ ο ξ ί ν η λ ή ψ η  με απώλεια όρασης, 

τρόφιμο ομιλίας,
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πονοκέφαλος, ζαλάδα

Bacillus οβΓβιις Έδαφος, σκόνη, Σπόρια —* 1 -  6 ώρες: εμετός 9

subtilis λαχανικά, βλάστηση —■» -  18 ώρες: διάρροια

δημητριακά τοξίνη —► λήψη με !
τρόφιμοο

Πίνακας 2.1.2 : Κίνδυνοι προερχόμενοι από παθογόνους μικροοργανισμούς τοξικού 

τύπου, πηγές μόλυνσης, είδος μόλυνσης και συμπτώματα εμφάνισης κινδύνου. 

(ΕυΟΑΤ, 2004)

2.2 ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η μόλυνση των τροφίμων με χημικές ουσίες μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας και μπορεί να οφείλεται είτε σε φυσικά 

απαντώμενες είτε σε πρόσθετες χημικές ενώσεις. Η παρουσία ορισμένων χημικών 

ενώσεων στα τρόφιμα είναι ανεπίτρεπτη διότι τα καθιστούν ακατάλληλα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ για τις υπόλοιπες ενώσεις έχουν θεσπιστεί ανώτατα 

επιτρεπτά όρια, η υπέρβαση των οποίων μπορεί να προκαλέσει δηλητηριάσεις. Τα 

αποτελέσματα από την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με χημικές ενώσεις 

μπορεί να είναι είτε χρόνια όπως ο καρκίνος, ή αθροιστικά όπως του υδράργυρου, 

είτε οξεία όπως η επίδραση των αλλεργιογόνων τροφίμων. Για την επιτυχή 

αντιμετώπιση των χημικών κινδύνων απαιτείται η λήψη μέτρων, όπως η καθιέρωση 

των προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες, η πιστοποίηση της ποιότητας των πρώτων 

υλών, ο επαρκής έλεγχος κατά την παρασκευή των προϊόντων, η προστασία των 

τροφίμων από επιμολύνσεις κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση και τέλος η 

κατάλληλη επισήμανση. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Στις φυσικά απαντώμενες χημικές ουσίες περιλαμβάνονται οι ιχθυοτοξίνες, η 

ισταμίνη, οι φυτοαιμαγλουτίνες (πρωτεΐνες οσπρίων), οι τοξίνες των μανιταριών, τα 

γλυκοζίδια κ.α., ενώ στις πρόσθετες χημικές ουσίες περιλαμβάνονται οι χρωστικές, τα 

συντηρητικά, τα αντιοξειδωτικά, οι αρωματικές ενώσεις και οι ενισχυτές γεύσης. 

Πρόσθετες ουσίες θεωρούνται επίσης τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα 

(εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, αντιβιοτικά κ.α.), τα τοξικά στοιχεία και
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οι τοξικές ενώσεις, τα βοηθητικά χημικά επεξεργασίας (καθαριστικά, απολυμαντικά, 

λιπαντικά) κ.α.
Οι κυριότερες μέθοδοι ελέγχου των χημικών κινδύνων είναι οι συμβάσεις 

προμηθευτών -  παραγωγών για τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, οι επιθεωρήσεις των 

προμηθευτών, οι προδιαγραφές των πρώτων υλών, τα πιστοποιητικά των 

προμηθευτών, οι επιθεωρήσεις των εισερχομένων υλικών, η κατάλληλη επεξεργασία 

και αποθήκευση για αποφυγή ανάπτυξης τοξινών, η κατάλληλη επεξεργασία για 

απομάκρυνση των ουσιών, ο έλεγχος των προστιθέμενων ποσοτήτων συντηρητικών, 

βελτιωτικών κλπ, η χρήση καθοριστικών ουσιών συμβατών με τα τρόφιμα. Τα υλικά 

συσκευασίας να είναι βάσει προδιαγραφών και η εφαρμογή των κανόνων Ορθής 

Βιομηχανικής Πρακτικής.

2.3 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι φυσικοί κίνδυνοι μπορούν να εισαχθούν στα τρόφιμα σε οποιοδήποτε στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας και περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία φυσικών υλικών . τα 

οποία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ασθένειες στους καταναλωτές. 

Ιδιαίτερο κίνδυνο από τα εξωγενή υλικά που μπορούν να βρεθούν στα τρόφιμα 

διατρέχουν τα μικρά παιδιά. Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι 

φυσικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα, οι πιθανές πηγές προέλευσης και οι προτεινόμενοι 

τρόποι ελέγχου. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Φυσικό ; Πηγές προέλευσης 

υλικό
.....1 _................ ............

Τρόποι ελέγχου

Γυαλί Πρώτες ύλες 

τροφίμων, χώροι 

επεξεργασίας και 

υλικά συσκευασίας

1. Κατάλληλος χειρισμός των γυάλινων 

περιεκτών & επαρκής δοκιμές αντοχής 

στη θραύση

2. Κάλυψη των λαμπτήρων με πλαστικό

3. Αποφυγή χρήσης γυάλινων οργάνων
............................................................................... 11

Μέταλλα Μηχανήματα,

σύρματα,

εργαζόμενοι

1. Σωστή διαχείριση & συντήρηση του 

εξοπλισμού

2. Προσεκτικό άνοιγμα μεταλλικών 

περιεκτών πρώτων υλών προς αποφυγή
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Γ εμπλουτισμού τους με ρινίσματα 

3. Τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλων σε 

κατάλληλα σημεία

Πέτρες Φυτικά προϊόντα, 

αγροί, κτίρια
| |

1. Προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών

2. Απομάκρυνση με διαλογή, με 

φυγοκεντρικούς διαχωριστές ή με 

επίπλευση

Ξύλο Φυτικά προϊόντα, 

παλέτες, κτιριακές 

εγκαταστάσεις

1. Αποφυγή χρήσης παλετών, προσεκτικός 

χειρισμός & απομάκρυνση τους από
11

χώρους παραγωγής

Πλαστικά Χωράφια, παλέτες, 

υλικά συσκευασίας,

εργαζόμενοι
ί 1

1. Κατάλληλος χειρισμός των πλαστικών 

περιεκτών & επαρκείς δοκιμές αντοχής 

στη θραύση

2. Οπτική επιθεώρηση & χρωματισμός για 

τον εντοπισμό των μαλακών πλαστικών

Έντομα

1

Χωράφια, κτιριακές
; 1
εγκαταστάσεις

1

1

1. Παρεμπόδιση εισόδου στις 

εγκαταστάσεις με κάλυψη των σωλήνων, 

χρήση κουρτινών αέρα & πλεγμάτων, 

εντομοπαγίδες, σίτες

2. Εξολόθρευση με δηλητηρίαση τους. 

Περιμετρικό σχεδίασμά & τοποθέτηση 

παγίδων

Μολύνσεις
,απο το 

προσωπικό

Εργαζόμενοι

1
:

1. Σωστή εκπαίδευση

2. Εφαρμογή των πρακτικών καλής υγιεινής 

μέσα στην παραγωγή (ΘΗΡ)

Πίνακας 2.3 : Φυσικοί κίνδυνοι, οι πηγές προέλευσης τους και οι τρόποι ελέγχου. 

(ΕυΟΑΤ, 2004)
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ TOY HACCP
1959: Σε συνεργασία με τη NASA (Αμερικάνικη Επιτροπή Αεροναυτικής και 

Διαστήματος) και τα εργαστήρια του Αμερικάνικου Στρατού (U.S. Army Natick 

Research and Development Laboratories, U.S. Air Force Space Laboratory Project 

Group), ζητείται από την αμερικάνικη εταιρεία Pillsbury CO. να παράγει τρόφιμα για 

κατανάλωση από πληρώματα διαστημικών αποστολών, σε συνθήκες έλλειψης βαρύ

τητας. Το δυσκολότερο πρόβλημα του προγράμματος είναι η 100% διασφάλιση ότι τα 

παραγόμενα τρόφιμα, θα είναι ασφαλή και δεν θα μολυνθούν από παθογόνους 

μικροοργανισμούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους, αφού μία πιθανή μόλυνση θα 

οδηγούσε σε καταστροφικά αποτελέσματα . (Τζιά, 1996)

Σύντομα διαπιστώνεται η αδυναμία των υπαρχόντων τεχνικών Ελέγχου 

Ποιότητας να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι αναπτύσσεται μία νέα 

προσέγγιση επίλυσης του προβλήματος, η οποία βασίζεται στην αναγνώριση όλων 

των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας (από των παραγωγή των πρώτων υλών μέ

χρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος), όπου μπορεί να εμφανιστεί κίνδυνος για 

την ασφάλεια των τροφίμων. Ε1 προσέγγιση αυτή οδηγεί στη δημιουργία του 

συστήματος HACCP. (Τζιά, 1996)

1971: Κατά τη διάρκεια του πρώτου Εθνικού Συνεδρίου για την προστασία των 

τροφίμων (National Conference on Protection) γίνεται η πρώτη παρουσίαση του 

συστήματος HACCP. Κατά την παρουσίαση αυτή, η HACCP περιλαμβάνει 3 μόνο 

αρχές:(1) διεξαγωγή hazard analysis και εκτιμήσεων επικινδυνότητας, (2) καθορισμός 

των CCPs και (3) παρακολούθηση των CCPs,svco και οι χαρακτηριστικοί κίνδυνοι 

είναι αρχικά μόνο 3. (Τζιά, 1996)

1973: Δημοσίευση κανονισμών για τα χαμηλής οξύτητας κονσερβοποιημένα 

τρόφιμα από το FDA, βάσει του HACCP.

1985: Η Αμερικάνικη Ακαδημία Επιστημών (NAS) προτείνει τη χρήση του 

HACCP για τον έλεγχο των μικροβιολογικών κινδύνων.

1987: Σχηματίζεται η επιτροπή National Advisory Committee on Microbiological 

Criteria for Food (NACMCF).

1989: H NACMCF εκδίδει Οδηγό για την εφαρμογή του HACCP. Αυτός 

περιλαμβάνει, τις 7 αρχές, ορισμούς και περιγραφή των αρχών, καθώς και 6 

χαρακτηριστικές κατηγορίες μικροβιολογικών κινδύνων.
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1991: Το NMFS εκδίδει τα αποτελέσματα έρευνας για την εφαρμογή του 

HACCP στα ψάρια.

1992: Η NACMCF αναθεωρεί τον Οδηγό, περιλαμβάνοντας και το «Διάγραμμα 

Αποφάσεων» για τον προσδιορισμό των CCPs.

1993: Η επιτροπή Codex Alimentarius Commission των FAO/WHO εκδίδει 

Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος HACCP. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

στηριζόμενη στις αρχές HACCP, εκδίδει την οριζόντια Οδηγία 93/43 για την υγιεινή 

των τροφίμων. Έχουν προηγηθεί οι κάθετες οδηγίες 91/493 για τα ιχθυηρά, 92/46 για 

το γάλα, 92/5 για τα κρέατα. Έκδοση του «HACCP User Guide» στα πλαίσια του 

κοινοτικού προγράμματος FLAIR.

1994: Έκδοση του προσχεδίου «General Principles of Food Hygiene» από την 

Codex Alimentarius Commission.

1995: Risk Analysis από την Codex Alimentarius Commission. (EUCAT, 

2004)

To HACCP στην αρχική του μορφή προτάθηκε ως ένα προαιρετικό σύστημα για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Ωστόσο, από τη σταδιακή του 

ενσωμάτωση στη νομοθεσία πολλών κρατών έγινε εμφανής η ανάγκη για ουσιαστική 

αλλαγή του. Η αλλαγή αυτή δεν αξιολογήθηκε θετικά από πολλούς, με το σκεπτικό 

ότι το σύστημα θα μπορούσε να χάσει την ευελιξία που το χαρακτήριζε λόγω 

εμπλοκής του με κανονισμούς. Επί πλέον, το μέλλον του HACCP είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί γιατί παραμένει ένα εξελισσόμενο σύστημα, όπως έχει διαπιστωθεί από 

τη μέχρι σήμερα πορεία του.

4. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

HACCP
4.1 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

Ο πρωταρχικός σκοπός κάθε προγράμματος HACCP είναι να παρεμποδίζει την 

εκδήλωση πιθανών προβλημάτων , ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων 

από την συγκομιδή μέχρι την κατανάλωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν 

υιοθετηθεί επτά βασικές αρχές για την ανάπτυξη των συστημάτων HACCP, οι οποίες 

είναι αναγνωρισμένες σε παγκόσμια κλίμακα από κυβερνητικούς φορείς, εμπορικά 

σωματεία και βιομηχανικές μονάδες. Οι αρχές του HACCP είναι οι εξής:

Αρχή 1η: Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή
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των τροφίμων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και συγκομιδή των πρώτων υλών, 

την παραγωγική διαδικασία, επεξεργασία και διανομή, μέχρι την τελική προετοιμασία 

και κατανάλωσή τους. Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και 

προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους. (Τζιά, 1996)

Η ανάλυση επικινδυνότητας (Hazard Analysis) αποτελεί μια εκτίμηση όλων των 

διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση των 

ακατέργαστων πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων με σκοπό: 

α) την αναγνώριση πιθανώς επικίνδυνων πρώτων υλών και τροφίμων που μπορεί να 

περιέχουν τοξικές ουσίες, με μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών και / ή να 

ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών

β) την αναγνώριση των πιθανών πηγών και σταδίων μόλυνσης του τροφίμου με 

ανάλυση όλων των φάσεων παραγωγής

γ) τον καθορισμό της πιθανότητας επιβίωσης ή του πολλαπλασιασμού των 

μικροοργανισμών ή διατήρησης των χημικών και φυσικών κινδύνων κατά την 

παραγωγή, διανομή, αποθήκευση και προετοιμασία για κατανάλωση του τροφίμου 

δ) την εκτίμηση της επικινδυνότητας και σοβαρότητας των κινδύνων που 

αναγνωρίστηκαν.

Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται από μικροβιολόγο τροφίμων σε συνεργασία με 

ειδικευμένο προσωπικό σε θέματα παραγωγικής διαδικασίας και υγιεινής. 

Απαιτούνται αρκετά προκαταρκτικά στάδια πριν τη διεξαγωγή της ανάλυσης 

επικινδυνότητας. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν: 

α) την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος

β) την καταγραφή των πρώτων υλών και των συστατικών που απαιτούνται για την 

παραγωγή του προϊόντος

γ) την κατάστρωση του διαγράμματος ροής όλων των διεργασιών παραγωγής του 

τροφίμου.

Η ανάλυση επικινδυνότητας πρέπει να επαναλαμβάνεται:

• Κάθε φορά που προκύπτουν ενδείξεις για εμφάνιση ενός απρόβλεπτου κινδύνου

• Όποτε πραγματοποιούνται αλλαγές στις πρώτες ύλες και τις συνθήκες παραγωγής, 

διανομής και χρήσης του προϊόντος, καθώς και

• Όποτε υπάρχουν υπόνοιες ότι συγκεκριμένοι κίνδυνοι ή επικινδυνότητες έχουν 

μεταβληθεί

Η ανάλυση επικινδυνότητας και η αναγνώριση των προληπτικών μέτρων εκπληρώνει
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τρεις σκοπούς:

1. Αναγνωρίζονται οι σημαντικοί κίνδυνοι της ασφάλειας του προϊόντος και τα 

αντίστοιχα προληπτικά μέτρα

2. Η ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της διεργασίας( π.χ. 

από ψύξη σε κατάψυξη) ή του προϊόντος και των συστατικών( π.χ. από φρέσκο σε 

κονσερβοποιημένο) με σκοπό την καλύτερη ασφάλεια του τροφίμου

3. Η ανάλυση αυτή αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου (CCPs) (Τζιά, 1996)

Αρχή 2η: Προσδιορισμός των σημείων / διεργασιών / φάσεων λειτουργίας που 

μπορούν να ελεγχθούν, για να εξαφανίσουν έναν κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την 

πιθανότητα εμφάνισής του (Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου -  Critical Control Point -  CCP). 

Ο όρος «φάση λειτουργίας» σημαίνει κάθε στάδιο στην παραγωγή του τροφίμου, 

συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής και της παραλαβής των πρώτων υλών, της 

επεξεργασίας του τροφίμου, της μεταφοράς και αποθήκευσης του, της μεταχείρισης 

του από τον καταναλωτή, κ.τ.λ. (Τζιά, 1996)

Σύμφωνα με τη NACMCF (1992), ένα Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (CCP) ορίζεται ως 

το σημείο, η διεργασία ή η φάση λειτουργίας, στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί 

έλεγχος και να προληφθεί, να εξαφανιστεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά όρια 

οποιοσδήποτε κίνδυνος της ασφάλειας του τροφίμου. Η απώλεια ελέγχου σε ένα CCP 

μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή επικινδυνότητα για την ασφάλεια της υγείας του 

καταναλωτή. Όλοι οι κίνδυνοι με υψηλή επικινδυνότητα και σοβαρότητα που 

προσδιορίστηκαν κατά την ανάλυση επικινδυνότητας, πρέπει να ελέγχονται σε 

κάποιο σημείο της ροής διεργασιών της παραγωγής, από την ανάπτυξη και συγκομιδή 

των πρώτων υλών μέχρι την κατανάλωση του τροφίμου.

Τα CCPs τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο της ροής διαδικασιών της 

παραγωγής, όπου πρέπει να αποτρέπονται, να εξαφανίζονται ή να μειώνονται σε 

επιτρεπτά όρια διάφοροι κίνδυνοι της ασφάλειας του τροφίμου. Για παράδειγμα, μια 

συγκεκριμένη θερμική διεργασία που πραγματοποιείται υπό καθορισμένες συνθήκες 

χρόνου και θερμοκρασίας, με σκοπό την καταστροφή ενός συγκεκριμένου παθογόνου 

μικροοργανισμού, αποτελεί ένα CCP. Παρόμοια, η ψύξη που απαιτείται για την 

αποφυγή του πολλαπλασιασμού κάποιων επικίνδυνων μικροοργανισμών, καθώς και η 

προσαρμογή ενός τροφίμου ενός τροφίμου σε τιμή pH που αποτρέπει το σχηματισμό 

τοξινών, αποτελούν επίσης CCPs.

Ο προσδιορισμός των CCPs σε μια βιομηχανία ή σε μία εγκατάσταση
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προετοιμασίας και επεξεργασίας τροφίμων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. 

Τα CCPs πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με στόχο μόνο την ασφάλεια των 

τροφίμων και δεν πρέπει να συγχέονται με τα Σημεία Ελέγχου (Control Point -  CP) 

που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται σε ένα σχέδιο HACCP. Ένα Σημείο Ελέγχου (CP) ορίζεται ως 

το σημείο, η διεργασία ή η φάση λειτουργίας, στην οποία μπορούν να ελεγχθούν 

βιολογικοί, χημικοί ή φυσικοί παράγοντες, αλλά η απώλεια ελέγχου δεν οδηγεί σε μη 

αποδεκτή επικινδυνότητα για την υγεία του καταναλωτή.

Ο έλεγχος των CCPs εξαρτάται από την πολυπλοκότητα και τη φύση του προϊόντος 

και της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, διαφορετικές εγκαταστάσεις που παράγουν 

το ίδιο τρόφιμο μπορούν να έχουν διαφορές τόσο στις επικινδυνότητες των 

αναγνωρισμένων κινδύνων, όσο και στα CCPs. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

διαφορετικό σχεδίασμά των εγκαταστάσεων, στα διαφορετικά μηχανήματα, στην 

επιλογή των πρώτων υλών και συστατικών, καθώς και στην παραγωγική διαδικασία. 

Για τον προσδιορισμό των CCPs σε κάθε εγκατάσταση γίνεται χρήση του 

«διαγράμματος αποφάσεων» (CCP decision tree), που περιγράφεται στη συνέχεια. 

(Τζιά, 1996)

Αρχή 3η: Καθορισμός των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο. (Τζιά, 1996)

Σύμφωνα με τη NACMCF, κρίσιμο όριο (critical limit) ορίζεται ως το κριτήριο που 

πρέπει να ικανοποιείται για κάθε προληπτικό μέτρο που σχετίζεται με ένα CCP, ώστε 

να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος του αντίστοιχου μικροβιολογικού, 

χημικού ή φυσικού κινδύνου. Κάθε CCP περιέχει ένα ή περισσότερα προληπτικά 

μέτρα, τα οποία πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλίζεται η πρόληψη, η εξαφάνιση 

ή η μείωση των αναγνωρισμένων κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα. Έτσι, τα κρίσιμα 

όρια αποτελούν τα όρια της ασφάλειας για κάθε CCP και πρέπει να καθορίζονται για 

κάθε ένα προληπτικό μέτρο.

Τα κρίσιμα όρια δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνονται. Εάν ένα τουλάχιστο κρίσιμο 

όριο βρεθεί εκτός ελέγχου, τότε και το CCP -  στο οποίο εφαρμόζεται -  θα βρεθεί 

εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης του 

αντίστοιχου κινδύνου στο τρόφιμο. Οι πιο συνηθισμένες παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων είναι:

• η θερμοκρασία
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• ο χρόνος

• η υγρασία

• η ενεργότητα του νερού (aw)

• το pH

• η οξύτητα

• η συγκέντρωση άλατος

• το διαθέσιμο χλώριο

• το ιξώδες

• τα συντηρητικά

• οι πληροφορίες -  σε μερικές περιπτώσεις -  για τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά, όπως η υφή, η οσμή και η οπτική εμφάνιση, για τις 

οποίες πάντως πρέπει να υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές σχετικά με 

την αποδεκτότητα ή μη του προϊόντος.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα κρίσιμων ορίων αποτελούν: ο ελάχιστος χρόνος και 

η ελάχιστη θερμοκρασία μιας διεργασίας, η μέγιστη θερμοκρασία ψύξης, η ελάχιστη 

θερμοκρασία διατήρησης ενός τροφίμου σε θερμό περιβάλλον, η μέγιστη 

χρησιμοποιούμενου ποσότητα ενός εντομοκτόνου κ.τ.λ. (Τζιά, 1996)

Αρχή 4η: Εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης (monitoring) των CCPs 

και των κρίσιμων ορίων τους. Καθιέρωση των διαδικασιών επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, με σκοπό τη ρύθμιση της παραγωγής και τη 

διατήρηση αυτής υπό έλεγχο. (Τζιά, 1996)

Σύμφωνα με τη NACMCF, η παρακολούθηση (monitoring) ορίζεται ως μια 

σχεδιασμένη αλληλουχία από παρατηρήσεις ή μετρήσεις που γίνονται με σκοπό να 

διαπιστωθεί, εάν ένα CCP βρίσκεται υπό έλεγχο, καθώς και για την παραγωγή 

αρχείων (καταγραφών -  records) που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετέπειτα 

διεργασία της επαλήθευσης. Η παρακολούθηση των CCPs και των κρίσιμων ορίων 

τους είναι από τις πιο σημαντικές διαδικασίες του συστήματος HACCP γιατί :

• Είναι καθοριστική για την ασφάλεια των τροφίμων. Αν κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων διαπιστωθεί τάση απώλειας του ελέγχου, μπορούν να γίνουν 

έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση του ελέγχου της 

διεργασίας πριν πραγματοποιηθεί απόκλιση από ένα κρίσιμο όριο.

• Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η απώλεια ελέγχου σε ένα CCP, η 

απόκλιση από τα καθιερωμένα κρίσιμα όρια και η απαιτούμενη διορθωτική
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ενέργεια.

• Παρέχει γραπτά αρχεία για τη διαδικασία της επαλήθευσης.

Το σύστημα ελέγχου ουσιαστικά καταδεικνύει το επίπεδο απόδοσης της 

λειτουργίας του συστήματος στα ΟΟΡ5 και επιτρέπει στον παραγωγό να αποδείξει ότι 

εφαρμόζει τις παραγωγικές διαδικασίες όπως περιγράφονται στο σύστημα ΗΑ(ΧΡ. 

Κάτω από ιδανικές συνθήκες, το σύστημα ελέγχου πρέπει να παρέχει έγκαιρα 

πληροφορίες, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στις διεργασίες και να 

προλαμβάνεται η απώλεια ελέγχου στα (ΧΡε και η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της 

απόρριψης του προϊόντος.

Ο έλεγχος των Κρίσιμων Ορίων στα (ΧΡ3 γίνεται κυρίως με δύο τρόπους :

1. Συστήματα ελέγχου στη γραμμή παραγωγής, με τα οποία οι κρίσιμοι παράμετροι 

μετρούνται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι 

συνεχή ή ασυνεχή. Στα συνεχή συστήματα τα δεδομένα που θεωρούνται κρίσιμα για 

την ασφάλεια καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, 

ενώ στα ασυνεχή γίνονται παρατηρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα της 

διαδικασίας. Τα συνεχή συστήματα είναι περισσότερο αξιόπιστα γιατί επιτρέπουν την 

ανίχνευση πιθανών αποκλίσεων και την έγκαιρη διόρθωσή τους ώστε να μην 

ξεπεραστούν τα κρίσιμα όρια. Παραδείγματα συνεχών διαδικασιών παρακολούθησης 

είναι ο χρόνος / θερμοκρασία παστερίωσης, ο έλεγχος συσκευασιών κατεψυγμένου 

σπανακιού (μηχανικά κομμένου) με μεταλλικό ανιχνευτή και ο έλεγχος ερμητικού 

κλεισίματος γυάλινων περιεκτών. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων 

εξαρτάται τόσο από το παραγόμενο προϊόν όσο και από τις παρατηρούμενες 

αποκλίσεις. Στα ασυνεχή συστήματα, ο αριθμός και η συχνότητα των ελέγχων πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των (ΧΡε. Όσο μεγαλύτερη η 

συχνότητα των ελέγχων, τόσο μικρότερη η απώλεια του προϊόντος όταν χάνεται ο 

έλεγχος στα (ΧΡβ. Αποτελεσματικές μέθοδοι ασυνεχούς παρακολούθησης είναι οι 

δειγματοληπτικές και η στατιστική συλλογή στοιχείων. Παραδείγματα ασυνεχών 

διαδικασιών ελέγχου αποτελούν οι έλεγχοι για τη θερμοκρασία του μίγματος νερού -  

αλευριού σε γραμμή παραγωγής αρτοσκευασμάτων και οι έλεγχοι της θερμοκρασίας 

στο κέντρο των παστεριωμένων προϊόντων. (Τζιά 2000)

2. Συστήματα εκτός της γραμμής παραγωγής, με χρήση των οποίων λαμβάνονται 

δείγματα για τη μέτρηση των κρίσιμων παραγόντων. Το κύριο μειονέκτημα αυτών 

των ασυνεχών μεθόδων είναι ότι το δείγμα που λαμβάνεται μπορεί να μην είναι 

αντιπροσωπευτικό της παρτίδας.
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Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συστήματος ελέγχου είναι ο καθορισμός των 

υπευθύνων για την παρακολούθηση των CCPs και των κρίσιμων ορίων. Το 

προσωπικό που παρακολουθεί τα CCPs πρέπει να σχετίζεται με την παραγωγή και 

τον έλεγχο ποιότητας. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι εκπαιδευμένα στις τεχνικές 

ελέγχου, να είναι αμερόληπτα στις διαδικασίες καταγραφής και αρχειοθέτησης, να 

αναφέρουν με σαφήνεια τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να είναι εκπαιδευμένα 

στις διαδικασίες προσαρμογής για την ανάκτηση του ελέγχου. (Τζιά, 1996)

Οι κύριες κατηγορίες συστημάτων παρακολούθησης είναι πέντε :

> Παρατήρηση

1. Οπτική παρακολούθηση

2. Οργανοληπτική εκτίμηση

> Μέτρηση

3. Φυσικές μετρήσεις

4. Χημικές μετρήσεις

5. Μικροβιολογικές αναλύσεις

Αρχή 5η: Καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών, οι οποίες πρέπει να 

πραγματοποιούνται, όποτε το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα 

συγκεκριμένο CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου, δηλαδή ότι εμφανίζεται απόκλιση από 

ένα καθορισμένο κρίσιμο όριο. (Τζιά, 1996)

Η απώλεια ελέγχου είναι η απόκλιση από ένα Κρίσιμο Όριο για ένα CCP. Η ύπαρξη 

συγκεκριμένων διαδικασιών για τον εντοπισμό, απομόνωση και αξιολόγηση των 

προϊόντων κάθε φορά που γίνεται υπέρβαση των Κρίσιμων Ορίων είναι απαραίτητη. 

Ανεπαρκείς διαδικασίες ελέγχου των αποκλίσεων μπορούν να καταλήξουν σε 

επικίνδυνα προϊόντα και επανεμφάνιση των αποκλίσεων. Οι παραγωγοί πρέπει να 

διαθέτουν ένα σύστημα εντοπισμού των αποκλίσεων για να :

• Διαχωρίζουν τα προϊόντα που παράγονται μετά την εμφάνιση της απόκλισης

• Επισημαίνουν τα δεσμευμένα προϊόντα και να παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες

• Ελέγχουν τα προϊόντα από την ημερομηνία δέσμευσης μέχρι την ημερομηνία 

διάθεσης

Οι Διορθωτικές Ενέργειες πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία :

• Εντοπισμό και διόρθωση της αιτίας της απόκλισης

• Καθορισμός του χρόνου διάθεσης του μη συμμορφούμενου προϊόντος
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• Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών

• Αρχειοθέτηση των διορθωτικών ενεργειών

Τα απαραίτητα βήματα για την καθιέρωση των Διορθωτικών Ενεργειών είναι :

• Καθορισμός των Διορθωτικών Ενεργειών που πρέπει να γίνουν αν ξεπεραστούν 

τα Κρίσιμα Όρια σε κάθε ένα από τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (CCPs)

• Δημιουργία αρχείων για την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν την 

απόκλιση και για τον εντοπισμό των υπεύθυνων διατήρησης και υπογραφής των 

αρχείων

• Εκπαίδευση των εργαζομένων που ελέγχουν το κάθε CCP και εξοικείωση τους με 

τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα αν διαπιστωθεί κάποια 

απόκλιση

• Ενσωμάτωση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για το κάθε CCP στη 

στήλη με τις διορθωτικές ενέργειες του σχεδίου HACCP και γνώση των αρχείων 

που πρέπει να τηρούνται.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα Διορθωτικών Ενεργειών αποτελούν :

• Οι εγκεκριμένες εναλλακτικές διεργασίες, που αντικαθιστούν τις διεργασίες εκτός 

ελέγχου σε ένα συγκεκριμένο CCP.

• Διακοπή της λειτουργίας της γραμμής παραγωγής, δέσμευση των μη 

συμμορφούμενων προϊόντων και ενημέρωση του διευθυντή του ελέγχου 

ποιότητας της μονάδας ή του υπεύθυνου που ορίζεται στα πλαίσια του 

προγράμματος HACCP.

• Άμεση προσαρμογή της διεργασίας και δέσμευση του προϊόντος μέχρι την 

αξιολόγηση του και την περαιτέρω διάδοσή του. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Αρχή 6η: Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και 

καταγραφής του σχεδίου HACCP. (Τζιά, 1996)

Τα αρχεία αποτελούν τη γραπτή απόδειξη της πραγματοποίησης μιας ενέργειας. Η 

διεργασία της καταγραφής και διατήρησης των αρχείων εξασφαλίζει ότι η γραπτή 

αυτή απόδειξη είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση και ότι διατηρείται για το 

απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Όπως και στα άλλα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας, η ιχνηλασιμότητα υλικών και ενεργειών είναι βασική για την ορθή και 

αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος HACCP. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητη η συστηματική καταγραφή και αρχειοθέτηση των διενεργούμενων 

ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους, των τυχόν αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν
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και των διορθωτικών ενεργειών που υλοποιήθηκαν. Η καταγραφή και η επεξεργασία 

των δεδομένων αυτών επιτρέπει την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας, του 

προσωπικού, αλλά και του ίδιου του συστήματος.

Όλα τα αρχεία που σχετίζονται άμεσα με τα (ΙΧΡε και τη λειτουργία τους πρέπει να 

είναι διαθέσιμα στους επιθεωρητές των διαφόρων Κρατικών Υπηρεσιών που έχουν 

την αρμοδιότητα να ελέγχουν την σωστή ή μη λειτουργία του συστήματος ΗΑίΙΧΡ 

μιας βιομηχανίας ή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας τροφίμων. Όπως καθορίζεται 

από τους Κανονισμούς, πρέπει να διατηρούνται αντίγραφα όλων των απαραίτητων 

αρχείων στην εκάστοτε βιομηχανία για ένα χρόνο από την ημέρα της παρασκευής του 

προϊόντος, και σε μία εύκολα προσπελάσιμη τοποθεσία για δυο επιπλέον χρόνια. Τα 

αρχεία πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον τόσο χρόνο, όσος είναι και ο χρόνος 

ζωής του προϊόντος, εάν αυτός υπερβαίνει τα τρία χρόνια που απαιτούνται. 

(Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Οι κυριότερες κατηγορίες αρχείων του συστήματος ΗΑίΙΧΡ :

1. Αρχεία σχετικά με τις πρώτες ύλες

2. Αρχεία σχετικά με τα (ΧΡε

3. Αρχεία σχετικά με τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων

4. Αρχεία σχετικά με την παρακολούθηση των (ΧΡε

5. Αρχεία σχετικά με τις αποκλίσεις από τα κρίσιμα όρια και τις διορθωτικές 

ενέργειες

6. Αρχεία σχετικά με τη συσκευασία και την αποθήκευση του προϊόντος

7. Αρχεία σχετικά με την επαλήθευση του προγράμματος ΗΑ(ΧΡ

8. Αρχεία που περιγράφουν το σύστημα ΗΑίΙΧΡ

Αρχή 7η: Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης που επιβεβαιώνουν ότι το 

σύστημα ΗΑίΙΧΡ λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. (Τζιά, 1996)

Το στάδιο της επαλήθευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχία του 

προγράμματος ΗΑίΙΧΡ. Ο σκοπός της επαλήθευσης είναι:

α) η επιβεβαίωση ότι το σύστημα Η Α Χ Ρ λειτουργεί σε συμφωνία με το σχέδιο 

ΗΑίΙΧΡ, και

β) η επιβεβαίωση ότι το σύστημα ΗΑίΙΧΡ λειτουργεί ορθά

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως η παρακολούθηση 

των διεργασιών, ο έλεγχος των αρχείων και οι αναλύσεις τυχαία συλλεγόμενών 

δειγμάτων από το τελικό προϊόν, τις πρώτες ύλες ή τα ενδιάμεσα προϊόντα. Το στάδιο 

της επαλήθευσης περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες :
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1. Αξιολόγηση του σχεδίου HACCP

2. Έλεγχο για την ικανοποίηση των καθορισμένων κρίσιμων ορίων

3. Επιβεβαίωση της καταλληλότητας των διεργασιών διαχείρισης(ρύθμισης) 

των αποκλίσεων από τα κρίσιμα όρια

4. Αξιολόγηση του συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής των δεδομένων

5. Επί τόπου επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας

6. Γραπτή αναφορά (αρχείο επαλήθευσης) (Τζιά, 1996)

Η διεργασία της επαλήθευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από την ίδια τη 

βιομηχανία (ή από συμβούλους αυτής), όσο και από αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. Η 

επαλήθευση απασχολεί μια ομάδα κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού της 

βιομηχανίας, που μπορεί να περιλαμβάνει επόπτες των γραμμών παραγωγής, 

μηχανικούς της εγκατάστασης, μέλη του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας και 

συμβούλους με εμπειρία σε προβλήματα HACCP. (Τζιά, 1996)

Η αξιολόγηση όλων των καταγεγραμμένων δεδομένων, καθώς και η διενέργεια 

περαιτέρω ελέγχων και επιθεωρήσεων της λειτουργίας του συστήματος επιτρέπουν 

την περιοδική αξιολόγηση και, όποτε κριθεί απαραίτητο, την μετατροπή του 

συστήματος, ώστε αυτό αφ’ ενός να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προδιαγραφών 

υγιεινής και ασφάλειας και αφ’ ετέρου να μην επηρεάζει αρνητικά τη 

λειτουργικότητα της επιχείρησης. (Τζιά, 1996)

4.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (CCPs)

Τα CCPs πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ασφάλειας των τροφίμων, 

να επιλέγονται προσεχτικά και να καταγράφονται. Πριν τον καθορισμό των CCPs 

είναι χρήσιμο να γίνει ανασκόπηση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για να 

εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να ελεγχθούν πλήρως από την Ορθή Υγιεινή και 

Βιομηχανική Πρακτική, τις γενικές αρχές του Κώδικα για την υγιεινή των τροφίμων 

και τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει 

επιτόπιος έλεγχος αυτών των κινδύνων και μόνο όσοι κίνδυνοι δεν ελέγχονται από τις 

παραπάνω αρχές να αναλυθούν περαιτέρω για να καθοριστεί αν αποτελούν CCPs.

Σε μια προσπάθεια τυποποίησης του τρόπου προσδιορισμού των CCPs, η Επιτροπή 

του Codex Alimentarius συνιστά τη χρήση του δέντρου αποφάσεων (decision tree), η 

χρήση του οποίου ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να αντικαταστήσει 

την γνώμη των ειδικών. Το δέντρο αποφάσεων αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων 

ερωτήσεων κατάλληλα σχεδιασμένων για την αντικειμενική εκτίμηση της
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αναγκαιότητας καθιέρωσης ενός CCP, ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος ενός 

συγκεκριμένου κινδύνου που διαπιστώθηκε σε κάποιο από τα στάδια της αλυσίδας 

παραγωγής του τροφίμου. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του δέντρου 

αποφάσεων είναι ότι προωθεί έναν δομημένο τρόπο σκέψης για τον προσδιορισμό 

των CCPs, εξασφαλίζει παρόμοια προσέγγιση για κάθε κίνδυνο που έχει 

αναγνωριστεί σε καθένα από τα στάδια της επεξεργασίας του προϊόντος και 

διευκολύνει την συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας. Με τη 

βοήθεια του δέντρου αποφάσεων μπορούν να αναπαραχθούν φόρμες για την 

αρχειοθέτηση όλων των σχετικών πληροφοριών και την επαναξιολόγηση των CCPs 

που προσδιορίστηκαν. (Βλαχόγιαννης 2005, Τζιά 1996, EUCAT 2004)
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Ερωτηϋατολόγιο για κάθε φάση ρε αναγνωρισμένο κίνδυνο

1. Υπάρχει μέθοδος για την πρόληψη του συγκεκριμένου κινδύνου;

t
ΝΑΙ ΟΧΙ Τροποποίηση της διεργασίας

 ̂ Î
Είναι απαραίτητος ο έλεγχος για 

την ασφάλεια του προϊόντος; —» ΝΑΙ

I
ΟΧΙ —> Δεν είναι CCP Επόμενη φάση

2. Είναι η συγκεκριμένη διεργασία ειδικά σχεδιασμένη για την εξάλειψη ή 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου;

ΟΧΙ ΝΑΙ ----------------------------------------------------------------------

3. Μπορεί οι επιπτώσεις του κινδύνου να υπερβούν τα ανεκτά όρια;

ΝΑΙ ΟΧΙ —» Δεν είναι CCP Επόμενη φάση

4. Υπάρχει μεταγενέστερη διεργασία που μπορεί να εξαλείψει ή να 

ελαχιστοποιήσει τον συγκεκριμένο κίνδυνο;

ΟΧΙ ΝΑΙ —> Δεν είναι CCP Επόμενη φάση

-> ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΑΕΓΧΟΥ +

Πίνακας 4.2 Δέντρο Αποφάσεων για τον εντοπισμό των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου 

(Decision Tree)
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5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
5.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια όλα τα κράτη μέλη της, έχουν θέσει τα 

τελευταία χρόνια σαν ένα από τους κεντρικούς στόχους τους τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας. Νέες νομοθεσίες και κανονισμοί έχουν ήδη εισαχθεί και συνεχίζουν 

να εισάγονται με σημαντικότερο το νέο Κανονισμό για τα τρόφιμα, τον Κανονισμό 

(ΕΚ) 178/2002. Η Ε.Ε. θεσμοθέτησε μάλιστα την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA, European Food Safety Association), η οποία είναι υπεύθυνη 

για τον καθορισμό και την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών σε θέματα 

ασφάλειας των τροφίμων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μια σημαντική καινοτομία του νέου Κανονισμού 178/2002 είναι η πρόβλεψη για 

υποχρεωτική, από 1/1/2005, ύπαρξη και λειτουργία συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε 

κάθε επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, 

μεταφορά, εισαγωγή από τρίτες χώρες και διάθεση των τροφίμων και συναφών 

προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού 178/2002:

1) Η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης (ιχνηλασιμότητα) τροφίμων, 

ζωοτροφών, ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και 

οποιοσδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο 

ή μια ζωοτροφή ή αναμένεται να ενσωματωθεί σε αυτά, διασφαλίζεται σε όλα 

τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής.

2) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο, 

μια ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή 

οποιαδήποτε άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή 

σε μια ζωοτροφή ή αναμένεται να ενσωματωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι 

υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήματα και διαδικασίες, που 

καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, όταν αυτές 

το απαιτήσουν.

3) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών καθιερώνουν 

συστήματα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις 

οποίες προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.

4) Τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην
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Ε.Ε. πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης, ώστε να 

διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα τους, μέσω κατάλληλων εγγράφων ή 

πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων.

Πέραν του 178/2002, βρίσκονται ήδη σε ισχύ και αρκετές ακόμα οδηγίες και 

κανονισμοί σχετικοί με τα καταναλωτικά προϊόντα. Μερικοί από αυτούς είναι η 

οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, ο Κανονισμός 

852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, ο κανονισμός 1760/2000/ΕΚ για την 

υποχρεωτική σήμανση και αναγνώριση του βοείου κρέατος, ο κανονισμός 

1830/2003/ΕΚ για την Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση Γενετικώς Τροποποιημένων 

Οργανισμών (ΩΜΟ), η οδηγία 92/59/ΕΟΚ για την υποχρεωτική αναγραφή αριθμού 

παρτίδας (Ιλοΐ Νο) στα προϊόντα κ.α.

5.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Υπό την ευρεία της έννοια, η Ιχνηλασιμότητα δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα, αλλά 

όλα τα προϊόντα, καθώς και όλες τις φάσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και 

διανομής τους, από την προμήθεια της πρώτης ύλης μέχρι το ράφι του σούπερ 

μάρκετ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται κυρίως προς τα 

προϊόντα που επηρεάζουν άμεσα την υγεία τους και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, λόγω των διατροφικών σκανδάλων που έχουν κατά καιρούς ξεσπάσει, 

ξεκίνησε τη θεσμοθέτηση της Ιχνηλασιμότητας από τον κλάδο των τροφίμων.

Είναι γεγονός ότι η επίτευξη της πλήρους ιχνηλασιμότητας, όπως προβλέπεται 

από τους σχετικούς κανονισμούς, απαιτεί τόσο την ατομική όσο και τη συντονισμένη 

προσπάθεια όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα οι φορείς αυτοί είναι:

• Άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς: προμηθευτές α’ υλών, ζωοτροφών, σπόρων, 

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ, αγροκτήματα, οι εταιρείες μεταφοράς, 

αποθήκευσης, οι βιομηχανίες επεξεργασίας & τυποποίησης, οι εισαγωγείς και οι 

χονδρέμποροι, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, οι καταναλωτές, οι κρατικοί 

φορείς ελέγχου (ΕΦΕΤ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ

• Έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς: οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών

υπηρεσιών, οι εταιρείες που ασχολούνται με την τοποθέτηση συστημάτων 

ιχνηλασιμότητας, οι νομικές υπηρεσίες, ο τύπος κλπ.

Για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα (φρέσκα φρούτα, λαχανικά) απαιτείται
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ιχνηλασιμότητα στο χωράφι από το οποίο προέρχεται το φρούτο ή το λαχανικά. Στην 

πράξη και εφόσον η φύση του προϊόντος το απαιτεί, η ιχνηλασιμότητα μιας παρτίδας 

τελικού προϊόντος μπορεί να καταλήγει σε δύο ή περισσότερα χωράφια του ίδιου 

παραγωγού, ή ακόμα και σε περισσότερους από ένα παραγωγό. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα τελικού προϊόντος που θα έπρεπε να 

ανακληθεί ή αποσυρθεί αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Και επειδή αυτοί οι δυο ορισμοί 

προκαλούν μια σύγχυση στους καταναλωτές καλό θα ήταν να διαχωριστούν:

- Απόσυρση είναι η απομάκρυνση ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος από την 

αλυσίδα διανομής, μη συμπεριλαμβανομένων των τελικών προϊόντων.

Η απόσυρση υλοποιείται όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το μη συμμορφούμενο 

προϊόν παραμένει μέσα στο σύστημα διανομής και δεν έχει διατεθεί στη λιανική 

αγορά. Βασική ενέργεια κατά την απόσυρση ενός προϊόντος είναι η κοινοποίηση του 

προβλήματος στους φορείς διανομής και χονδρικού εμπορίου του προϊόντος.

- Ανάκληση είναι η απομάκρυνση ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος από την 

αλυσίδα διανομής, συμπεριλαμβανομένων των τελικών καταναλωτών.

Η ανάκληση υλοποιείται όταν το μη συμμορφούμενο προϊόν έχει διατεθεί στη 

λιανική αγορά. Πέρα από την κοινοποίηση του προβλήματος στους φορείς διανομής 

και χονδρικού εμπορίου του προϊόντος, κατά την ανάκληση μπορεί να υλοποιηθούν 

και οι ακόλουθες ενέργειες:

> Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές

> Δημοσιοποίηση του προβλήματος μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης
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Β' ΜΕΡΟΣ -  «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΟΟΡ ΣΤΗ  ΜΑΖΙΚΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ»

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΑΟΟΡ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο κύριος σκοπός της εφαρμογής του συστήματος ΗΑ(ΧΡ στις επιχειρήσεις 

μαζικής εστίασης είναι η καθιέρωση μέτρων ικανών να διασφαλίσουν την ασφάλεια 

των παραγόμενων τροφίμων. Οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου, η μία μετά 

την άλλη, συνειδητοποιούν ότι το καταναλωτικό κοινό γνωρίζει καλά ότι για να του 

εξασφαλίσει μια επιχείρηση όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας φαγητό, δεν 

αρκούν μόνο οι ωραίες συσκευασίες και οι φωτογραφίες στους καταλόγους, ούτε η 

ποικιλία γεύσεων, ούτε η σωστή εμφάνιση του προσωπικού και η καθαριότητα των 

χώρων. Με άλλα λόγια δεν αρκεί σε μία επιχείρηση να δείχνει καθαρή και υπεύθυνη, 

αλλά πρέπει να είναι και επί της ουσίας υπεύθυνη σε όλα τα στάδια της παρασκευής 

των τροφίμων. Το σύστημα ΗΑΟΟΡ, σε συνδυασμό με την προαπαιτούμενη 

εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής που έχουν 

τυποποιηθεί για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό αλλά και με τα τεκμηριωμένα 

προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού, είναι οι τρεις άξονες στους οποίους θα 

στηριχθεί η ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες και 

δυσκολίες σε σχέση με τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής. Μερικές από αυτές 

είναι : η μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και των αντίστοιχων προμηθευτών τους που 

αλλάζουν συχνά, η μεγάλη επίσης ποικιλία τελικών προϊόντων που προϋποθέτουν και 

διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας, η ύπαρξη ακατάλληλων χώρων παρασκευής 

των φαγητών, η εποχικότητα του προσωπικού, η έλλειψη εκπαίδευσης του καθώς και 

η αδυναμία εύρεσης ειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, οι επιχειρήσεις που ανήκουν 

στον κλάδο μαζικής εστίασης είναι εταιρείες με μεγάλα περιθώρια κέρδους. Οι 

ιδιαιτερότητες αυτές οδήγησαν σε μια τροποποίηση των αρχών του ΗΑΟΟΡ ώστε να 

είναι αποτελεσματική η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις αυτές.
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1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η βιομηχανία παροχής τροφίμων καλείται να εξυπηρετήσει τη βασική ανάγκη του 

ανθρώπου για φαγητό. Σήμερα, που η ικανοποίηση της ανάγκης αυτής δεν είναι 

αρκετή, αλλά συνδυάζεται με την ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλών και ποικίλων 

επιθυμιών, η παροχή ενός γεύματος δεν είναι απλή υπόθεση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που έχουν μεν τον ίδιο 

σκοπό, αλλά διαφέρουν στην μορφή τους και στον τρόπο επίτευξής του.

Συνήθως, όταν αναφέρεται κανείς στην παροχή τροφίμων, αυτόματα εννοούνται οι 

διάφοροι τύποι εστιατορίων, καθώς αυτά έχουν συνδεθεί με την προσφορά γευμάτων 

μακριά από το σπίτι. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ περισσότερες μορφές 

επιχειρήσεων που ανήκουν στη βιομηχανία παροχής τροφίμων, καθεμία με τα δικά 

της χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, η κυριότερη από αυτές είναι τα εστιατόρια, καθώς 

χρονολογικά είναι η παλαιότερη και έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και 

εξέλιξη. Αναπόφευκτα, τα εστιατόρια αποτελούν το «σημείο αναφοράς» για όλες τις 

μετέπειτα καλούμενες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, (ψαροταβέρνες, ψητοπωλεία, 

κυλικεία, πιτσαρίες, μπαρ, καντίνες κλπ)

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι κατάταξης των εστιατορίων, οι οποίοι βασίζονται κάθε 

φορά και σε ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων. Κάθε προσπάθεια 

δεν αποσκοπεί σε μια παγκοσμίως κοινή ομαδοποίηση, αφού κάτι τέτοιο είναι 

αδύνατο, εφόσον σε κάθε χώρα υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες μορφές 

επιχειρήσεων και επομένως κάθε φορά η αναφορά γίνεται σε εγχώρια κατάταξη των 

εστιατορίων. Όσον αφορά στο σύνολο της βιομηχανίας παροχής τροφίμων, η 

κατηγοριοποίηση σε κάθε χώρα γίνεται από τους διάφορους κρατικούς παράγοντες 

που έχουν άμεση σχέση με αυτήν, με κριτήρια που κάθε φορά εξυπηρετούν τις 

ανάγκες τους. Στην Ελλάδα η κυριότερη κατηγοριοποίηση που γίνεται από κρατικό 

φορέα είναι αυτή του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζεται μέσα από τον Κώδικα 

Υγειονομικής Νομοθεσίας. Η κατάταξη αυτή έχει γίνει με σκοπό τον 

αποτελεσματικότερο υγειονομικό έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Μέσα στον Κώδικα υπάρχει και η ανάλογη Υγειονομική Διάταξη 

(Α1 β/8577/83) που αναφέρεται στους ειδικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας 

καταστημάτων τροφίμων και ποτών τα οποία χωρίζονται στις επιμέρους κατηγορίες 

(Κουρόγλου, 2005):
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1. Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες (πχ 

καφενεία, καφετερίες, μπαρ, κυλικεία)

2. Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε 

καθισμένους πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών (πχ εστιατόρια, 

ψαροταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες)

3. Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα και 

κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος κλπ σε καθισμένους πελάτες (πχ 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, γαλακτοπωλεία)

4. Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, 

ποτών κλπ σε καθισμένους πελάτες, (πχ εστιατόριο -  καφετέρια, εστιατόριο -  

ζαχαροπλαστείο)

5. Καταστήματα τροφίμων που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από 

εκείνους διαθέσεως τους, (πχ παντοπωλείο, οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, 

ιχθυοπωλείο, πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου, πρατήριο άρτου, κατάστημα 

κατεψυγμένων, ξηρών καρπών, εμφιαλωμένων ποτών, προϊόντων 

αλλαντοποιίας)

6. Υπεραγορές τροφίμων

1.3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παρασκευή και τη 

διάθεση των τροφίμων γίνεται με διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά ανάλογα με τις 

ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετήσει. Συνήθως εξετάζεται το μέρος της βιομηχανίας 

που περιλαμβάνει παρασκευή του τροφίμου και προσφορά του για κατανάλωση, 

χωρίς περαιτέρω επεξεργασία από τον αγοραστή, δηλαδή οι χώροι μαζικής εστίασης. 

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, αυτή 

συνήθως γίνεται βάσει του τρόπου παρασκευής του τροφίμου, αφού σε μια μελέτη 

ΗΑΟΌΡ, αυτό αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τμήματα της διαδικασίας.

Οι διαδικασίες παρασκευής των φαγητών μπορούν να χωρισθούν σε τρεις 

κατηγορίες, ανάλογα με τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου της παραγωγής, την ανάλυση 

της επικινδυνότητας και τους ελέγχους που θα καθοριστούν. Η περιγραφή της ροής 

που ακολουθεί το κάθε τρόφιμο από την παραλαβή μέχρι το σερβίρισμα, παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων που μπορεί να 

εμφανιστούν και να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια του τροφίμου που 

σερβίρεται στους καταναλωτές. Υπάρχουν τρία γενικευμένα διαγράμματα ροής που
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περιγράφουν τα στάδια προετοιμασίας των μενού στις κουζίνες των εστιατορίων και 

αντιστοιχούν σε τρεις διαδικασίες παραγωγής (συστήματα). (Αρβανιτόγιαννης, 2001) 

Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των διεργασιών που μπορεί να 

πραγματοποιούνται σε μια επιχείρηση παροχής τροφίμων. Οι διεργασίες αυτές 

περιλαμβάνουν την προετοιμασία, το μαγείρεμα, την παραμονή εν θερμώ, την ψύξη 

και την αποθήκευση υπό ψύξη, την αποθήκευση υπό κατάψυξη και την απόψυξη, τη 

μεριδοποίηση, το συνδυασμό και τη διανομή και τέλος, την αναθέρμανση για το 

σερβίρισμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διεργασίες αυτές, αναπτύσσονται στο 

κεφάλαιο 2.

1.3.1 Διαδικασία παραγωγής Νο 1: Επεξεργασία τροφίμων χωρίς στάδιο 

μαγειρέματος

Σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει στάδιο θερμικής καταστροφής ή 

μείωσης των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Η ασφάλεια των προετοιμαζόμενων 

τροφίμων εξασφαλίζεται με:

• Περιορισμό της βακτηριακής ανάπτυξης διατηρώντας τα τρόφιμα υπό ψύξη

• Αποφυγή πιθανών επιμολύνσεων από το προσωπικό με μέτρα όπως το σωστό 

και επιμελές πλύσιμο των χεριών, την παρεμπόδιση επαφής των έτοιμων προς 

κατανάλωση τροφίμων με γυμνά χέρια, τη σωστή και καθαρή ενδυμασία (φόρμα ή 

ποδιά, κάλυμμα μαλλιών, μπότες ή προστατευτικά καλύμματα των παπουτσιών)

• Περιορισμό των διασταυρούμενων επιμολύνσεων από άλλα τρόφιμα με 

απομάκρυνση των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων από τα ακατέργαστα 

τρόφιμα, το διαχωρισμό των ειδών, το διαχωρισμό ακατάλληλων και ληγμένων 

προϊόντων από τα υγιή

• Αποφυγή των διασταυρούμενων επιμολύνσεων από μολυσμένο εξοπλισμό 

(τήρηση κανόνων υγιεινής)

• Προμήθεια τροφίμων από αξιολογημένους προμηθευτές

Το διάγραμμα ροής που ακολουθείται στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια:

Παραλαβή υλικών 

Αποθήκευση - συντήρηση
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Παρασκευή των φαγητών

Διατήρηση

Σερβίρισμα

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή παρασκευάζονται οι νωπές σάλτσες, τα φρέσκα 

λαχανικά, διάφορα ορεκτικά, σαλάτες με βάση τη μαγιονέζα, σάντουιτς, τυριά, 

επιδόρπια κ.ά. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

1.3.2 Διαδικασία παραγωγής Νο 2: Προετοιμασία τροφίμων για σερβίρισμα την 

ίδια ημέρα

Σε αυτήν την παρασκευαστική διαδικασία περιλαμβάνεται και το στάδιο της 

θερμικής επεξεργασίας, κατά το οποίο το σύνολο σχεδόν των βακτηρίων μπορεί να 

θανατωθεί και να επέλθει η εξυγίανση του προϊόντος. Το τρόφιμο μαγειρεύεται και 

επομένως περνά από την επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη (5-60°(2) μόνο μία φορά 

(πριν το σερβίρισμα) περιορίζοντας την πιθανότητα βακτηριακής ανάπτυξης. Η 

εφαρμογή σωστών συνδυασμών θερμοκρασίας -  χρόνου μαγειρέματος έχει 

καθοριστική σημασία για την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων για αυτό και 

καθιστά τη διαδικασία μαγειρέματος ως Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. (Αρβανιτόγιαννης, 

2001)

Επίσης η θερμοκρασία που έχουν τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της διατήρησης εν 

θερμώ διατηρείται μέχρι το σερβίρισμα για να μη δίνεται η δυνατότητα επιβίωσης και 

ανάπτυξης στα επιβλαβή βακτήρια. Μετά το μαγείρεμα ή ψήσιμο, απαιτείται μεγάλη 

προσοχή στο χειρισμό των τροφίμων από προσωπικό ώστε να μην επιμολυνθούν τα 

τρόφιμα και να μην αυξηθεί ο αριθμός των μικροοργανισμών που έχουν επιζήσει από 

ψήσιμο ή το μαγείρεμα. Η απόψυξη, η προσθήκη συμπληρωματικών συστατικών 

καθώς και ο τεμαχισμός των τροφίμων είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή.

Το διάγραμμα ροής στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής φαγητών έχει ως εξής:

Παραλαβή υλικών

Αποθήκευση -  Συντήρηση (σε ψύξη, σε κατάψυξη ή στο περιβάλλον)
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Προετοιμασία (πλύσιμο, καθαρισμός, αποφλοίωση, τεμαχισμός κλπ)

Θερμική επεξεργασία (ψήσιμο, μαγείρεμα κλπ)

Συντήρηση

Διάθεση

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η πλειονότητα των μαγειρευμένων φαγητών, 

των ψητών κ.λπ. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

1.3.3 Διαδικασία παραγωγής Νο 3: Σύνθετες επεξεργασίες

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει στάδιο θερμικής επεξεργασίας, ψύξης του 

παρασκευαζόμενου φαγητού και επαναθέρμανσής του λίγο πριν τη διάθεση του.

Ο ανεπαρκής έλεγχος της θερμοκρασίας του προϊόντος αποτελεί μια από τις πιο 

συνηθισμένες αιτίες τροφικών δηλητηριάσεων. Τα τρόφιμα που παρασκευάζονται σε 

μεγάλες ποσότητες ή εκ των προτέρων για την επόμενη μέρα υφίστανται εκτεταμένη 

επεξεργασία και περνούν αρκετές φορές από το επικίνδυνο θερμοκρασιακό εύρος. Η 

επιτυχής εκτέλεση τέτοιων επεξεργασιών βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

ελαχιστοποίηση των φορών που περνά το προϊόν από τις μη ασφαλείς θερμοκρασίες. 

Η μέτρηση της θερμοκρασίας των προϊόντων πρέπει να γίνεται στο στάδιο της 

παραλαβής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας, της διάθεσης αλλά και της 

μεταφοράς. (Αρχείο καταγραφής Θερμοκρασιών) (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Η τήρηση των κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής εξασφαλίζει την 

αποτελεσματική υγιεινή του προσωπικού και την αποφυγή των διασταυρούμενων 

επιμολύνσεων. Η διεξαγωγή των σύνθετων επεξεργασιών προϋποθέτει την ύπαρξη 

κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Όταν η παρασκευή των 

μενού ακολουθεί μια δύσκολη συνταγή, η αγορά προπαρασκευασμένων τροφίμων 

από εγκεκριμένους προμηθευτές αποτελεί μια ικανοποιητική λύση για την αποφυγή 

μεγάλου αριθμού κινδύνων. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)
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Το γενικό διάγραμμα ροής της κατηγορίας αυτής είναι:

Παραλαβή υλικών 

Αποθήκευση -  Συντήρηση 

Προετοιμασία φαγητών 

Θερμική επεξεργασία (μαγείρεμα)

Ψύξη και συντήρηση 

Επαναθέρμανση -  διατήρηση εν θερμώ 

Διάθεση

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σούπες, το πιλάφι, τα ζυμαρικά κ.ά.

1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η ανάλυση της επικινδυνότητας που συμπεριλαμβάνεται στις αρχές του HACCP 

μετατρέπεται σε ανάλυση και ταξινόμηση των κινδύνων βάσει των κοινών μεθόδων 

επεξεργασίας. Η μέθοδος αυτή καλείται Προσέγγιση Επεξεργασίας (Process 

Approach) και βασίζεται:

• Στο διαχωρισμό των πολλαπλών ροών σε γενικευμένες κατηγορίες

• Στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων

• Στην καθιέρωση ελέγχων διατήρησης για κάθε μια κατηγορία

Στη συνέχεια αναλύονται οι κίνδυνοι που μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε στάδιο 

των τριών διαγραμμάτων ροής, οι τρόποι ελέγχου καθώς και περιορισμού των 

ανεπιθύμητων συνεπειών τους από την ακατάλληλη μεταχείριση των τροφίμων κατά 

την προετοιμασία των μενού. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Πριν προχωρήσουμε στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στην παραλαβή των πρώτων υλών 

καλό θα ήταν να σταθούμε λίγο στον όρο «πρώτη ύλη». Ως «πρώτες ύλες» 

χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα υλικά που πρόκειται, άμεσα ή έμμεσα, να 

χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των τροφών - φαγητών. Αυτά μπορεί να είναι:
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• Φυσικά τρόφιμα, όπως κρέας, τυροκομικά, φρούτα, λαχανικά.

• Παρασκευασμένα ή προετοιμασμένα τρόφιμα όπως ποτά, κονσέρβες, 

κατεψυγμένα ή/και προμαγειρευμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ημι- 

έτοιμα φαγητά.

• Πρόσθετα τροφίμων και βοηθητικές ύλες όπως αλάτι, γευστικές ύλες, 

καρυκεύματα και συντηρητικά.

• Υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια ή και μετά την 

παρασκευή τους, όπως σκεύη μιας χρήσης, υλικά συσκευασίας, περιέκτες.

2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
2.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΑΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κάθε εισερχόμενο υλικό πρέπει να υποβάλλεται από τον υπεύθυνο παραλαβής και 

ενδεχομένως τον προϊστάμενο του τμήματος διασφάλισης ποιότητας σε ελέγχους που 

αφορούν στην αναγνώριση του είδους που έχει παραγγελθεί, στον έλεγχο των 

εγγράφων για τη διαπίστωση του προμηθευτή, της παρτίδας, της ποσότητας, της 

ημερομηνίας παραγωγής και άλλων σχετικών στοιχείων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τη γενική κατάσταση των προϊόντων και να συμπεριλαμβάνουν πιο 

εξειδικευμένες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις και ελέγχους όπως αυτούς της 

ημερομηνίας λήξεως ή της θερμοκρασίας μεταφοράς των προϊόντων (κυρίως στα 

προϊόντα ψύξης ή κατάψυξης). Στη συνέχεια το υλικό εξετάζεται μακροσκοπικά, 

ελέγχονται ενδεχομένως τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, η κατάσταση της 

πρωτογενούς συσκευασίας (ακεραιότητα, επισήμανση) ή η θερμοκρασία του, το 

χρώμα του κλπ. Όπου είναι εφικτό θα πρέπει να εξετάζεται και η ικανότητα των 

προμηθευτών για τη διανομή και το χειρισμό των τροφίμων κατά τη διανομή με 

ασφάλεια.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων κατά την παραλαβή, τα υλικά αυτά 

χαρακτηρίζονται ως:

• Αποδεκτά και αποθηκεύονται για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

• Μη αποδεκτά ή ακατάλληλα, οπότε επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή ή 

όταν αυτό είναι αδύνατο επισημαίνονται με ερυθρού χρώματος πινακίδα και 

φυλάσσονται σε κατάλληλο για το σκοπό αυτόν χώρο μέχρι να επιστραφούν ή να 

καταστραφούν νόμιμα.
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• Υπό όρους αποδεκτά, τα οποία επισημαίνονται με κίτρινη πινακίδα και 

χρησιμοποιούνται μόνο κάτω από ορισμένες καθορισμένες συνθήκες ή δίδονται 

ελεύθερα για χρήση μετά την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Κατά την παραλαβή συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο (Αρχείο Παραλαβής), το 

οποίο θεωρείται και ως αποδεικτικό στοιχείο των ελέγχων που πραγματοποιούνται. 

Το έγγραφο αυτό υπογράφεται από τον υπεύθυνο παραλαβής και αρχειοθετείται.

Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιούνται κατά την 

παραλαβή και με τη βοήθεια συμπληρωματικών, γενικού τύπου ελέγχων (π.χ. έλεγχος 

του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος που μετέφερε τα κρέατα ή τα 

κατεψυγμένα λαχανικά, έλεγχος της καθαριότητάς του, έλεγχος του προσωπικού που 

χειρίζεται τα τρόφιμα κατά τη μεταφορά τους), καταρτίζεται και ο κατάλογος με τους 

προμηθευτές, οι οποίοι ανάλογα με την αξιοπιστία τους και τη βαθμολογία που θα 

πάρουν από τους ανωτέρω ελέγχους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

• Τους αποδεκτούς, οι οποίοι πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγιεινής ποιότητας 

και αξιοπιστίας.

• Τους υπό όρους αποδεκτούς, οι οποίοι πληρούν εν μέρει τις ανωτέρω 

απαιτήσεις και για ένα χρονικό διάστημα παρακολουθούνται για να διαπιστωθεί η 

συμμόρφωση τους και

• Τους μη αποδεκτούς, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν πληρούν τους όρους 

που θέσπισε η μονάδα παραγωγής.

Το κύριο πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την παραλαβή των πρώτων υλών είναι η 

επιμόλυνση με παθογόνους μικροοργανισμούς και ο σχηματισμός τοξινών. Η 

προμήθεια συστατικών από εγκεκριμένους προμηθευτές ή από προμηθευτές που 

διατηρούν σταθερά υψηλή ποιότητα και η παραλαβή των τροφίμων στις κατάλληλες 

θερμοκρασίες είναι προϋποθέσεις καθοριστικής σημασίας για την παρεμπόδιση 

μικροβιακής ανάπτυξης και επιμόλυνσης κατά την παραλαβή (Αρβανιτόγιαννης, 

2001). Άλλες εξίσου βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή παραλαβή των πρώτων 

υλών και των υλικών συσκευασίας είναι η ύπαρξη γραπτών οδηγιών ελέγχου με σαφή 

κριτήρια αποδοχής και απόρριψης, που να συνοδεύονται από διορθωτικές ενέργειες, ο 

κατάλληλος προγραμματισμός του χρόνου και του τρόπου παραλαβών, για την 

εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού αλλά και του κατάλληλου χώρου για την 

ταχεία εκφόρτωση, παραλαβή έλεγχο και αποθήκευση των προϊόντων. Άλλο πολύ 

σημαντικό στοιχείο κατά την παραλαβή είναι ο άμεσος έλεγχος των
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παραλαμβανομένων προϊόντων με προτεραιότητα στα ευαλλοίωτα, η κατάλληλη 

επισήμανση των προϊόντων πριν την αποθήκευση, όπου απαιτείται, και η απαγόρευση 

εισόδου σε μη αρμόδια άτομα στο χώρο της παραλαβής. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα κινδύνων που μπορούν να συμβούν κατά την 

παραλαβή, καθώς και οι προληπτικές ενέργειες που αντιστοιχούν στον κάθε κίνδυνο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΚΙΝΑ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΤΡΟΦΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Νωπές σαλάτες, 

λαχανικά

Μικροβιακή μόλυνση, παράσιτα, 

φυτοφάρμακα, ξένα σώματα

Θερμοκρασία <5°Θ, 

Πιστοποιημένος κατά 

ΗΑ(ΧΡ προμηθευτής, 

Πιστοποιητικό ελέγχου 

για τα φυτοφάρμακα

Κρέατα, ψάρια και 

λοιπά νωπά τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης

Μικροβιακή μόλυνση, ρύποι, 

ξένα σώματα (τεμάχια οστών)

Θερμοκρασία <5°Θ, 

Πιστοποιημένος κατά 

ΗΑΘΘΡ προμηθευτής, 

Μακροσκοπικός έλεγχος |

Παρασκευασμένα 

τρόφιμα, ημιέτοιμα 

φαγητά

Μικροβιακή μόλυνση, ανάπτυξη 

βακτηρίων, χημικοί κίνδυνοι, 

ξένα σώματα

Θερμοκρασία <5°Θ, 

Πιστοποιημένος κατά 

ΗΑΘΘΡ προμηθευτής, 

Μακροσκοπικός έλεγχος, 

Εργαστηριακές εξετάσεις

Κατεψυγμένα Μικροβιακή μόλυνση κατά την 

απόψυξη, ανάπτυξη βακτηρίων, 

χημικοί κίνδυνοι, ξένα σώματα

Θερμοκρασία <-18°Θ, 

Πιστοποιημένος κατά 

ΗΑΘΘΡ προμηθευτής, 

Μακροσκοπικός έλεγχος, 

Εργαστηριακές εξετάσεις

Περιέκτες, υλικά 

συσκευασίας

Ξένα σώματα, ανάπτυξη 

μυκήτων

Μακροσκοπικός έλεγχος
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Πίνακας 2.1 : Παραδείγματα πιθανών κινδύνων και των αντίστοιχων προληπτικών 

ενεργειών που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την παραλαβή των α’ και β’ υλών.

2.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα προϊόντα άμεσα μετά την παραλαβή τους θα πρέπει να αποθηκεύονται σωστά, 

τηρώντας πάντα τους κανόνες Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής. Στους 

αποθηκευτικούς χώρους θα πρέπει να τοποθετούνται τα προϊόντα (πρώτες ύλες, 

συστατικά, υλικά και αντικείμενα συσκευασίας και προϊόντα ημικατεργασμένα ή 

τελικά) τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας. Κατά το στάδιο αυτό της 

παραγωγικής διαδικασίας κύριο μέλημα του υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας είναι 

ο έλεγχος και η διατήρηση της θερμοκρασίας των αποθηκευτικών χώρων στις 

προκαθορισμένες τιμές, με στόχο κυρίως την αναστολή της ανάπτυξης παθογόνων 

βακτηρίων. Όταν αναφερόμαστε σε κρέας, ψάρια, τυριά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά 

κ.ά., ως κρίσιμο όριο για αποθήκευση υπό ψύξη ορίζεται η λειτουργία του ψυγείου σε 

θ°< 5°Θ ενώ ως όριο λειτουργίας η θ°< 4°Θ και για τα κατεψυγμένα ως κρίσιμο όριο 

ορίζεται η θ°< -18°Ό. Ο καθορισμός των ανώτατων ορίων της θερμοκρασίας και η 

συνεχής παρακολούθηση της με καταγραφικά θερμόμετρα είναι οι βασικές και πλέον 

προληπτικές ενέργειες που λαμβάνονται κατά το στάδιο αυτό. Οι διαδικασίες 

παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνουν και ελέγχους της εσωτερικής 

θερμοκρασίας του προϊόντος, εφόσον η αποθηκευμένη ποσότητα επιτρέπει τέτοια 

ενέργεια. Εκτός όμως από τη θερμοκρασία και η σχετική υγρασία είναι ένας 

παράγοντας που πρέπει να παρακολουθείται και να καταγράφεται.

Ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να έχει σωστή κατασκευαστική υποδομή και να 

είναι κατάλληλος για να πληρεί τις απαιτήσεις ως προς τη διατήρηση σωστής 

θερμοκρασίας και υγρασίας. Θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή συστήματος 

καθαρισμού, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας καθώς και τακτική 

συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού. Στους χώρους αποθήκευσης με ψύξη ή 

κατάψυξη το δάπεδο και οι τοίχοι αρκεί να είναι από αδιάβροχο υλικό που 

καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα. Συνίσταται το δάπεδο να είναι διαμορφωμένο 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η απορροή νερού από την επιφάνεια του. 

Το ψυγείο δεν πρέπει ποτέ να υπερφορτώνεται και να μην τοποθετούνται τρόφιμα 

μπροστά από την έξοδο ή είσοδο του αέρα. (Παπαπαναγής, 2004)

Σύμφωνα με τους κανόνες Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής, τα αποθηκευμένα 

προϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο ή τους τοίχους(απόσταση
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τουλάχιστον 15cm), καμία παλέτα δεν πρέπει να βρίσκεται επάνω σε προϊόντα άλλης 

παλέτας, απαγορεύεται η αποθήκευση προϊόντων, κάτω από σημεία που δύναται να 

απορρέουν νερό ή ψυκτικά υγρά, τα προϊόντα πρέπει να έχουν κατάλληλη 

συσκευασία και επισήμανση ενώ προτείνεται η τοποθέτηση προϊόντων μέσου 

κινδύνου ή ωμών (κρέας, πουλερικά, αυγά και παραπροϊόντα αυτών, κ.ά.) κάτω από 

προϊόντα υψηλού κινδύνου ή έτοιμα προς κατανάλωση (τυριά, delicatessen, κ.ά.) ή με 

τρόπο που να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.

Σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους, τα καινούρια προϊόντα πρέπει να 

τοποθετούνται είτε πίσω είτε κάτω από τα παλιά προϊόντα, ώστε να επιτυγχάνεται 

σωστή ανακύκλωση των προϊόντων (Αρχή FIFO : First In, First Out). Απαγορεύεται 

η παρουσία ληγμένων και ακατάλληλων στον ίδιο χώρο με τα υγιή, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση όπου έχουμε συναποθήκευση, τότε τα ακατάλληλα τρόφιμα πρέπει να 

επισημαίνονται και να βρίσκονται μακριά από τα υγιή. Οι αποθήκες και τα 

αποθηκευμένα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την ύπαρξη ληγμένων, την 

παρουσία ξενιστών, για τυχόν αλλοιώσεις, κ.τ.λ. Ιδιαίτερα τα νωπά κρέατα, 

πουλερικά, ιχθυηρά, φρούτα και λαχανικά πρέπει να ελέγχονται καθημερινά για 

επιμολύνσεις και αλλοιώσεις λόγω της ευπάθειας και μειωμένης διατηρησιμότητάς 

τους. Τα ωμά τρόφιμα θα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από τα έτοιμα προς 

βρώση προϊόντα. Εάν κατ’ ανάγκη πρέπει να αποθηκευτούν στον ίδιο ψυκτικό χώρο, 

πρέπει να διατηρούνται χωριστά ή και καλυμμένα για την πρόληψη της 

διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Περιορισμός της μικροβιακής ανάπτυξης και 

επιμόλυνσης εντός του ψυγείου μπορεί να επιτευχθεί διαχωρίζοντας τις περιοχές 

συντήρησης ωμών και έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων με κατάλληλη 

επισήμανση. (Παπαπαναγής, 2004)

Όσα από τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι ανοιχτά ή οι περιέκτες τους 

παρουσιάζουν διαρροές πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλους περιέκτες με 

κάλυμμα για να προστατεύονται από πιθανές επιμολύνσεις. Οι κεραμικοί περιέκτες 

απαγορεύονται για την αποθήκευση τροφίμων και ποτών γιατί αποτελούν αιτία 

μεταφοράς μολύβδου στα προϊόντα. Εφόσον τα προϊόντα απομακρυνθούν από τον 

αρχικό τους περιέκτη, η καινούρια συσκευασία πρέπει να επισημανθεί κατάλληλα 

(περιγραφή προϊόντος, θερμοκρασία συντήρησης, ημερομηνία λήξης).

Τα υλικά συσκευασίας ή περιτυλίγματος θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

ξεχωριστούς χώρους, καθαρούς και ξηρούς, χωρίς έντομα ή τρωκτικά ή άλλες πηγές 

επιμόλυνσης. Οι χημικές ουσίες όπως απορρυπαντικά, εντομοκτόνα κ.ά. πρέπει να
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φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο που να κλειδώνει ενώ τα ήδη συσκευασμένα 

προϊόντα θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 

πέσουν, να ανοίξουν, ή να σπάσουν. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ειδικές 

κατηγορίες τροφίμων που χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς κατά την 

αποθήκευση. Τέτοια είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ιχθυηρά, τα οστρακοειδή, οι 

σκόνες αυγών κ.λ.π. Τέλος, η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να αφήνεται χώρος / διάδρομος για αερισμό. 

(Οδηγός Υγιεινής Νο 1, 2001)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΥΛΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΙΙΡΟΛ ΗΙΙΊΊΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Νωπές σαλάτες, λαχανικά Μικροβιακή ανάπτυξη, 

επιμολύνσεις

Θερμοκρασία <5°Θ

Κρέατα, ψάρια και λοιπά 

νωπά τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης

Μικροβιακή ανάπτυξη, 

επιμολύνσεις

Θερμοκρασία <5°Θ,

Έλεγχος της με καταγραφικά, 

Εργαστηριακές εξετάσεις

Παρασκευασμένα 

τρόφιμα, κατεψυγμένα 

ημιέτοιμα φαγητά

Μικροβιακή ανάπτυξη, 

επιμολύνσεις

Θερμοκρασία <5°Θ ή <- 

18°Θ, Αποθήκευση έτοιμων
:

και ημιέτοιμων φαγητών 

χωριστά από νωπά, 

Εργαστηριακές εξετάσεις, 

Χώροι αποθήκευσης χημικών !

Πίνακας 2.2 : Παραδείγματα πιθανών κινδύνων και των αντίστοιχων προληπτικών 

ενεργειών που μπορούν να εφαρμοστούν κατά την αποθήκευση και συντήρηση των 

πρώτων και των βοηθητικών υλών.

Στις περιπτώσεις θαλάμων ψύξεως χωρητικότητας μεγαλύτερης των δέκα κυβικών 

μέτρων, οι χώροι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να εφοδιάζονται με κατάλληλα όργανα 

αυτόματης καταγραφής για την παρακολούθηση σε συχνά και τακτά χρονικά
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διαστήματα, της θερμοκρασίας του αέρα στην οποία βρίσκονται τα τρόφιμα βαθιάς 

κατάψυξης. (Οδηγός Υγιεινής Νο 1, 2001)

2.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το στάδιο της προετοιμασίας περιλαμβάνει διάφορες επεξεργασίες όπως απόψυξη, 

πλύσιμο, αποφλοίωση, κόψιμο / τεμαχισμός και ανάμιξη. Σκοπός του ΗΑΟΟΡ σε 

αυτό το στάδιο είναι ο περιορισμός της μικροβιακής ανάπτυξης και της επιμόλυνσης 

από το προσωπικό και τον εξοπλισμό. Το πρόγραμμα για την υγιεινή των 

εργαζομένων θα πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και να 

περιλαμβάνει:

• Οδηγίες για τον τρόπο και τη συχνότητα πλυσίματος των χεριών

• Διαδικασίες για τον περιορισμό της επαφής των έτοιμων προς κατανάλωση 

τροφίμων με γυμνά χέρια ή ένα εναλλακτικό πρόγραμμα υγιεινής που να παρέχει 

ισοδύναμο επίπεδο ελέγχου των κινδύνων

• Απομάκρυνση των άρρωστων υπαλλήλων από τους χώρους επεξεργασίας των 

τροφίμων. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Επίσης θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής 

των ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείου καθώς και στην ξεχωριστή επεξεργασία 

των νωπών από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα προς αποφυγήν των 

διασταυρούμενων επιμολύνσεων κατά το στάδιο της προετοιμασίας. Πιο 

συγκεκριμένα αυτά θα πρέπει να προετοιμάζονται: 

είτε σε διαφορετικούς χρόνους 

είτε σε διαφορετικούς χώρους

είτε χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιφάνειες και μέσα επεξεργασίας τα 

οποία μπορεί να είναι: 

α) με χρωματική διαφοροποίηση

■ κόκκινο χρώμα για το ωμό κρέας

■ κίτρινο χρώμα για τα ωμά πουλερικά

■ λευκό χρώμα για τα ωμά ψάρια

■ πράσινο χρώμα για τα λαχανικά

β) με τη χρήση κατάλληλων επισημάνσεων (Παπαπαναγής, 2004)

Βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την προετοιμασία των τροφίμων είναι 

ο καθαρισμός των εργαλείων, του εξοπλισμού και του χώρου ενδιάμεσα της
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προετοιμασίας των τροφίμων και η αντικατάσταση τυχών φθαρμένου ή ακατάλληλου 

εξοπλισμού / εργαλείων. Κάθε ποσότητα που επεξεργάζεται, κατόπιν σκεπάζεται, 

επισημαίνεται και μεταφέρεται άμεσα στο ψυγείο. Μια πολύ σημαντική διεργασία 

είναι το πλύσιμο των τροφίμων όπου πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικός 

νεροχύτης με κατάλληλη επισήμανση για τα ωμά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, άλλος 

για τα φρούτα και τα λαχανικά, άλλος για το πλύσιμο του εξοπλισμού και των 

σκευών και άλλος για το πλύσιμο των χεριών. (Παπαπαναγής, 2004)

Η απόψυξη των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να περιορίζει 

στο ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή τον σχηματισμό 

τοξινών στα τρόφιμα. Κατά την απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων, πρέπει να 

γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας, του χώρου και του χρόνου απόψυξης. Οι μέθοδοι 

απόψυξης είναι τρεις:

στο ψυγείο ή σε κατάλληλο θάλαμο απόψυξης (2-5°C) σε ειδικούς περιέκτες 

που αποτρέπουν επιμολύνσεις. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σκεύη για τη συλλογή των υγρών απόψυξης.

σε τρεχούμενο πόσιμο νερό σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των 21°C για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ωρών

σε microwave (αν ακολουθήσει μαγείρεμα) (Παπαπαναγής, 2004)

Όταν τα υγρά που παράγονται από τη διαδικασία της απόψυξης ενδέχεται να 

προκαλέσουν κίνδυνο στην υγεία πρέπει να αποστραγγίζονται επαρκώς.

Κατευθείαν μαγείρεμα χωρίς απόψυξη επιτρέπεται μόνο εάν το τρόφιμο δεν έχει 

μεγάλο όγκο και εάν υπάρχει η σχετική προδιαγραφή στην επισήμανσή του. Η 

ποσότητα των προϊόντων που αποψύχονται πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη, (max 2,5 kg) Επίσης πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς χώρους 

απόψυξης για τα κρέατα και τα υπόλοιπα τρόφιμα. Τα αποψυγμένα τρόφιμα δεν 

πρέπει να επανακαταψύχονται ούτε και να διατηρούνται στο ψυγείο για περισσότερο 

από 2 ημέρες, ενώ τα κρεατικά, τα πουλερικά και τα ιχθυηρά πρέπει να μαγειρεύονται 

εντός 24 ωρών. (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Η προετοιμασία των τροφίμων σε μερίδες μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 

για τον έλεγχο της μικρό βιακής ανάπτυξης, επειδή επιτυγχάνεται ταχύτερη μεταβολή 

της θερμοκρασίας του προϊόντος και περιορίζεται ο χρόνος έκθεσης του σε 

θερμοκρασίες κατάλληλες για την ανάπτυξη παθογόνων. (Αρβανιτόγιαννης, 2001) 

Για να μην υπάρξουν διασταυρούμενες επιμολύνσεις κατά το στάδιο του τεμαχισμού, 

χρησιμοποιούνται διαφορετικές επιφάνειες κοπής, καθώς και διαφορετικά σκεύη και
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εργαλεία για τα ωμά και τα έτοιμα τρόφιμα, αλλά και για τα διαφορετικά είδη 

τροφίμων. Επίσης απαγορεύονται οι ξύλινες επιφάνειες κοπής καθώς και τα εργαλεία 

κοπής με ξύλινες λαβές.

2.4 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ -  ΨΗΣΙΜΟ)

Το στάδιο της θερμικής επεξεργασίας είναι το πιο αποτελεσματικό στάδιο για την 

καταστροφή των βακτηρίων και γενικά σχεδόν όλων των βιολογικών κινδύνων. 

Αποτελεί Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν τους 

επιβλαβείς μικροοργανισμούς και διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που παράγονται δε θα 

προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Το ατελές ψήσιμο των τροφίμων, 

βοηθά στην επιβίωση των μικροοργανισμών ή ακόμα και στον πολλαπλασιασμό τους, 

όταν γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σ’ αυτό το στάδιο, κυρίαρχο ρόλο έχει ο σωστός συνδυασμός θερμοκρασίας -  

χρόνου ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του τροφίμου 

(Αρβανιτόγιαννης, 2001). Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η θερμοκρασία πρέπει 

να ελέγχεται τουλάχιστον σε δύο σημεία του προϊόντος, με καθαρά, απολυμασμένα 

και διακριβωμένα θερμόμετρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση 

των γεμιστών φαγητών, των ιχθυηρών αλλά και στα υπόλοιπα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης. Τα μαγειρεμένα τρόφιμα μπορούν να παραμείνουν στο σημείο διάθεσης, 

το πολύ για 4 ώρες και αν δεν καταναλωθούν θα πρέπει να απορρίπτονται. 

Αποθήκευση στο ψυγείο μπορεί να γίνει μόνο αφού κρυώσουν σε θερμοκρασία 21°0, 

σε χρόνο όχι περισσότερο από 2 ώρες. Μικροβιολογικές εξετάσεις και καταγραφή 

των αποτελεσμάτων αποτελούν στοιχεία επιβεβαίωσης και τεκμηρίωσης των μέτρων 

που λαμβάνονται κατά το στάδιο αυτό. (Παπαπαναγής, 2004)
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2.5 ΨΥΞΗ ΕΤΟΙΜΩΝ Ή/ ΚΑΙ ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα στάδια που ακολουθούν τη θερμική επεξεργασία (κρύωμα, διατήρηση, διάθεση) 

απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ώστε αφενός να μην υπάρξει επιμόλυνση στα ήδη 

μαγειρεμένα τρόφιμα, και αφετέρου να μην αυξηθεί ο πληθυσμός των 

μικροοργανισμών που μπορεί να έχουν επιζήσει από το ψήσιμο ή το μαγείρεμα. 

(Παπαπαναγής, 2004) Τα τρόφιμα που διατηρούνται σε ακατάλληλες θερμοκρασίες 

παρέχουν εξαιρετικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη των σπορογόνων 

μικροοργανισμών που επιβιώνουν της θερμικής επεξεργασίας. Βασική επιδίωξη είναι 

η ταχύτατη πτώση της θερμοκρασίας ώστε να αποφευχθεί η παραμονή του φαγητού 

στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη που ευνοεί την ανάπτυξη των 

μικροο ργανισμών.

Τα μαγειρεμένα φαγητά, ανάλογα με το σκοπό που προορίζονται θα πρέπει να 

τοποθετούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία. Έτσι διαμορφώνονται οι εξής 

κατηγορίες:

• Τα φαγητά που σερβίρονται ζεστά ,και το περίσσευμα τους απορρίπτεται, 

διατηρούνται σε θερμοκρασία > 6Θ°0

• Αυτά που προορίζονται για σύντομη παραμονή και διάθεση διατηρούνται υπό 

ψύξη (θερμοκρασία < 5°(2)

• Αυτά που προορίζονται για μακρά παραμονή και διάθεση διατηρούνται υπό 

κατάψυξη (θερμοκρασία < -18°(2)

• Αυτά που προορίζονται για άμεση διάθεση (το πολύ μέχρι 4 ώρες) 

τοποθετούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Το φαγητό μετά το μαγείρεμα, καθώς είναι ζεστό και στην περίπτωση που δεν 

προορίζεται για άμεσο σερβίρισμα, θα πρέπει να αποκτήσει θερμοκρασία 21 Τ  σε 

χρόνο μικρότερο των 2 ωρών και κατόπιν να τοποθετηθεί στο ψυγείο. Για να είναι 

αποτελεσματική η διαδικασία του κρυώματος θα πρέπει να μειώνεται η ποσότητα ή ο 

όγκος των μεγάλων τεμαχίων με τεμαχισμό και να χρησιμοποιείται ψυκτικός 

εξοπλισμός με υψηλή δυναμικότητα συμπίεσης και ταχεία κυκλοφορία αέρα. Όταν το 

κρύωμα των τροφίμων γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει τα τρόφιμα 

να είναι καλυμμένα για τον αποκλεισμό των πιθανών επιμολύνσεων. (Παπαπαναγής, 

2004)

Τα συστατικά ή τα τρόφιμα που διατηρούνται με ψύξη, όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να φέρονται εκτός ψύξης σε όσο το δυνατόν μικρότερες
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ποσότητες, ώστε η επεξεργασία τους να επιτελείται γρήγορα και να μην αυξάνεται η 

θερμοκρασία τους. Ο χρόνος που μπορούν τα τρόφιμα να παραμένουν σε μη 

κατάλληλη θερμοκρασία, εξαρτάται από τη θερμοκρασία του χώρου επεξεργασίας 

και το είδος της επεξεργασίας που θα υποστεί το τρόφιμο πριν το σερβίρισμα του. 

(Οδηγός Υγιεινής No 1, 2001)

Μερικά από τα τρόφιμα της κατηγορίας αυτής είναι:

• Ωμά κρέατα, πουλερικά και ψάρια, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε 

θερμοκρασία 5°C ή χαμηλότερη για τους παρακάτω λόγους:

- για τη διατήρηση της ποιότητας τους,

- για να μην αναπτυχθούν μικροοργανισμοί αλλοίωσης και έτσι να αυξηθεί η 

διατηρησιμότητά τους,

για την πρόληψη της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών όπως η 

Salmonella.

• Ολόκληρα αυγά, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο και να 

χρησιμοποιούνται μέχρι την ημερομηνία ανάλωσής τους. (Οδηγός Υγιεινής 

No 1,2001)

Απαραίτητη είναι η τήρηση των κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και σε αυτό 

το στάδιο, ιδίως κατά την μετακίνηση των τροφίμων από το ζεστό σε κρύο 

περιβάλλον. Τα τρόφιμα πριν την εισαγωγή τους στο ψυγείο θα πρέπει να 

τοποθετούνται σε κατάλληλο για τρόφιμα και καθαρό περιέκτη, ο οποίος θα φέρει και 

την απαραίτητη επισήμανση όπως περιγραφή είδους, ημερομηνία ψύξης / λήξης κ.τ.λ. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνιέται το σύστημα ανακύκλωσης των προϊόντων. (Αρχή FIFO)

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στη λειτουργία του εξοπλισμού ψύξης, θα 

πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα παραμένουν σε μη κανονική θερμοκρασία για 

όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Για να αποφεύγονται τέτοιες 

καταστάσεις συνίσταται να υπάρχει ένα πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού. 

(Οδηγός Υγιεινής No 1, 2001)

2.6 ΕΠΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η διατήρηση των τροφίμων σε ακατάλληλες θερμοκρασίες για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα παρέχει στους παθογόνους μικροοργανισμούς τη δυνατότητα να 

πολλαπλασιάζονται και να φθάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα. Η επαναθέρμανση των 

τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον
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περιορισμό του πολλαπλασιασμού όσων σπορογόνων βακτηρίων επιβίωσαν της 

θερμικής επεξεργασίας. (Αρβανιτόγιαννης 2001) Η επαναθέρμανση εφαρμόζεται σε 

κρύα τρόφιμα με σκοπό τη ζεστή διάθεση ή και τη διατήρηση τους.(Θ > 60°Θ) 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον σωστό συνδυασμό θερμοκρασίας -  χρόνου 

που επιλέγεται κάθε φορά. Η θερμοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί στο κέντρο του 

πιο χοντρού τμήματος του τροφίμου που αναθερμαίνεται πρέπει να είναι τουλάχιστον 

74°Θ για 15” . Ο αποτελεσματικός έλεγχος των παθογόνων σε αυτό το σημείο 

καθορίζει το στάδιο της επαναθέρμανσης ως Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου. 

(Αρβανιτόγιαννης 2001)

Η αναθέρμανση μπορεί να γίνει σε εστία, φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων και 

κατά τη διάρκεια της, τα τρόφιμα θα πρέπει να ανακατεύονται τακτικά για να 

επιτυγχάνουμε ταχεία και ομοιόμορφη θέρμανση και να γίνεται συχνός έλεγχος τη 

θερμοκρασίας. Κανένα τρόφιμο δεν πρέπει να αναθερμαίνεται για 2η φορά.

2.7 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Τα τρόφιμα βρίσκονται στο επικίνδυνο θερμοκρασιακό εύρος των 5-60°Ο όταν:

• Παραμένουν μετά το μαγείρεμα σε θερμούς χώρους

• Θερμαίνονται ή ψύχονται με βραδύ ρυθμό

• Αναμιγνύονται ζεστά τρόφιμα με κρύα τρόφιμα

Η διατήρηση των τροφίμων πριν από το σερβίρισμα μπορεί να γίνει είτε στο 

περιβάλλον (10-21°Ό), είτε υπό ψύξη (< 5°Ό), είτε υπό κατάψυξη (<-18°Ό), είτε με 

θέρμανση (> 60°Ό). Για την αποφυγή των επιμολύνσεων θα πρέπει να αποφεύγονται 

επιπλέον επεξεργασίες, επαφές με γυμνά χέρια καθώς και η μίξη 

φρεσκομαγειρεμένων φαγητών με ήδη διατηρημένα είδη. (Παπαπαναγής, 2004)

Όλες οι κατηγορίες των παραγόμενων τροφίμων είναι πιθανόν πριν από τη διάθεση 

τους να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα σε ειδικές προθήκες μέχρι να 

διατεθούν προς κατανάλωση. Τα «θερμά» τρόφιμα θα πρέπει να διατηρούνται σε 

θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 60°Θ όταν:

πρόκειται να σερβιριστούν ή να πωληθούν άμεσα 

- πρόκειται να μεταφερθούν στο σημείο στο οποίο θα σερβιριστούν (Οδηγός 

Υγιεινής Νο 1, 2001)

Η εφαρμογή κατάλληλων θερμοκρασιών σε αυτό το στάδιο, παρεμποδίζει την 

ανάπτυξη των βακτηρίων και την πρόκληση τροφογενών νοσημάτων. Τα ζεστά
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φαγητά θα πρέπει να τοποθετούνται άμεσα μετά το μαγείρεμα σε σκεπασμένο 

θερμοθάλαμο, που να εξασφαλίζει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60oC. Θα πρέπει να 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν επιμολύνσεων από το προσωπικό ή 

το περιβάλλον και τα τρόφιμα να καλύπτονται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 

στο συνδυασμό της θερμοκρασίας -  χρόνου για τον έλεγχο των παθογόνων κατά την 

διατήρηση εν θερμώ ή την εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών. Το στάδιο της 

διατήρησης των τροφίμων πριν τη διάθεση τους αποτελεί και αυτό Κρίσιμο Σημείο 

Ελέγχου.

Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία ίση 

ή χαμηλότερη των -18°0. Τα παγωτά σε βιτρίνες έκθεσης διατηρούνται σε 

θερμοκρασία < -14°0. (Οδηγός Υγιεινής Νο 1, 2001)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΡΟΦΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Νωπές σαλάτες, 

τονοσαλάτα

Επιβίωση, ανάπτυξη 

βακτηρίων, παράσιτα

Συντήρηση σε 

θερμοκρασίες κάτω των 

5°0

Παστίτσιο, μουσακάς, 

και άλλα έτοιμα φαγητά

Επιβίωση και ανάπτυξη 

βακτηρίων

Συντήρηση σε 

θερμοκρασίες άνω των 

60°Ο

Σούπες Επιβίωση και ανάπτυξη 

βακτηρίων

Συντήρηση σε 

θερμοκρασίες άνω των 

60°Ο

Πίνακας 2.3 : Παραδείγματα πιθανών κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν κατά 

το στάδιο της παραμονής των φαγητών μέχρι τη διάθεσή τους και των αντίστοιχων 

προληπτικών ενεργειών που μπορούν να γίνουν για την αποφυγή τους.
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2.8 ΔΙΑΘΕΣΗ
Το σερβίρισμα αποτελεί την τελευταία διαδικασία μέσω της οποίας το έτοιμο 

πλέον φαγητό φτάνει στα χέρια του καταναλωτή. Κατά το στάδιο αυτό υπάρχει 

μεγάλος κίνδυνος επιμόλυνσης του φαγητού με βακτήρια, παράσιτα αλλά και τυχόν 

ξένα σώματα από χειριστές, εξοπλισμό, σκεύη και ωμά τρόφιμα αλλά και από τον 

ίδιο τον καταναλωτή. Για την αποφυγή των κινδύνων αυτών θα πρέπει κάθε τρόφιμο 

να φυλάσσεται στην κατάλληλη για το είδος θερμοκρασία και για τον προβλεπόμενο 

χρόνο παραμονής, να τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής (συχνό πλύσιμο 

χεριών, γάντια κ.τ.λ.) από το προσωπικό των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και οι 

κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.

Οι τρόποι προστασίας των τροφίμων κατά την έκθεσή τους πρέπει να 

περιλαμβάνουν:

• τη συσκευασία των προϊόντων

• τη ΧΡήση ειδικών προθηκών (βιτρινών) για την ασφαλή έκθεση των τροφίμων

• τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ή αποτελεσματικής μεθόδου διανομής

• την αποφυγή ανάμειξης παλιών με νέα προϊόντα

• την διαρκή παρακολούθηση των σημείων αυτοεξυπηρέτησης των 

καταναλωτών από τους εργαζομένους (Αρβανιτόγιαννης, 2001)

Κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος ή της διάθεσής τους τα τρόφιμα μπορεί να 

διατηρούνται έως 4 ώρες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5°0. Ο έλεγχος της ώρας 

επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση της ώρας σερβιρίσματος του συγκεκριμένου 

φαγητού.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΑΟΟΡ
3.1 Ο ΡΟΑΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μέχρι και πριν λίγα χρόνια, ο έλεγχος των τροφίμων αποτελούσε αντικείμενο και 

πεδίο ευθύνης 5 τουλάχιστον υπουργείων. Τα Υπουργεία Υγείας, Εμπορίας, 

Οικονομικών, Δημοσίας Τάξης και Γεωργίας (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

πλέον) είχαν αλλά και συνεχίζουν ως ένα βαθμό να έχουν την ευθύνη για την ασφαλή 

παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση των τροφίμων. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία 

έχει προκαλέσει σειρά προβλημάτων, όπως έλλειψη συντονισμού στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η διαχείριση της ασφάλειας, παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία, έλλειψη ή
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υπερβολή στους ελέγχους, αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης διατροφικών κρίσεων, 

απώλεια εμπιστοσύνης του καταναλωτή και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

Όλα αυτά τα προβλήματα οδήγησαν στην ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος δημιουργήθηκε για να τα λύσει όχι μόνο συντονίζοντας 

τους ελέγχους, αλλά κυρίως εφαρμόζοντας ένα κανονιστικό μοντέλο που θα 

εξασφαλίζει στον καταναλωτή την ασφάλεια των τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ ορίστηκε από 

το Σεπτέμβριο του 1999 σύμφωνα με το Νόμο 2741 ως ο αρμόδιος κρατικός φορέας 

ελέγχου και επιθεώρησης του συστήματος ΗΑΌΌΡ. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ υπάρχει παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου για την 

πρωτογενή παραγωγή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

(Υπουργείο Γεωργίας). Παράλληλα προωθούνται συστήματα πιστοποίησης του 

ΗΑΌΌΡ για την πρωτογενή παραγωγή από τον Ο.ΠΕ.ΓΕ.Π και για τις επιχειρήσεις 

τροφίμων από τον ΕΛΟΤ.

Ο ΕΦΕΤ εφαρμόζει ενιαίο σύστημα ελέγχου σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων 

χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση ειδικές και αναλυτικές φόρμες ελέγχου, τις οποίες 

φιλοδοξεί να επεκτείνει και στις συναρμόδιες αρχές ελέγχου της αγοράς τροφίμων. 

Αυτό θα οδηγήσει στη θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος κυρώσεων σε όλη την 

ελληνική επικράτεια, μη εξαρτώμενου από πρόσωπα και καταστάσεις. Ταυτόχρονα, ο 

ΕΦΕΤ έχει ξεκινήσει τη δημιουργία μητρώου συνεργαζομένων εργαστηρίων , τα 

οποία οφείλουν να είναι διαπιστευμένα, για την ανάλυση όλων των δειγμάτων των 

τροφίμων που λαμβάνει. Έτσι διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και η 

αποφυγή της παραμικρής αμφισβήτησης των πορισμάτων του.

Ο ΕΦΕΤ απαρτίζεται από προσωπικό εξειδικευμένο, υψηλού μορφωτικού επιπέδου. 

Όσον αφορά στη διεπιστημονικότητα, αυτή αποτελεί φωτεινή εξαίρεση σε όλο το 

χώρο του ελέγχου τροφίμων της χώρας μας, αφού εκπροσωπούνται όλοι οι σχετικοί 

με τα τρόφιμα κλάδοι, οι οποίοι συνεργάζονται χωρίς τις γνωστές συντεχνιακές 

προκαταλήψεις που χαρακτηρίζουν τις άλλες υπηρεσίες. Πάγια αρχή του ΕΦΕΤ 

θεωρείται η διαβούλευση και όχι η αυτενέργεια.

Βασικός του στόχος αλλά και ο σκοπός της ίδρυσης του είναι η μείωση, η εξάλειψη 

ή η αποφυγή ενός κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τρεις τρόπους :
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α) με πληροφόρηση του κοινού

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη φύση του κινδύνου, τα στοιχεία για την 

αναγνώριση του και τα μέτρα για την αποφυγή του είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα 

για τη ριζική ελάττωσή του.

β) με έλεγχο των συστημάτων

Ο ΕΦΕΤ δεν στοχεύει αποκλειστικά στον συντονισμό των ελέγχων, αλλά κυρίως 

στην εφαρμογή ενός μοντέλου που θα εξασφαλίζει στον καταναλωτή την πολυπόθητη 

ασφάλεια, μέσω της δημιουργίας ή της ενίσχυσης των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ 

των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου τροφίμων. Επιχειρεί να θεσπίσει σε συνεργασία 

με τους άμεσα ενδιαφερομένους τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε τα παραγόμενα 

τρόφιμα να παράγονται με κανόνες που βασίζονται στη διαχείριση τέτοιων κινδύνων. 

Βασική αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ είναι η διαμόρφωση προτύπων συστημάτων ελέγχου 

(ενιαίο σύστημα ελέγχου) και κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής.

Οι έλεγχοι διεξάγονται βάσει συγκεκριμένων εντύπων ελέγχου (check list), και 

αποτελούν προϊόν εφαρμογής "Κανόνων Υγιεινής", βάσει της οδηγίας 93/43/ ΕΟΚ 

για την Υγιεινή των Τροφίμων. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα, είναι οι οδηγοί Ορθής 

Υγιεινής Πρακτικής, οι οποίοι δεν αποτελούν απλώς απαίτηση της κοινοτικής και 

εθνικής νομοθεσίας, αλλά η εφαρμογή τους αποτελεί μονόδρομο για όσους 

ασχολούνται με τα τρόφιμα προκειμένου να τα διοχετεύσουν στην αγορά ασφαλή. 

Στόχος είναι η διαμόρφωση "Οδηγών Υγιεινής" ανά κατηγορία επιχειρήσεων 

τροφίμων, (αποτελεί Εθνική υποχρέωση) σε συνεργασία με τους εκπροσώπους όλων 

των επαγγελματικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω οδηγοί υγιεινής:

1. Οδηγός Υγιεινής Νοί για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και 

ζαχαροπλαστικής.

2. Οδηγός Υγιεινής Νο2 για τα αρτοποιεία και τις επιχειρήσεις διακίνησης και 

διάθεσης άρτου και προϊόντων αρτοποιίας.

3. Οδηγός Υγιεινής Νο3 για τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού.

4. Οδηγός Υγιεινής Νο4 για την Βαρβάκειο Αγορά.

5. Οδηγός Υγιεινής Νο5 για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων.

6. Οδηγός Υγιεινής Νο6 για τις αγορές ΚΑΠΑΝΙ (ΒΛΑΛΗ), ΜΟΔΙΑΝΟ και 

ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ.
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7. Οδηγός Υγιεινής Νο7 για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και εξευγενισμού 

ελαιολάδου και πυρηνέλαιου.

8. Οδηγός Υγιεινής Νο8 για τις επιχειρήσεις προϊόντων που διατηρούνται με 

βάση τη σύνθεσή τους.

9. Οδηγός Υγιεινής Νο9 για τις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής 

τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης.

10. Οδηγός Υγιεινής ΝοΙΟ για τα σχολικά κυλικεία.

11. Οδηγός Υγιεινής Νοί 1 για την Αγορά Ρέντη.

12. Οδηγός Υγιεινής Νο12 για τις λαϊκές αγορές.

13. Οδηγός Υγιεινής Ν οί3 για τους χώρους τροφίμων των ξενοδοχείων.

14. Οδηγός Υγιεινής Ν οί4 για τα κρεοπωλεία.

15. Οδηγός Υγιεινής Ν οί5 για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης 

προϊόντων που διατηρούνται με βάση τη θερμική τους επεξεργασία.

Ο οδηγός Υγιεινής Νο 1 απευθύνεται στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων μαζικής 

εστίασης και ζαχαροπλαστικής. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο στο οποίο 

περιγράφονται σε ολοκληρωμένη μορφή τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να 

εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή των τροφίμων και η συμμόρφωση τους με τη 

νομοθεσία. Επιπροσθέτως ο οδηγός δίνει πληροφορίες για την ορθή πρακτική και 

τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στην ποιότητα και την ασφάλεια των 

τροφίμων. (Οδηγός Υγιεινής Νο 1, 2001)

γ) με προφύλαξη/ πρόληψη

Η συγκεκριμένη μέθοδος μείωσης των κινδύνων πρέπει να αποτελεί προσωρινό μέτρο 

και να υιοθετείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, (πχ επιστημονική αβεβαιότητα) 

Διαχρονικός στόχος του ΕΦΕΤ είναι η βελτιστοποίηση των οργανωτικών δομών και 

διαδικασιών του. Με γνώμονα αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η εγκατάσταση συστήματος 

ΙΞΟ 9002 σε όλες ανεξαιρέτως τις διευθύνσεις και τα τμήματα του, καθώς και η 

διαπίστευση του κατά ΕΝ 45004, όσον αφορά στις ελεγκτικές δραστηριότητες του.

3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΑΟΟΡ

Οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, όπως και οι ευρωπαϊκές είναι υποχρεωμένες 

από τις αρχές του 1996 να εφαρμόσουν το ΗΑΟΟΡ, όπως αυτό καλύπτεται από την 

Οδηγία 93/43 ΕΟΚ, της οποίας έγινε η εναρμόνιση. Λόγω της φύσης των τροφίμων,
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είχε διαφανεί από νωρίς η αναγκαιότητα της εξασφάλισης ασφαλών προϊόντων και 

είχε αναπτυχθεί έγκαιρα ο έλεγχος στα κρίσιμα σημεία. Με την εφαρμογή του 

HACCP όλοι οι έλεγχοι και όλα τα μέτρα τοποθετούνται σε νέα οργανωμένη βάση. 

Έτσι, διενεργούνται προληπτικοί έλεγχοι σε σημεία που αποτελούν κινδύνους για τα 

προϊόντα σε όλες τις φάσεις τις παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή και πριν 

από αυτή μέχρι τη συσκευασία και μετά από αυτή, κατά τη διακίνηση και τη διάθεση, 

και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό η ασφάλεια των προϊόντων.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης 

προς την παραγωγή προϊόντων που θα διασφαλίζουν όχι μόνο την ποιότητα αλλά 

κυρίως θα στοχεύουν σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η πρώτη αλυσίδα 

εστιατορίων στην Ελλάδα, αλλά και η πρώτη στην Ευρώπη που έλαβε πιστοποιητικό 

HACCP σε επίπεδο εστιατορίου είναι η Me Donald’s. Η πιστοποίηση του 

συστήματος HACCP έγινε το Φεβρουάριο του 2003 και αφορά σε όλα τα εστιατόρια 

Me Donald’s που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το σύστημα είχε ήδη ξεκινήσει να 

εφαρμόζεται τεκμηριωμένα σε κάθε εστιατόριο από τον Ιανουάριο του 2001. 

Επιπλέον από τον Νοέμβριο του 2002 η Me Donald’s Hellas έχει πιστοποιηθεί και για 

το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. 

Τόσο η πιστοποίηση του συστήματος HACCP -  κατά το διεθνές πρότυπο του Codex 

Alimentarius -  όσο και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έγιναν από το 

διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Lloyds Register 

Quality Assurance.

Εκτός όμως από την προαναφερόμενη αμερικάνικη διάσημη πλέον αλυσίδα 

εστιατορίων, ιδιαίτερη σημασία σε επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια των 

τροφίμων δίνουν και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Ο όμιλος εταιρειών εστίασης 

Γρηγόρης έχει ήδη εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα HACCP στα ομώνυμα 

καταστήματα, καθώς και σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001 -  για τη 

διασφάλιση της ολικής ποιότητας του προσφερόμενου τελικού προϊόντος. Επίσης 48 

υποκαταστήματα της εταιρείας Everest απέκτησαν πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 ενώ τα 14 καταστήματα των Αθηνών 

πιστοποιήθηκαν και για το σύστημα HACCP με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Η 

πιστοποίηση αφορά στο σχεδίασμά, οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών ταχείας 

εστίασης και πιο συγκεκριμένα στην παρασκευή, προετοιμασία και διάθεση snacks,
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sandwiches, καφέ, γλυκών, παγωτών, χυμών φρούτων κλπ που αποτελούν τις 

δραστηριότητες της εταιρείας.

Ο όμιλος εταιρειών Goody’s έχει εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα HACCP 

στο σύνολο της αλληλουχίας προμήθεια α’ υλών -  παραγωγή -  διανομή -  παρασκευή 

των γευμάτων στα εστιατόρια και προσφορά των προϊόντων στον πελάτη. Η ποιότητα 

της τυποποίησης διασφαλίζεται επιπρόσθετα από το Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας ISO 9001 που εφαρμόζεται στον βιομηχανικό βραχίονα του Ομίλου, στην 

εταιρεία Hellenic Catering Α.Ε. Καθημερινά διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι 

έλεγχοι (θερμοκρασίας, ημερομηνιών λήξης, μακροσκοπικοί, χημικοί, 

μικροβιολογικοί κλπ) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
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Γ  ΜΕΡΟΣ -  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΓΓΡ ΣΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: 

«ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ Μ Ε ΠΑΤΑ ΤΕΣ»

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: * ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ»
ΚΥΡΙ Α
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΤΙ ΚΑ
ΠΡΟΪ ΟΝΤΟΣ

■

Ί ,
Τ ο  π ρ ο ϊό ν  φ έρει τα  κα τω τέρ ω  χα ρ α κτη ρ ισ τ ικά :
Τ εμ ά χ ια  κο τό π ο υ λο υ  φ έρ ο ντα  οσ τό  (μ π ο ύτ ι ή σ τήθ ο ς) με 
την  επ ιδ ερ μ ίδ α  του, ο σ μ ή  α ντ ιπ ρ ο σ ω π ευ τ ική  του 
π ρ ο ϊό ντος , χρ ώ μ α  εξω τερ ικά  καφέ, εσ ω τερ ικά  φα ιό, υφή 
λ ιπ αρή  εξω τερ ικά , όψ η  κα λο ψ η μ ένο υ  κρ έα το ς  χω ρ ίς  ίχνη  
α ίμ α το ς  ή α λλο ίω σ ης (π χ  κα μ ένη  επ ιφ ά νε ια )
Π ατάτες : ψ ημ ένες  σε κύ β ου ς  χω ρ ίς  κ α μ έν α  ή α λλο ιω μ ένα  
τμ ή μ α τα  (απ ουσ ία  εξω τερ ικο ύ  φ λο ιού ), χ ρ ώ μ α το ς  κ ίτρ ινου  
Α π ο υ σ ία  ξένω ν  σ ω μ ά τω ν  (π χ  τρ ίχες)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ

Κ ο τό π ο υ λο  νω π ό, π α τά τες  ο λό κλη ρ ες  ή απ οφ λο ιω μ ένες, 
ά ρ τυμ α  λεμον ιού , ρ ίγανη, α λ ά τ ι,  π ιπ έρ ι, ηλ ιέλα ιο , νερό.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Σ ερ β ίρ ετα ι σ ε μερ ίδες  δ ια φ ό ρ ω ν β α ρ ώ ν. Σε π ερ ίπ τω σ η  
π ου  το  σ έρ β ις  π ερ ιλα μ β ά νε ι μπ ουφ έ, εκτίθ ετα ι σε 
α νο ξε ίδω τα  σ κεύη  γ ια  κα τά  β ο ύλη σ η  κατα νάλω σ η . Τ ο  
π ρ ο ϊόν  σ ερ β ίρ ετα ι ζεσ τό  σ του ς  60 -  70  °0 .

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τ ο  π ρ ο ϊό ν  αφ ού π α ρ α χ θ ε ί μ ετα φ έρ ετα ι σε ισ ο θ ερ μ ικούς  
π ερ ιέκ τες  κα ι μ εταφ έρετα ι σ το  σ η μ ε ίο  κατα νάλω σ ης. 
Π αραμένει σ ε κα τά λλη λο  μέσ ο  θ έρ μ α νσ η ς  π ρ ιν  το 
σ ερ β ίρ ισ μ α  κατά  μέγ ισ το  γ ια  3 ώ ρ ες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τ ο  π ρ ο ϊό ν  κα τα να λώ νετα ι τη ν  ημέρα  τη ς  π α ρ α σ κευ ή ς  του, 
α λλ ιώ ς απ ορρ ίπ τετα ι.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ

Τ α  κομ μ άτια  κοτόπ ουλου  και οι τεμ α χ ισ μ ένες  π α τά τες  
έχουν  ψ η θ ε ί σε φ ούρνο  ώ σ τε  Τ εσ .= 7 5  ° 0  ή 70  ° 0  γ ια  2 
Γ η ίη .  (Τ = 1 8 0 °0  επ ί ί= 1 ίι) . Σ ερβ ίρετα ι σ ε  θ ερ μ ο κρ α σ ία  6 0  -  
70  °0  κα ι μ π ορεί να  π α ρ α μ ένε ι ω ς 3 Ιί  σ ε  κα τά λληλο  μέσ ο  
θέρ μ ανσ ης, π ρ ιν  το σ ερ β ίρ ισ μ α , θ ερ μ ο κρ α σ ία ς  π ερ ίπ ου  
7 0 °0 . Α ν  δεν  καταναλω θεί, α π ο ρ ρ ίπ τετα ι.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

* ν . '

Μ εταφ έρετα ι απ ό το  χώ ρ ο  π α ρ α γ ω γ ή ς  σ το  χώ ρ ο  
κα τα νά λω σ η ς  μέσα σε ισ οθερ μ ικούς  π ερ ιέκτες . 
Μ εταφ έρετα ι σ τους π ελά τες  σ ε π ιά τα  κερα μ ικά  ή 
π ο ρ σ ελά νη ς  απ ό το  π ρ ο σ ω π ικό  με ό λο υς  τους κα νό νες  
υγιεινής. Σ ερβ ίρετα ι ζεσ τό  (Τ = 60  - 7 0  °0 ) . Εκτίθετα ι σε 
α νο ξε ίδω τες  π ια τέλες  (Τ = 6 0  - 70  ° 0 )  γ ια  κατά  βούλησ η  
κατα νάλω σ η , αν το σ έρ β ις  π ερ ιλα μ β ά νε ι μπουφέ.

ΠΕΛΑΤΕΣ Οι π ελά τες  της  επ ιχε ίρησ ης. Δ εν  π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  π ρο ϊόν  το 
οπ οίο  κα τα ναλώ νετα ι απ ό  σ υγκεκρ ιμ ένες  ομάδες 
ανθρώ π ω ν, αλλά  η χρήσ η  του είνα ι ευρε ία .
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Τ α  εδ έσ μ α τα  δε φ έρ ο υ ν  επ ισ ήμ α νσ η . Ο Σεψ ή ο Μ ετρ κατά  
π ερ ίπ τω σ η  δ ίνουν π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  σ τον  π ελά τη  για  το ε ίδος 
του  κά θ ε εδ έσ μ α το ς  ή α υ τά  α να γρ ά φ ο ντα ι π ερ ιγρ α φ ικά  σ ε 
κα τά λο γο  φ αγητώ ν.

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΥΛΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & 

ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ Ή ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣιΓ
-

Πρώτη Ολη

■■ -

Βοηθητικές όλες Υλικά συακευασίας και 
διάφορα άλλα υλικά

•  Κ ο τό π ο υ λο  νω π ό  
(Μ Χ Φ )

•  Π α τά τες  ο λό κλη ρ ες  
ή α π ο φ λο ιω μ ένες  
(Μ Χ Φ )

•  Α λάτι
α να κρ υ σ τά λλω σ η ς
(Χ Φ )

•  Π ιπ έρ ι τρ ιμ μ ένο  
(Μ Χ Φ )

•  Ά ρ τυμ α  λεμ ον ιο ύ  
(Μ Χ)

•  Ρ ίγανη (Μ Χ Φ )
•  Η λ ιέλα ιο  (X )
•  Ν ερό (Μ Χ Φ )

•  Π ιάτα κεραμ ικά  ή 
π ο ρ σ ελά νη ς  (Μ )

•  Α νοξε ίδω τα  σ κεύη  
(Μ )

•  Π ολυα ιθυλεν ικό  
φ ιλμ  (Μ Χ )

•  Υ λ ικά  καθα ρ ισ μ ού

(X)
•  Υ λ ικά

α π ο λύ μ α νσ η ς  (X )
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! 3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ !
[ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ !

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ Μ Ε ΠΑΤΑ ΤΕΣ»

(ΧΡ1-ΜΧΦ
Παραλαβή «% β’ 
υλών, υλικών 
συσκευασίας.

Αποθήκευση α% β’ υλών; 
ο Υπό ψύξη: Τ=θ-4 °0  
ο Κατεψυγμένα: Τ= -18°€ 
ο Προϊόντα σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Π α τά τες  Ο λό κλη ρ ες  ή Α π ο φ λο ιω μ ένες  Κ οτόπ ουλο  Ν ω π ό

62



3.1 Επισήμανση χαρακτηριστικών επικινδυνοτήτων και προσδιορισμός κατηγορίας ρίσκου για
ιιικρρβιολονικοίκ κινδύνους

Προϊόν

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

Χαρακτηριστικές εττικινδυνότητες ( ·  ->  Ν Α Ι, - -»  Ο Χ Ι)

Α

Ειδική κλάση

Β

Ευαίσθητα
συστατικά

Γ

Επιβίωση
στις

διαδικασίες

Δ

Επιμόλυνση 
μεταξύ 

παραγωγής - 
τυποποίησης

Ε

Κακός 
χειρισμός 

κατά τη 
διανομή / 

κατανάλωση

ΣΤ

Ό χι περαιτέρω  
επεξεργασ ία  από 
τον καταναλωτή*

Κατηγορία
επικινδυνότητας

Κατηγορία
ρίσκου

- • - • · / - • ιι ι/ ιν ιιι/ ιν

Π ρώ τες  ύλες και σ υσ τα τικά  π ου  π αρ αλα μ 3άνουμε π ρ ιν  α π ό  κά θ ε σ τάδ ιο  επ εξεργα σ ία ς

ΚΟ ΤΟ ΠΟ ΥΛΟ  ΝΩΠΟ
- • • • • - IV IV

ΠΑΤΑΤΕΣ
- • • • • - IV IV

ΑΛΑΤΙ
ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ

- - - - - - - -

ΠΙΠΕΡΙ
- • • - - - II II

ΑΡΤΥΜ Α ΛΕΜ Ο ΝΙΟ Υ
- - • • - - II II

ΡΙΓΑΝΗ
- • • - - - II II

ΗΛΙΕΛΑΙΟ
- - - - - - - -

ΝΕΡΟ
- • • • - - / · ιι ι/ ιν ιιι/ ιν

ΠΙΑΤΑ ΚΕΡΑΜ ΙΚΑ Ή 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

- - - • - • II II

Α ΝΟ ΞΕΙΔΩ ΤΑ ΣΚΕΥΗ
- - - • - • II II

ΠΟ ΛΥΑΙΘ ΥΛΕΝΙΚΟ
ΦΙΛΜ

- - • “ - • II II

•  ΣΤ  = όχι θερμ ική  θανά τω σ η  ή άλλη  δ ιεργασ ία  θ α νά τω σ η ς  μετά την τυπ οπ ο ίησ η  
Πίνακας 3.1 Κατηγοριοποίηση των συστατικών ανάλογα με τους μικροβιολογικούς κινδύνους που παρουσιάζονται σε αυτά
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3.2 Επισήμανση χαρακτηριστικών επικινδυνοτήτων και προσδιορισμός κατηγορίας ρίσκου για
χημικούς κινδύνους

Χαρακτηριστικές εττικινδυνότητες ( ·  - *  ΝΑΙ , - -»  Ο Χ Ι)

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ

Ειδική κλάση
Ευαίσθητα
συστατικά

Επιβίωση
στις

διαδικασίες

Επιμόλυνση 
μεταξύ 

παραγωγής - 
τυποποίησης

Κακός 
χειρισμός 

κατά τη 
διανομή / 

κατανάλωση

Ό χι επ εξεργα σ ία / 
έλεγχος από τον 

καταναλωτή
Κατηγορία

επικινδυνότητας
Κατηγορία

ρίσκου
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ 

ΠΑΤΑΤΕΣ
- • • - - • III III

Π ρώ τες ύλες και σ υσ τα τικά  π ου  π αρ αλα μ 3άνουμε π ρ ιν  απ ό  κάθε σ τάδ ιο  επ εξερ γα σ ία ς

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
- • • - - • III III

ΠΑΤΑΤΕΣ
- • • - - • III III

ΑΛΑΤΙ
ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΣΗΣ

- - • - - • II II

ΠΙΠΕΡΙ
- • • - - • III III

ΑΡΤΥΜ Α ΛΕΜ Ο ΝΙΟ Υ
- • • - - • III III

ΡΙΓΑΝΗ
- • • - - • III III

ΗΛΙΕΛΑΙΟ
- - • - - • II II

ΝΕΡΟ
- • • - • • IV IV

ΠΙΑΤΑ ΚΕΡΑΜ ΙΚΑ Ή  
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

“ - - - - - - -

Α ΝΟ ΞΕΙΔΩ ΤΑ ΣΚΕΥΗ
- - - - - - - -

ΠΟ ΛΥΑΙΘ ΥΛΕΝΙΚΟ
ΦΙΛΜ

- - • - - • II II

Πίνακας 3.2 Κατηγοριοττοίηση των συστατικών με βάση τους χημικούς κινδύνους που εμφανίζονται σε αυτά
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3.3 Επισήμανση χαρακτηριστικών επικινδυνοτήτων και προσδιορισμός κατηγορίας ρίσκου για
Φυσικοικ κινδύνους

Χαρακτηριστικές ετπκινδυνότητες ( · ->  ΝΑΙ , - -> ΟΧΙ )

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ

Ειδική κλάση
Ευαίσθητα
συστατικά

Επιβίωση
στις

διαδικασίες

Επιμόλυνση 
μεταξύ 

παραγωγής - 
τυποποίησης

Κακός 
χειρισμός 

κατά τη 
διανομή / 

κατανάλωση

Ό χι
επεξεργασία / 
έλεγχος από 

τον
καταναλωτή

Κατηγορία
επ ικινδυνότητας

Κατηγορία
ρίσκου

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

- • - - / · - • ι ι / ι ι ι ΙΙ/ΙΙΙ

Π ρώ τες ύλες και σ υσ τα τικά  π ου  π α ρ α λα μ β ά νο υμ ε π ρ ιν  α π ό  κά θ ε σ τάδ ιο  επ εξεργα σ ίας

ΚΟ ΤΟ ΠΟ ΥΛΟ  ΝΩΠΟ
- • · / - - - - 1/11 Ι/ΙΙ

ΠΑΤΑΤΕΣ
- • • • • - IV IV

ΑΛΑΤΙ
ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΣΗΣ

- - - - - - - -

ΠΙΠΕΡΙ
- - - - - - - -

ΑΡΤΥΜ Α ΛΕΜ Ο ΝΙΟ Υ
- - - - - - - -

ΡΙΓΑΝΗ
- - - - - - - -

ΗΛΙΕΛΑΙΟ
- - - - - - - -

ΝΕΡΟ
- - - - - - -

ΠΙΑΤΑ ΚΕΡΑΜ ΙΚΑ Ή  
ΠΟ ΡΣΕΛΑΝΗΣ

- - - - - - - -

Α ΝΟ ΞΕΙΔΩ ΤΑ ΣΚΕΥΗ
- - - - - - - -

ΠΟ ΛΥΑΙΘ ΥΛΕΝΙΚΟ  ΦΙΛΜ
- - - - - “ - -

*

Πίνακας 3.3 Κατηγοριοποίηση των συστατικών με βάση τους φυσικούς κινδύνους που παρουσιάζονται σε αυτά
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| 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ρ*•■■■■·Ι··Ι·1·Ι··>···Μ···>·ΙΙ||··(·||··Ι·····(Ι····<Ι··Ι··Ι··ΙΙ··Ι·Ι·····Ι(ΙΙΙ·ίΙΙ·(···>······ΙΙ·Ι··

4.1 Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Η  Μ ΙΚ Ρ Ο Β ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ω Ν  Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ω Ν  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΡΩΤΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Μ ικροβιολογικο ί κίνδυνοι Π ροληπ τικά μέτρα

Α. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Κοτόπουλο νω π ό εκτός προδιαγραφώ ν οι 
οποίες είναι:
O M X<1(ïft/g, E .C o lk lO g , απουσία 
Clostridium s p p ., απουσία Campylobacter 
je juni

Π ροδιαγραφές α ’ ύλης., Αξιολόγηση 
προμηθευτώ ν και δημιουργία λίστας 
εγκεκριμένω ν προμηθευτών, Πιστοποιητικό 
ποιότητας από προμηθευτή, Περιοδικός 
έλεγχος παραλαμβανόμενης α ’ ύλης για 
απουσ ία  παθογόνων, Έ λεγχος κτηνιατρικής 
σφραγίδας, Καθορισμένες συνθήκες 
μεταφοράς /  παραλαβής (θερμοκρασία/ 
ημερομηνία γ ια  ευαλλοίωτα)

Πατάτες φέρουσες Salm onella spp., Listeria 
monocytogenes, παθογόνους βακίλους.

«

Άρτυμα λεμονιού που φέρει παθογόνους 
μ ικροοργανισμούς επ ικίνδυνους για τη 
δημόσια υγεία.

«

Πιπέρι τριμυένο, εκτός προδιαγραφώ ν που 
είναι lO M O ÎIc fu /g , απουσία παθογόνων 
όπως Salm onella spp., E.Coli, Cl.perfringens, 
Bacillus cereus, Staph. Aureus.

«

Ρίγανη φέρουσα Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes, παθογόνους βακίλους.

Νερό φέρον παθογόνους μικροοργανισμούς 
επ ικίνδυνους για τη δημόσια υγεία.

Πόσιμο νερό ή νερό που πληρεί τις 
προδιαγραφές του πόσιμου -  ΟΜΡ -  
Αναλύσεις μία φορά το χρόνο.

Πιάτα κεραμικά ή πορσελάνης φέροντα 
παθογόνους μικροοργανισμούς (Staph. 
Aureus, E.Coli, παθογόνα εντέρου) από 
ατελές πλύσιμο ή επ ιμόλυνση από το 
προσωπικό.

Εφαρμογή πρωτοκόλλου πλυσίματος, ΰΜ Ρ , 
Ο δηγίες εργασίας στο προσωπικό για τους 
κανόνες προσωπικής υγιεινής και χειρισμού 
τω ν τροφίμων.

Ανοξείδωτα σκεύη φέροντα παθογόνους 
μικροοργανισμούς (Staph. Aureus, E.Coli, 
παθογόνα εντέρου) από ατελές πλύσιμο ή 
επιμόλυνση από το προσωπικό.

«

Πολυαιθυλενικό φιλμ φέρον παθογόνους 
μικροοργανισμούς.

Αξιολόγηση προμηθευτών. Λίστα 
προμηθευτών. Π ιστοποιητικά ποιότητας 
προμηθευτών. ΘΜΡ.
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Β. ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μ ικροβιολογικο ί κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα

Παραλαβή α ’, β ’ υλώ ν και υλικών 
συσκευασίας.
Πλημμελής έλεγχος παραλαβής ή μέσο 
μεταφοράς που δεν ικανοποιεί κανόνες 
υγιεινής μπορεί να  οδηγήσουν σε π ιθανή 
παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

C C P I-ΜΧΦ

Απ οθήκευση α’,β’ υλών.
Υψηλή θερμοκρασία αποθήκευσης (T>4°C 
υπό ψύξη ή T>-18°C  υπό κατάψυξη) ή 
παρατεταμένος χρόνος αποθήκευσης, 
οδηγούν σ ε  ανάπτυξη παθογόνων που 
π ιθανόν έχουν επ ιμολύνει το τρόφιμο. 
Ακατάλληλο ι χώροι αποθήκευσης οδηγούν 
σε επ ιμόλυνση με παθογόνους 
μικροοργανισμούς.

Ο δηγίες εργασίας. -  GMP.
Έ λεγχος θερμοκρασίας και διάρκειας 
αποθήκευσης α ’,β’ υλών (FIFO), οπτικός 
έλεγχος αποθεμάτων,
Καταγραφή σε φύλλο ελέγχου  Τ, t.

Καθαρισμός, πλύσιμο, κοπή πατατών.
Ατελές πλύσιμο δεν επ ιτυγχάνει την 
απομάκρυνση των παθογόνων 
μικροοργανισμών.
Επιμόλυνση από το προσωπικό ή από σκεύη 
με Staph.aureus, παθογόνα εντέρου.

Π ρω τόκολλο πλυσίματος. Έ λεγχος για 
ικανοποιητικό πλύσιμο.
Ο δηγίες εργασίας για το χειρισμό των 
τροφίμω ν και για τους κανόνες υγιεινής. GMP. 
Πρω τόκολλο καθαρισμού των σκευών.

Κοπή, πλύσιμο κοτόπουλου.
Επιμόλυνση από το προσωπικό ή από σκεύη 
με S taph.aureus, E.Coli, παθογόνα εντέρου.

Πρω τόκολλο πλυσίματος. Έ λεγχος για 
ικανοποιητικό πλύσιμο.
Ο δηγίες εργασίας για το χειρισμό των 
τροφίμω ν και για τους κανόνες υγιεινής. GMP. 
Π ρω τόκολλο καθαρισμού των σκευών.

Ανάμιξη.
Επιμόλυνση από το προσωπικό ή από σκεύη 
με Staph.aureus, E.Coli, παθογόνα εντέρου.

Ο δηγίες εργασίας για το χειρισμό των 
τροφίμω ν και τους κανόνες υγιεινής. GMP. 
Πρω τόκολλο καθαρισμού των σκευών.

Ψ ήσιμο κοτόπουλου σε φούρνο.
Ατελής θερμική επεξεργασία (T<180°C, 
Τες.<72°0 , t<1h) οδηγεί σε επ ιβίωση (μη 
θανάτω ση) παθογόνων μικροοργανισμών 
που επ ιμόλυναν το τρόφιμο σε προηγούμενο 
στάδιο.

CCP2-M

Παραμονή σε κατάλληλο μέσο θέρμανσης 
π ριν το σερβίρισμα.
Χαμηλή θερμοκρασία (Τ<60°C) ή μεγάλη 
χρονική παραμονή σε αυτό (t >3h) οδηγεί σε 
ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών που 
π ιθανόν επ ιβίωσαν από τη θερμική 
επεξεργασ ία  ή επ ιμόλυναν το τρόφιμο σε 
προηγούμενο στάδιο.

CCP3-M

Καθαρισμός σκευών.
Ατελής καθαρισμός των σκευών οδηγεί σε 
ανάπτυξη παθογόνων που π ιθανόν να  
επ ιμολύνουν το τρόφιμο.

Πρω τόκολλο καθαρισμού. Έ λεγχος 
διαδικασ ίας καθαρισμού. Καταγραφή ελέγχων 
σε φύλλο ελέγχου. GMP.
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4.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ. 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ\ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χ η μ ικο ί κίνδυνοι Προληπτικά μέτρα

Α. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Κοτόπ ουλο νω πό ττεριέχον κατά περίπτωση 
ορμόνες, παρασιτοκτόνο, αντιβ ιοτικά κ.α.

Προδιαγραφές α ’ ύλης. Αξιολόγηση 
προμηθευτώ ν. Π ιστοποιητικό ποιότητας από 
προμηθευτή Περιοδικός έλεγχος 
παραλαμβανόμενης α ’ ύλης για απουσ ία  
επ ικίνδυνω ν ουσιών για τη δημόσια υγεία.

Π ατάτες φέρουσες υπολείμματα 
φυτοφαρμάκω ν, εντομοκτόνω ν ή βαρέων 
μετάλλων.

Ά ρτυμα λεμονιού φέρον υπολείμματα 
φυτοφαρμάκω ν, εντομοκτόνω ν ή βαρέων 
μετάλλω ν

«

Αλάτι ανακρυστάλλω σης περιέχον χημικές 
ενώ σεις (βαρέα μέταλλα) επ ικίνδυνες για τη 
δημόσ ια  υγεία.

Προδιαγραφές α ’ ύλης. Αξιολόγηση 
προμηθευτώ ν. Π ιστοποιητικό ποιότητας από 
προμηθευτή.

Πιπ έρι τριμμένο περιέχον χημικές ενώσεις 
(βαρέα μέταλλα) επ ικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία.

Προδιαγραφές α ’ ύλης. Αξιολόγηση 
προμηθευτώ ν. Π ιστοποιητικό ποιότητας από 
προμηθευτή Περιοδικός έλεγχος 
παραλαμβανόμενης α ’ ύλης για απουσία 
παθο γόνων.

Ρίγανη φέρουσα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 
εντομοκτόνω ν ή βαρέων μετάλλων.

«

Ηλιέλαιο περιέχον ουσίες επ ικίνδυνες για τη 
δημόσ ια  υγεία (άρθρα 70,71 κώδικα τροφίμω ν 
και ποτών)

«

Ν ερό περιέχον ουσίες επ ικίνδυνες για τη 
δημόσια υγεία (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, 
εντομοκτόνα, υπολείμματα λιπασμάτων).

Πόσιμο νερό -  ΰ Μ Ρ  -  Αναλύσεις μία φορά το 
χρόνο.

Πολυαιθυλενικό φιλμ περιέχον ουσίες 
(ολιγομερή) επ ικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Αξιολόγηση προμηθευτών. Λ ίστα προμηθευτώ ν. 
Π ιστοποιητικά ποιότητας προμηθευτών. ΘΜΡ.

Υλικά  καθαρισμού περιέχοντα ουσίες 
επ ικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

«

Υλικά  απολύμανσης περιέχοντα ουσίες 
επ ικ ίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

«
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8 . ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Χ η μ ικ ο ί κίνδυνοι Π ροληπ τικά  μέτρα

Π αραλαβή α’, β’ υλώ ν και υλικών  
συσκευασίας.
Π λημμελής έλεγχος παραλαβής ή μέσο 
μεταφ οράς που δεν ικανοποιεί κανόνες υγιεινής 
μπ ορε ί να  οδηγήσουν σε παραλαβή α ’, β ’ υλών 
κα ι υλικώ ν συσκευασίας που φέρουν ουσίες 
επ ικ ίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Ο Ο Ρ Ι-Μ Χ Φ

Α π οθήκευσ η α, β' υλών.
Χ ώ ρο ι αποθήκευσης στους οποίους δεν 
τηρούντα ι οι κανόνες οι κανόνες υγιεινής 
π ιθα νόν  να  οδηγήσουν σε επ ιμόλυνση των υλών 
μ ε χημικές ουσίες επ ικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία .

Οδηγίες εργασίας -  ΘΜ Ρ.
Έ λεγχος χώ ρω ν αποθήκευσης α ’, β ’ υλών. 
Καταγραφή σε φύλλο ελέγχου.

Καθαρισμός, π λύσιμο και κοπή π ατατώ ν.
Α τελές  πλύσιμο και καθαρισμός , π ιθανόν να να  
οδηγήσει σε μη απομάκρυνση χημικώ ν ουσιών 
επ ικ ίνδυνω ν για τη δημόσια υγεία.

< Χ Ρ 4 - ΧΦ

Κ αθαρισ μός σκευώ ν.
Α τελή ς  διαδικασία καθαρισμού των σκευών 
μπ ορε ί να  οδηγήσει σε παρουσία καθοριστικών 
ή απολυμαντικών στα σκεύη.

Πρωτόκολλο καθαρισμού. Έ λεγχος διαδικασίας 
καθαρισμού. Καταγραφή ελέγχω ν σε φύλλο 
ελέγχου. ΘΜΡ.
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4.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΑ ΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Φ υσ ικο ί κίνδυνοι Π ροληπ τικά μέτρα

■
Α. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Κοτόπουλο νω π ό φέρον ξένα σώ ματα 
επ ικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Π ροδιαγραφές α ’ ύλης. Αξιολόγηση 
προμηθευτώ ν. Π ιστοποιητικό ποιότητας από 
προμηθευτή. Έ λεγχος ποιότητας κατά την 
παραλαβή

Πατάτες φέρουσες ξένα σώ ματα επ ικίνδυνα για 
τη δημόσια υγεία.

«

Αλάτι φέρον ξένα σώ ματα επ ικ ίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία.

Προδιαγραφές α ’ ύλης. Αξιολόγηση 
προμηθευτών. Π ιστοποιητικό ποιότητας από 
προμηθευτή.

Πιπέρι τριμμένο φέρον ξένα σώ ματα επικίνδυνα 
για τη δημόσια υγεία.

Προδιαγραφές σ’ ύλης. Αξιολόγηση 
προμηθευτώ ν. Π ιστοποιητικό ποιότητας από 
προμηθευτή. Έ λεγχος παραλαμβανομένων.

Ρίγανη φέρουσα ξένα σώ ματα επ ικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία.

«

Νερό φέρον α ιω ρήματα και ξένα σώματα. Πόσιμο νερό -  ΘΜΡ

Β. ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Παραλαβή α ’, β ’ υλώ ν και υλικών  
συσκευασίας.
Πλημμελής έλεγχος παραλαβής ή μέσο 
μεταφοράς που δεν ικανοποιεί κανόνες υγιεινής 
μπορεί να οδηγήσουν σε παραλαβή α ’, β’ υλών 
και υλικών συσκευασίας που φέρουν ξένα 
σώματα επ ικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

ΟΟΡ1-ΜΧΦ

Αποθήκευση α ’, β ' υλών.
Χώ ροι αποθήκευσης στους οποίους δεν 
τηρούνται οι κανόνες οι κανόνες υγιεινής 
π ιθανόν να οδηγήσουν σε επ ιμόλυνση των υλών 
με ξένα σώματα επ ικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Οδηγίες εργασίας -  ΘΜΡ.
Έ λεγχος χώρων αποθήκευσης α ’,β’ υλών. 
Καταγραφή σε φύλλο ελέγχου.

Καθαρισμός, π λύσιμο και κοπή πατατών.
Τεμαχίδ ια μετάλλων από όργανα κοπής, ξένα 
σώ ματα από το προσωπικό ή από σκεύη 
π ιθανόν να  επ ιμολύνουν το προϊόν.
Ατελές πλύσιμο, κοπή σε τεμαχίδια μεγαλύτερα 
τω ν 5πιιπ ( όπου απαιτείται), οδηγούν στη μη 
απομάκρυνση ξένων σωμάτων, επ ικίνδυνω ν για 
τη δημόσια υγεία.

(Χ Ρ 4 -Χ Φ
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Κοπή, πλύσιμο κοτόπουλου.
Τεμαχίδ ια μετάλλω ν από όργανα κοπής, ξένα 
σώματα από το προσω π ικό ή από σκεύη 
π ιθανόν να  επ ιμολύνουν το προϊόν. Ατελές 
πλύσιμο οδηγεί στη μη απομάκρυνση ξένων 
σωμάτων επ ικίνδυνω ν για τη δημόσια υγεία.

(Χ Ρ 5 -Φ

Ανάμιξη. Ξένα σώ ματα από το προσωπικό ή 
από σκεύη π ιθανόν να  επ ιμολύνουν το προϊόν.

Ο δηγίες εργασίας στο προσωπικό για τους 
κανόνες προσωπικής υγιεινής και χειρ ισμού των 
τροφίμων.
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5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ»
ΣΤΑΔΙΟ Ή  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΟ Υ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟ Υ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ;

Α ν όχι ->  όχι C C P ->  
επ όμ ενη  φάσ η  

Α ν ναι —» επ όμενη  
ερώ τησ η

ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ Υ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΑ  
ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ  
ΑΝΕΚΤΑ ΟΡΙΑ; ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ Ή  

ΕΛΑΧΙΣΤ ΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟ Υ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;

ί ¡1
1 1 1

Αν όχι —» όχι ΟΟΡ —* Α ν όχι -»  επ όμενη  
Λ: Λ . ερώ τηση  

επ όμενη  φ άσ η Αν _  καταγραφ ή
Αν να, > επ όμενη  τελευταία σ τήλη  

ερώ τησ η ' '

ΥΠΑΡΧΕΙ 
Μ ΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ  
ΔΙΑΔ ΙΚΑΣΙΑ  ΠΟΥ  
ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨ ΕΙ Ή  

ΝΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ

ΤΟΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΟ

ΚΙΝΔΥΝΟ;

Αν ό χ ι —> C C P  καταγραφ ή  
σ τη ν  επ όμ ενη  στήλη  
Α ν ναι -»  ό χ ι C C P  -»  

επ όμ ενη  φάσ η

ΑΡΙΘΜΟΣ CCP

Παραλαβή α ’, β', Βιολογικοί (Β) Π “ ” —
υλώ ν και υλικών Χημικοί (X) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ CCP 1 -  ΒΧΦ

συσκευασίας Φ υσικοί (Φ) __________________WW.J

Αποθήκευση α', β ’ Βιολογικοί (Β)
υλώ ν Χημικοί (X) 

Φ υσικοί (Φ)
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

--------------— ~--- -----~~~~~---,—^

ΝΑΙ

1__________________ — .
'

Καθαρισμός, πλύσιμο, Φυσικοί (Φ) ΝΑΙ για Φ υσικούς & CCP 2 -  ΦΧ
τεμαχισμός πατατών Χημικοί (X) ΝΑΙ ΝΑΙ Χημικούς

Βιολογικοί (Β) ΟΧΙ για Βιολογικούς ΝΑΙ

Τεμαχισμός, πλύσιμο Φυσικοί (Φ) Η “ “  ................ί ΝΑΙ για Φ υσικούς -
CCP 3 -  Φ

κοτόπουλου ΝΑΙ ΝΑΙ
Βιολογικοί (Β) ΟΧΙ για Βιολογικούς ΝΑΙ

Ανάμιξη υλικών Φυσικοί (Φ) 
Β ιολογικοί (Β)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ "

Ψήσιμο σε φούρνο Βιολογικοί (Β) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ CCP 4 -  Β

Παραμονή σε
κατάλληλο μέσο Βιολογικοί (Β) ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ C C P 5 - B

θέρμανσης πριν το
σερβίρ ισμα ......... ................... ....... ......... ....... .............. ...

Καθαρισμός σκευών Βιολογικοί (Β) ΝΑΙ ΟΧΙ - - -
Χημικοί (X)
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6. ΠΛΑΝΟ ΗΑΟΟΡ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ»
ΣΤΑΛΙΟ/ € € Ρ / 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ 
ΟΣ

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ, 
ΓΡΑΠΤΑ 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ 
Α ΗΑΟΟΡ

Ε Παραλαβή α \β  
ολάν Α ολικών 
συσκευασίας

1 ΒΧΦ

I[

Α’, β’ ύλες & 
υλικά συσκευασίας 
περιέχοντα μη 
επιτρεπτές χημικές 
ουσίες ή 
παθογόνους 
μικροοργανισμούς 
ή ξένα σώματα 
επικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία

1

0 Απουσία χημικών 
ενώσεων, ξένων 
σωμάτων επιβλαβών 
για τη Δημόσια Υγεία, 
ελεγχόμενο 
μικροβιακό φορτίο για 
απουσία παθογόνων.
0 Κατάλληλα μέσα 
μεταφοράς.
0 Θερμοκρασία 
παραλαμβανομένων 
υπό ψύξη Τ < 8°0 και 
υπό κατάψυξη Τ < - 
15°Θ.

0 Πιστοποιητικά 
ποιότητας / 
καταλληλότητας από 
προμηθευτές. 0 
Έλεγχος μέσων 
μεταφοράς, έλεγχος 
θερμοκρασίας μέσων 
μεταφοράς και 
θερμοκρασίας 
παραλαμβανομένων.

{

0 Σύσταση στον 
προμηθευτή.
0 Απόρριψη
προβληματικών
παρτίδων.
0 Αλλαγή 
προμηθευτών.

0 Περιοδικός έλεγχος 
παραλαμβανομένων, 
περιοδικός έλεγχος 
τελικού προϊόντος 
για απουσία 
παθογόνων 
μικροοργανισμών, 
χημικών ουσιών και 
ξένων σωμάτων, 
επικίνδυνων για τη 
δημόσια υγεία.

1

0 Αρχειοθέτηση 
πιστοποιητικών 
Καταγραφή 
ελέγχων σε φύλλα 
ελέγχου
παραλαμβανομέν 
ων & τελικού 
προϊόντος.

3. Καθαρισμός/ 2ΧΦ 0 Ατελές πλύσιμο 0 Επιμελές πλύσιμο 0 Έλεγχος τεμαχίων για 0 Επανάληψη 0 Περιοδικός έλεγχος 0 Καταγραφή
κόχή ηατατών οδηγεί σε όλων των τεμαχιδίων. ικανοποιητικό πλύσιμο πλυσίματος, προϊόντων, ελέγχων και

παραμονή ξένων 0 Σε περίπτωση και καθαρισμό, όπου καθαρισμού διαδικασίας για αποτελεσμάτων
σωμάτων και καθαρισμού όλα τα αυτό απαιτείται. 0 (όπου αυτό απουσία χημικών ελέγχων σε
χημικών ουσιών τεμάχια να είναι Καταγραφή σε φύλλο απαιτείται) αν ουσιών επιβλαβών φύλλο ελέγχου.
στα προϊόντα, καθαρισμένα. ελέγχου. 0 διαπιστωθεί από για τη δημόσια υγεία
επιβλαβών για τη 0 Σε περίπτωση Έλεγχος σκευών - τον έλεγχο ότι η σε εξωτερικό
δημόσια υγεία. τεμαχισμού τα εργαλείων κοπής σε διαδικασία δεν εργαστήριο.
0 Τεμαχίδια τεμάχια να μην κάθε παραγωγή. υλοποιείται 0 Έλεγχος για
μετάλλων από ξεπερνούν σε πάχος ικανοποιητικά. απουσία ξένων
όργανα κοπής, ξένα τα 5 ιτιηι (όπου 0 Αύξηση της σωμάτων επιβλαβών
σώματα από το απαιτείται). ροής νερού στο για τη δημόσια υγεία.
προσωπικό ή από 0 Απουσία χημικών πλύσιμο, αν Συντήρηση οργάνων
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4.Κοχή /  πλύσιμο
κοτόπουλου

3ΜΦ

6. Ψήσιμο στο 
φούρνο

4Β

σκεύη ταθανόν να 
επιμολύνουν χο 
προϊόν.
0 Κοπή λαχανικών 
σε τεμάχια 
μεγαλύτερα των 
5ιηηι, οδηγεί σε μη 
εντοπισμό 
τεμαχιδίων 
επικινδύνων για τη 
δημόσια υγεία.

0 Μικροβιακή 
επιμόλυνση από 
τον εξοπλισμό, το 
προσωπικό και τις 
επιφάνειες.
0 Τεμαχίδια 
μετάλλων από 
όργανα κοπής, 
ξένα σώματα από 
το προσωπικό ή 
από σκεύη πιθανόν 
να επιμολύνουν το 
προϊόν.

ουσιών ή στερεών 
τεμαχιδίων επιβλαβών 
για τη δημόσια υγεία.

0 ΟΜΧ< 300.000^
I 0 Τ τεμ: ΤΟ 

0 Απουσία στερεών 
τεμαχιδίων επιβλαβών 
για τη δημόσια υγεία. 
0 Ακέραια όργανα 
κοπής.

0 Ατελής θερμική 
επεξεργασία οδηγεί 
σε επιβίωση (μη 
θανάτωση) 
παθογόνων 
μικροοργανισμών.

0Τ> 180°€ (Τεσ= 
70’Ο ,ϊ= 1 ύ



διαπιστωθεί ότι 
δεν καθαρίζουν 
ικανοποιητικά.
0 Κοπή σε 
μικρότερα 
τεμάχια (όπου 
απαιτείται) αν 
βρεθούν 
μεγαλύτερα των 
5ιηηι.

κοπής.

ίί
ί 1

1__ , .........
0 Έλεγχος επιφανειών 0 Σύσταση 0 Έλεγχος προϊόντος 0 Καταγραφή
και εξοπλισμού πριν την προσωπικοί). και απουσία ξένων ελέγχων και
έναρξη κάθε παραγωγής. ΟΕπανακαθα- σωμάτων επιβλαβών αποτελεσμάτων
0 Δειγματοληπτικός 
έλεγχος μια φορά το 
μήνα.

ρισμός και 
απολύμανση 
εξοπλισμού και 
πάγκων εργασίας. 
0 Αλλαγή 
οργάνων κοπής.
0 Εν ανάγκη 
δέσμευση

για τη δημόσια υγεία. 
0 Συντήρηση 
οργάνων κοπής.

σε φύλλο ελέγχου

προϊόντος.

0 Έλεγχος, καταγραφή 0 Αύξηση 0 Περιοδικός έλεγχος 0 Καταγραφή
θερμοκρασίας, χρόνου θερμοκρασίας αν τελικού προς ελέγχων και
θερμικής επεξεργασίας.

|

Τ< 180Τ (Τεσ 
< 70°Ο ή 
παράταση του 
χρόνου θερμικής 
επεξεργασίας.
0 Σε περίπτωση 
βλάβης καλείται 
ο συντηρητής. Αν 
δεν
αποκατασταθεί η

κατανάλωση 
προϊόντος για 
απουσία παθογόνων. 
0 Διακρίβωση 
θερμομέτρων.

αποτελεσμάτων 
ελέγχων σε 
φύλλο ελέγχου.
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8. Παραμονή σε 
κατάλληλο μέσο 
Θέρμανσης πριν 
το σερβίρισμα

Ο Χαμηλή 
θερμοκρασία Τ< 
70°Ο ή παραμονή 
άνω των 3ά (ί >31ι) 
οδηγεί σε ανάπτυξη 
παθογόνων 
μικροοργανισμών 
που πιθανόν 
επιβίωσαν από τη 
θερμική 
επεξεργασία ή 
επιμόλυναν το 
τρόφιμο σε 
προηγούμενα 
στάδια.

0 Τ = 70°Ο, ί < 31ι



βλάβη
αντικαθίσταται 
το μέσο 
θέρμανσης.

0 Έλεγχος και 0 Αύξηση 0 Περιοδικός έλεγχος 0 Καταγραφή
καταγραφή σε φύλλο θερμοκρασίας προϊόντων από το ελέγχων και
ελέγχου, θερμοκρασίας μέσου θέρμανσης μέσον θέρμανσης αποτελεσμάτων
μέσου θέρμανσης πριν πριν το πριν το σερβίρισμα ελέγχων σε
το σερβίρισμα και σερβίρισμα αν για έλεγχο απουσίας φύλλο ελέγχου.
χρόνου παραμονής σ’ Τ<70°Έ. Σε παθογόνων.
αυτό. περίπτωση 0 Διακρίβωσηί ! | ; βλάβης μέσου θερμομέτρου.

1 ! θέρμανσης 0 Προληπτική
1 1καλείται ο 

συντηρητής για
συντήρηση
μηχανολογικού

αποκατάσταση
βλάβης.
0 Αλλαγή μέσου 
θέρμανσης πριν 
το σερβίρισμα αν 
η βλάβη δεν 
αποκατασταθεί,

εξοπλισμού,

;

'

ί_________
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ασφάλεια Τροφίμων σχετίζεται με την ύπαρξη και τα επίπεδα κινδύνων που 

αφορούν τα τρόφιμα στο σημείο κατανάλωσής τους (από τον καταναλωτή). Καθώς 

οι κίνδυνοι ασφάλειας τροφίμων μπορεί να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της αλυσίδας τροφίμων, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής έλεγχος σε όλο το εύρος 

της. Έτσι, η ασφάλεια τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη που διασφαλίζεται καταρχάς 

από τις συνδυασμένες ενέργειες όλων των μερών που συμμετέχουν στην αλυσίδα 

τροφίμων. Οι οργανισμοί που παράγουν, κατασκευάζουν, διαχειρίζονται ή 

προμηθεύουν τρόφιμα, αναγνωρίζουν την αυξανόμενη απαίτηση των πελατών να 

επιδεικνύουν και να τους παρέχουν επαρκή απόδειξη της ικανότητάς τους για 

αναγνώριση και έλεγχο κινδύνων Ασφάλειας Τροφίμων και των διαφορετικών 

συνθηκών που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων.

Οι οικονομικές συνέπειες των σκανδάλων στο χώρο των τροφίμων είναι τεράστιες 

και αναμφισβήτητες, όπως γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον κλάδο αυτό. 

Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε:

0 την υποχρέωση ανάληψης του κόστους νοσηλείας των παθόντων και την πιθανή 

υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων προς τους παθόντες

0 τις δικαστικές δαπάνες και το διασυρμό του ονόματος της εταιρείας 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

0 τη μείωση των πωλήσεων και τις μεγάλες δαπάνες για την αποκατάσταση της 

εικόνας της εταιρείας.

Είναι προφανές λοιπόν ότι αποτελεί υπόθεση ζωτικής σημασίας για μια μονάδα 

μαζικής εστίασης να εξαλείψει παρόμοιους κινδύνους ή τουλάχιστον να τους μειώσει 

όσο το δυνατόν πιο δραστικά. Κάτι τέτοιο μπορεί σήμερα να επιτευχθεί με την 

εφαρμογή του λειτουργικού και αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της υγιεινής 

αξίας των τροφίμων, του ΗΑ(ΧΡ.

Εκτός του κέρδους που εξασφαλίζει από την εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης 

μεμονωμένων ή μαζικών κρουσμάτων δηλητηρίασης ή άλλων ασθενειών -που ήδη 

εξετάσθηκαν' οι συνέπειες τους- και το διαφημιστικό ατού που διατηρεί, η μονάδα 

μαζικής εστίασης που εφαρμόζει το ΗΑ(ΓΕΡ χαίρει επίσης πολλαπλών έμμεσων 

πλεονεκτημάτων. Συνοψίζοντας:

0 βελτιώνει την όλη φιλοσοφία της σχετικά με την παραγωγή και διάθεση των 

φαγητών
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Ο το προσωπικό της παρακολουθεί σεμινάρια και αποκτά περαιτέρω γνώσεις 

υγιεινής, άμεσα σχετιζόμενες με τη μικροβιολογία των τροφίμων, και 

ευαισθητοποιείται απέναντι στην υγεία του καταναλωτή, με αποτέλεσμα να σέβεται 

περισσότερο τον πελάτη

0 η εικόνα της βελτιώνεται σταθερά και αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών 

απέναντι της, με συνέπεια το θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της 

0 "αναγκάζει" και τις πρωτογενείς μονάδες παραγωγής πρώτων υλών να 

συμμορφωθούν με τις υψηλές της απαιτήσεις ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας.

Εάν το σύστημα ΗΑίΧΡ εφαρμόζεται σωστά τότε εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό 

η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ξεπερνιούνται όλα τα μειονεκτήματα που 

μπορούν να παρουσιασθούν, ώστε να αποτελεί ένα ουσιαστικό προληπτικό σύστημα 

ελέγχου. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν και αυτές 

ηθική και νομική υποχρέωση απέναντι στον πελάτη-καταναλωτή την παροχή 

ασφαλών τροφίμων και να μην στέκονται μόνο στην αντίληψη ότι το ΗΑΟΟΡ είναι 

ένα ακόμη «τυπικό χαρτύ> και μια σπατάλη χρημάτων.

Πρέπει να αντισταθμιστεί το βασικό μειονέκτημα του κόστους με τα ουσιαστικά 

οφέλη που αποφέρει η τήρηση ενός τέτοιου συστήματος. Για να γίνει αυτό δύο είναι 

- κατά την γνώμη μου - οι παράγοντες επιτυχίας:

^ Η εκπαίδευση του προσωπικού να είναι συνεχής, ώστε να γίνει συνείδηση 

πως η παραμικρή ενέργεια του καθενός συμβάλλει στην πρόληψη κινδύνων

^ Η μελέτη ΗΑ(ΧΡ (που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιτυχίας) να είναι 

απλή και κατανοητή σε όλους τους εργαζόμενους και προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες/ δυνατότητες της εκάστοτε εταιρείας.

Το σύστημα για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της 

εταιρείας και να είναι προσανατολισμένο στους στόχους της. Τα σημεία στα οποία 

έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται επισταμένα υποδεικνύουν έμμεσα προς ποια 

κατεύθυνση κινούνται τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι της διοίκησης ενώ τα αδύνατα 

σημεία καταμαρτυρούν συνήθως την έλλειψη διάθεσης ενασχόλησης με αυτά.
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