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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσέγγιση της ασφάλειας με τη φιλοσοφία της νέας Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας περί υγιεινής επιβάλλει μια ουσιαστικά επαναξιολόγηση ολόκληρης 

της διεργασίας παραγωγής λικέρ. Η εφαρμογή ενός ISO για τον έλεγχο 

παραγωγής των ποτών διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων 

προλαμβάνοντας την εμφάνιση των σχετικών κινδύνων. Το σύστημα ISO 22000 

αποτελεί το πρώτο διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης της 

Ασφάλειας των Τροφίμων που αντικατέστησε το HACCP.

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην εφαρμογή και διαδικασία του ISO. 

Αναλύουμε , επομένως τις συνιστώσες του ISO , συμπεριλαμβανομένου και των 

επτά αρχών που διέπουν το HACCP. Οι αρχές αυτές, βρίσκουν αποτελεσματική 

εφαρμογή στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζόμενων με την ποιότητα του 

προϊόντος, και ποιο συγκεκριμένα της διαύγειας και των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών. Επιπλέον , το νέο πρότυπο ISO απαιτεί την αναγνώριση όλων 

των πιθανών κινδύνων που αναμένεται να εμφανιστούν στο τρόφιμο 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το είδος των 

διεργασιών και των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών.

Ακόμα αναφέρεται η διαδικασία παραγωγής λικέρ, μια απλή περιγραφή 

τωνσταδίων που σχετίζονται με την παραγωγή του προϊόντος. Μέσο αυτού 

μπορούν να εντοπισθούν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την παραγωγή για την αντιμετώπιση κινδύνων που 

μπορεί να οφείλονται είτε σε χημικές επιμολύνσεις είτε σε μικροβιολογικούς 

κινδύνους. Επιπλέον, μέσω των CCP, μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα 

για την αποφυγή εμφάνισης των πιθανών κινδύνων.

Τέλος, γίνεται καταγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων ως 

προς την λειτουργικότητα και το βαθμό ασφαλείας των προϊόντων της 

ποτοποιίας Παναγιώτης Αθ. Κωστέας μετά την υλοποίηση του ISO και 

σύγκριση αυτών.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν γίνει αναφορά στις λεπτομέρειες που αφορούν το πρότυπο 180 22000, 

κρίνεται σκόπιμο να οριστεί σαφώς το αντικείμενό του, δηλαδή η ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ποιότητα μπορεί ,και πολλές φορές έχει, διαφορετική έννοια για τον καθένα. 

Από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ΙΞΟ η ποιότητα ορίζεται ως “  το 

σύνολο των χαρακτηριστικών μίας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα 

να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες ”  όπου οντότητα 

μπορεί να είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς 

ως ποιότητα ορίζεται η αξία σε χρήματα ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας 

(Αρβανιτογιάννης, 2000).

Ως ποιότητα μπορούν ακόμη να οριστούν :

❖  Τα χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

ικανοποιούν πλήρως ή ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη.

❖  Τα χαρακτηριστικά εκείνα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές.

❖  Το σύνολο των ιδιοτήτων και των στοιχείων της εμπορίας (marketing), 

της κατασκευής , της παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των οποίων 

ένα προϊόν ή μία υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη.

❖  Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη 

υπηρεσία συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

(Αρβανιτογιάννης, 2000).

Εξάλλου ποιότητα είναι ακόμη :

> Ο πιο σύγχρονος , ευέλικτος, αποτελεσματικός και ενδεδεχηιένος 

τρόπος διοίκησης μίας επιχείρησης.

7



> Η καταλληλότητα ενός προϊόντος για χρήση.

> Κάθε δραστηριότητα που ικανοποιεί δεδομένες ή συνεπαγόμενες 

ανάγκες και απαιτήσεις ενός πελάτη.

> Η σωστή εκτέλεση μίας ενέργειας, μίας διαδικασίας ή μιας 

επεξεργασίας κάθε φορά από την πρώτη φορά.

> Η πραγματική αναλογία ανάμεσα στην τιμή ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας και την ουσιαστική αξία αυτών για τον πελάτη. 

(Αρβανιτογιάννης, 2000).

Σήμερα, το σπουδαιότερο κριτήριο για την ποιότητα ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας είναι η πληρέστερη ικανοποίηση του πελάτη. Ότι ικανοποιεί πλήρως 

τον πελάτη μέσα σε κάποια όρια κόστους παραγωγής θεωρείται ποιοτικό. Κατά 

συνέπεια κάθε επιχείρηση η οποία έχει ως στόχο της τη διατήρηση και αύξηση 

των πωλήσεων της ή την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά πρέπει 

να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις -  ανάγκες των 

πελατών της και να δεσμεύεται ως προς την κάλυψη αυτών . με βάση τα 

παραπάνω, η σωστή ποιότητα είναι αυτή που καλύπτει όλες τις 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, ενώ η άριστη ποιότητα είναι η “ σωστή 

ποιότητα” με ελάχιστο κόστος για τον αγοραστή και τον παραγωγό. 

(Αρβανιτογιάννης I. Σ.,2000)

Η ποιότητα του προϊόντος καθορίζεται από :

^  Τον πελάτη (αγοραστή), με την πλήρη και σαφή διευκρίνιση των 

απαιτήσεών του.

'λ Τον προμηθευτή, με την διασφάλιση της ικανοποίησης όλων των 

απαιτήσεων του πελάτη (αγοραστή). (Αρβανιτογιάννης I. Σ.,2000)

Εξάλλου, το κλειδί για την ορθή διοίκηση ενός οργανισμού με μσ^όαώ  

γνώμονα την ποιότητα συνίσταται στην κατανόηση όρων όπως : χαρακτηριστικά 

προϊόντος, σχεδιασμός και ικανότητα διαδικασίας, προκειμένου να
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προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενες βελτιώσεις και οι μέθοδοι 

με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας (Αρβανιτογιάννης I. Σ.,2000) .
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3. ΕΝ 180 22000:2005

3.1 Αντικείμενο

Το ΕΝ 180 22000:2005 είναι ένα πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για 

ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (εφεξής ΣΔΑΤ) προκειμένου 

οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητα τους 

στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων ( ΕΝ 

ΚΟ 22000:2005).

Το πρότυπο είναι εφαρμοσμένο σε όλους , ανεξαρτήτως μεγέθους, οργανισμούς 

που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων και επιθυμούν να εφαρμόσουν 

συστήματα για τη συνεπή παροχή ασφαλών προϊόντων. Η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του προτύπου μπορεί να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση εσωτερικών 

και/ή εξωτερικών πόρων (ΕΝ ΚΟ 22000:2005).

Το ΕΝ ΚΟ 22000:20005 προδιαγράφει τις απαιτήσεις ώστε ο οργανισμός:

❖  Να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να λειτουργεί, να συντηρεί και να 

επικαιροποιεί ένα σύστημα διαχείρισης διασφάλισης των τροφίμων, με 

σκοπό την παροχή προϊόντων, που σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

χρήση, είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.

❖  Να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων .

❖  Να αξιολογεί τις απαιτήσεις των πελατών και να τεκμηριώνει τη 

συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών που 

αφορούν την ασφάλεια τροφίμων , ώστε να ενισχύει την ικανοποίηση του 

πελάτη.

❖  Να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα δεδομένα για τα θέματα ασφάλειας 

τροφίμων στους προμηθευτές, στους πελάτες και στα ενδιαφερόμενο 

μέρη.

❖  Να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η δεδηλωμένη αρχή ασφαλείας 

τροφίμων.
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•  Να καταδεικνύει τη συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική του για 

την ασφάλεια τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη και

•  Να επιδιώκει την πιστοποίηση ή την καταχώρηση του ΣΔΑΤ σε μητρώο 

.από ανεξάρτητο φορέα ή την αυτοαξιολόγηση ή την ιδία δήλωση 

συμμόρφωσης με το παρόν Διεθνές πρότυπο (ΕΝ 180 22000:2005 ).

Όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς προτύπου είναι γενικές και 

μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς αλυσίδας τροφίμων, 

ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι οργανισμοί της αλυσίδας 

τροφίμων περιλαμβάνουν τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους οργανισμούς 

σε ένα ή περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων. (Οι οργανισμοί που 

συμμετέχουν έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων είναι, μεταξύ άλλων, οι 

προμηθευτές του σε εξοπλισμό, καθαριστικά και απολυμαντικά, υλικά 

συσκευασίας και άλλα υλικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα). 

(ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

3.2 Όροι και ορισμοί

• Ασφάλεια τροφίμων: κατάσταση του τροφίμου που δεν προκαλεί βλάβη 

στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται και/ή 

καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

• Αλυσίδα τροφίμων: ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών 

παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού ενός 

τροφίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως 

και την κατανάλωση.

• Κίνδυνος: κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων βιολογικός, χημικός ή 

φυσικός παράγοντας στο τρόφιμο, ή κατάσταση του τροφίμου, που 

μπορεί να προκαλέσει αρνητική επίπτωση στην υγεία (ΕΝ 180 

22000:2005).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 -  Ο όρος « κ ίνδ υ νο ς»  δεν πρέπει να συγχέεται με τον’ όρο 

«διακινδύνευση» (risk). Η διακινδύνευση είναι η συνάρτηση της πιθανότητας 

της αρνητικής επίπτωσης στην υγεία ( π.χ. ασθένεια) και της σοβαρότητας της 

επίπτωσης αυτής (θάνατος, νοσηλεία, απουσία από την εργασία κτλ.) κατά την 

έκθεση του καταναλωτή σε συγκεκριμένο κίνδυνο. Η διακινδύνευση ορίζεται 

στο ISO/IEC 51 ως ο συνδυασμός της πιθανότητας εμφάνισης βλάβης και της 

σοβαρότητας της βλάβης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 -  Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια τροφίμων περιλαμβάνουν και τα 

αλλεργιογόνα. (ΕΝ ISO 22000:2005).

3.3 Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

3.3.1 Γενικές απαιτήσεις

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει, να τεκμηριώνει, να εφαρμόζει και να 

διατηρεί ένα αποτελεσματικό ΣΔΑΤ και να το επικαιροποιεί όταν χρειάζεται, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς προτύπου. ( ΕΝ 180 

22000:2005 ).

Ο οργανισμός πρέπει να ορίζει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΤ. Το πεδίο 

εφαρμογής πρέπει να καθορίζει τα προϊόντα ή τις κατηγορίες των προϊόντων, τις 

διεργασίες και τις μονάδες παραγωγής που εντάσσονται στο ΣΔΑΤ. ( ΕΝ ΚΟ 

22000:2005 ).

Ο οργανισμός πρέπει:

• α) να διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται όλοι 

οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν σε σχέση με τα προϊόντα και 

εντός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος, ώστε τα προϊόντα του 

οργανισμού να μην προκαλούν, άμεσα ή έμμεσα, βλάβη στην υγεία του 

καταναλωτή.

• β) να επικοινωνεί στην αλυσίδα τροφίμων τις κατάλληλες πληροφορίες.
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για θέματα ασφάλειας τροφίμων που αφορούν τα προισντα του

• γ) να κοινοποιεί σε όλο τον οργανισμό, τις πληροφορίες που αφορούν την 

ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επικαιροποιήση του ΣΔΑΤ, στο βαθμό 

που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της ασφάλειας 

τροφίμων που απαιτείται από το παρόν Διεθνές πρότυπο και

• δ) να αξιολογεί περιοδικά και να επικαιροποιεί όταν απαιτείται, το ΣΔΑΤ 

ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύστημα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες 

του οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες 

σχετικά με τους ελεγχόμενους κινδύνους. (ΕΝ 180 22000:2005 ).

Όταν ο οργανισμός επιλέγει να αναθέσει σε υπεργολάβους διεργασίες που 

μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση του τελικού προϊόντος, πρέπει να 

διασφαλίζει τον έλεγχο επί αυτών των διεργασιών. Ο έλεγχος επί αυτών των 

διεργασιών πρέπει να καθορίζεται και να τεκμηριώνεται εντός του ΣΔΑΤ. ( ΕΝ 

ΚΟ 22000:2005 ).

3.3.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

3.3.2.1 Γενικά

Η τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ πρέπει να περιλαμβάνει:

> α) τις τεκμηριωμένες δηλώσεις της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων και 

τους σχετικούς στόχους

> β) τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τα αρχεία που απαιτούνται από το 

παρόν Διεθνές πρότυπο και

> γ) τα έγγραφα που απατούνται από τον οργανισμό, για να διασφαλίζει 

την αποτελεσματική ανάπτυξη, εφαρμογή και επικαιροποίηση του 

ΣΔΑΤ. ( ΕΝ ΚΟ 22000:2005).

3.3.2.2 Έλεγχος εγγράφων

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το ΣΔΑΤ πρέπει να ελέγχονται. Τα αρχεία
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είναι έγγραφα ειδικού τύπου και πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του 3.3.2.3 (ΕΝ ΙδΟ 22000:2005).

Οι έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι προτεινόμενες αλλαγές 

ανασκοπούνται πριν την εφαρμογή ώστε να προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην 

ασφάλεια τροφίμων και στο ΣΔΑΤ (ΕΝ 180 22000:2005).

Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, η οποία να καθορίζει τους 

ελέγχους που απαιτούνται για :

ο α) την έγκριση των εγγράφων ως προς την επάρκεια, πριν την έκδοσή 

τους

ο β) την ανασκόπηση και την ενημέρωση των εγγράφων, όταν απαιτείται, 

καθώς και την επανέγκρισή τους

ο γ) τη διασφάλιση της αναγνώρισης των αλλαγών και της τρέχουσας 

κατάστασης αναθεώρησης των εγγράφων

ο δ) τη διασφάλιση ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμοστέων εγγράφων 

είναι διαθέσιμες στα σημεία χρήσης

ο ε) τη διασφάλιση ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και 

εντοπίζονται εύκολα

ο στ) τη διασφάλιση ότι τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης 

αναγνωρίζονται και ότι η διανομής τους ελέγχεται και

ο ζ) την πρόληψη της ακούσιας χρήσης μη ισχυόντων παλαιών εγγράφων 

και τη διασφάλιση ότι υπάρχει κατάλληλη σήμανση τους, εάν 

διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό (ΕΝ 180 22000:2005).

3.3.2.3. Έλεγχος αρχείων

Τα αρχεία πρέπει να καθιερώνονται και να διατηρούνται για να παρέχουν 

απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και απόδειξη της σωστής 

λειτουργίας του ΣΔΑΤ. Τα αρχεία πρέπει να παραμένουν ευανάγνωστα, να 

αναγνωρίζονται και να ανακτώνται εύκολα. Πρέπει να καθιερώνεται ρ κ  

τεκμηριωμένη διαδικασία, η οποία να καθορίζει τους ελέγχους που απαιτούνται 

για την αναγνώριση, την αποθήκευση, την προστασία, την ανάκτηση, το χρόνο
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διατήρησης και τον τρόπο τελικής διάθεσης των αρχείων (ΕΝ Ε>0 22000:200ο >.

3.4 Ευθύνη της διοίκησης 

3.4.1.Δέσμευση της διοίκησης

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να παρέχει απόδειξη της δέσμευσής της για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή του ΣΔΑΤ και τη συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του, μέσω :

■ α) της υποστήριξης της ασφάλειας τροφίμων από τους επιχειρηματικούς 

στόχους του οργανισμού

■ β) της διάδοσης στον οργανισμό της επίγνωσης για τη σπουδαιότητα που 

έχει η ικανοποίηση των απαιτήσεων του παρόντος Διεθνούς προτύπου, 

των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του 

πελάτη, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων

■ γ) της καθιέρωσης της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων

■ δ) της διεξαγωγής των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση και

■ ε) της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των πόρων (ΕΝ 180 

22000:2005).

3.4.2 Πολιτική ασφάλειας τροφίμων

Η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να καθορίζει, να τεκμηριώνει και να 

γνωστοποιεί την πολιτική για την ασφάλεια τροφίμων (ΕΝ 180 22000:2005).

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική ασφάλειας των 

τροφίμων :

■ α) είναι κατάλληλη για το ρόλο του οργανισμού στην αλυσίδα τροφίμων

■ β) περιλαμβάνει δέσμευση για τη συμμόρφωση με τις νομικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερώς σύμφωνημένες απαιτήσεις 

των πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων

■ γ) κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης
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■ δ) ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητα

ε) αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας και

στ) υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους. (ΕΝ ΙδΟ 22000:2005).

3.4.3 Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ό τ ι:

■ α) ο σχεδιασμός του ΣΔΑΤ πραγματοποιείται για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του 3.3.1 και των στόχων του οργανισμού που υποστηρίζουν 

την ασφάλεια τροφίμων και

■ β) διατηρείται η πληρότητά του, όταν προγραμματίζονται και 

υλοποιούνται αλλαγές του ΣΔΑΤ. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

3.4.4 Ευθύνες και αρμοδιότητες

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες 

για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διαχείρισης του 

ΣΔΑΤ, καθορίζονται και γνωστοποιούνται εντός του οργανισμού (ΕΝ 180 

22000:2005).

Όλο το προσωπικό πρέπει να αναφέρει τα προβλήματα που σχετίζονται με το 

ΣΔΑΤ στο αρμόδιο πρόσωπο. Πρέπει να ορίζεται προσωπικό με καθορισμένη 

ευθύνη και αρμοδιότητα, για την ανάληψη και καταγραφή των διορθωτικών 

ενεργειών και διορθώσεων (ΕΝ 180 22000:2005).

3.4.5 Συντονιστής της ομάδας ασφάλειας των τροφίμων

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ορίζει ένα συντονιστή της ομάδας ασφάλειας των 

τροφίμων, ο οποίος, ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, πρέπει να έχει την ευθύν— 

και αρμοδιότητα για :
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■ α) τη διαχείριση της ομάδας ασφάλειας των τροφίμων και την οργάνωση 

των εργασιών της

■ β) τη διασφάλιση της απαραίτητης κατάρτισης και εκπαίδευσης των 

μελών της ομάδας ασφάλειας τροφίμων

■ γ) τη διασφάλιση της καθιέρωσης, εφαρμογής, διατήρησης και 

επικαιροποίησης του ΣΔΑΤ

■ δ) την αναφορά στην ανώτατη διοίκηση του οργανισμού, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του ΣΔΑΤ. ( ΕΝ 180 

22000:2005 ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ -  Η υπευθυνότητα του συντονιστή της ομάδας ασφάλειας 

τροφίμων μπορεί να περιλαμβάνει την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενο 

μέρη για θέματα του ΣΔΑΤ.

3.4.6 Επικοινωνία

3.4.6.1 Εξωτερική επικοινωνία

Για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση στην αλυσίδα 

τροφίμων αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων, ο οργανισμός πρέπει να 

καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με :

■ α) προμηθευτές και υπεργολάβους

■ β) πελάτες ή καταναλωτές, ειδικότερα για πληροφορίες σε σχέση με το 

προϊόν (περιλαμβανομένων οδηγιών για την προβλεπόμενη χρήση, 

ειδικών απαιτήσεων αποθήκευσης και, όταν απαιτείται, διάρκεια ζωής), 

για έρευνες, συμβόλαια ή χειρισμό παραγγελιών συμπεριλαμβανομένων 

τροποποιήσεων, και πληροφορίες για την ικανοποίηση του πελάτη 

συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων

■ γ) αρμόδιες αρχές και

* δ) άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν απο 

την αποτελεσματικότητα ή την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ. ( ΕΝ 150 

22000:2005 ).
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Αυτή η επικοινωνία πρέπει να παρέχει πληροφόρηση σε θέματα ασφάλειας των’ 

προϊόντων του οργανισμού που μπορεί να αφορά άλλους οργανισμούς στην 

αλυσίδα τροφίμων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους γνωστούς κινδύνους που 

χρειάζεται να ελέγχονται από άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων. Τα 

αρχεία της επικοινωνίας πρέπει να διατηρούνται.

Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων, των αρμόδιων αρχών και των 

πελατών, πρέπει να είναι διαθέσιμες. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Το αρμόδιο προσωπικό για την εξωτερική επικοινωνία πληροφοριών για την 

ασφάλεια τροφίμων πρέπει να έχει καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα. Η 

πληροφόρηση που συλλέγεται από την εξωτερική επικοινωνία πρέπει να 

εξετάζεται στην επικαιροποίηση του συστήματος και στην ανασκόπηση από τη 

διοίκηση. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

3.4.6.2 Εσωτερική επικοινωνία

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί 

αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό για τις συνθήκες οι οποίες έχουν 

επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Για να διατηρείται η αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ, ο οργανισμός πρέπει να 

διασφαλίζει ότι η ομάδα ασφάλειας τροφίμων ενημερώνεται έγκαιρα για 

αλλαγές σχετικά, μεταξύ άλλων και με τα ακόλουθα :

■ α) προϊόντα ή νέα προϊόντα

■ β) πρώτες ύλες, συστατικά και/ή υπηρεσίες

■ γ) συστήματα παραγωγής και εξοπλισμό

■ δ) παραγωγικές εγκαταστάσεις, θέσεις του εξοπλισμού, περιβάλλοντα 

χώρο

■ ε) προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης

■ στ) συστήματα συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής

■ ζ) επίπεδο προσόντων του προσωπικού και/ή κατανομή ευθυνών και
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αρμοδιοτήτων

■ η) νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

■ θ) τεχνογνωσία για τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου

■ ι) απαιτήσεις πελατών, κλαδικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει 

αναλάβει να εκπληρώσει ο οργανισμός

■ ια) σχετικές έρευνες από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

■ ιβ) παράπονα, σε σχέση με το προϊόν, που υποδηλώνουν κινδύνους για 

την ασφάλεια τροφίμων

■ ιγ) άλλες συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων ( 

ΕΝ ΚΟ 22000:2005 ).

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να διασφαλίζει ότι η παραπάνω 

πληροφόρηση εξετάζεται στην επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ . Η ανώτατη διοίκηση 

πρέπει να διασφαλίζει ότι η σχετική πληροφόρηση εξετάζεται ως εισερχόμενο 

στην ανασκόπηση από τη διοίκηση . ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

3.4.7 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να 

διατηρεί διαδικασίες για τη διαχείριση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

και ατυχημάτων, που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων, 

ανάλογα με το ρόλο του οργανισμού στην αλυσίδα τροφίμων. ( ΕΝ ΚΟ 

22000:2005 ).

3.5 Διαχείριση πόρων

3.5.1 Διάθεση πόρων

Ο οργανισμός πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους για την καθιέρωση, την 

εφαρμογή, τη διατήρηση και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ. ( ΕΝ ΙΣΟ 

22000:2005).
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3.5.2 Ανθρώπινο δυναμικό

3.5.2.1 Γενικά

Τα μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και το λοιπό προσωπικό που 

ασχολείται με λειτουργίες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων 

πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα εκπαίδευσης, κατάρτισης, εμπειρίας 

και δεξιοτήτων. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για 

την ανάπτυξη, θέση σε εφαρμογή, λειτουργία ή αξιολόγηση του ΣΔΑΤ, τα 

αρχεία για τη συμφωνία, ή τα συμβόλαια στα οποία καθορίζονται οι ευθύνες και 

οι αρμοδιότητες αυτών των εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι διαθέσιμα. ( ΕΝ 

ΚΟ 22000:2005 ).

3.5.2.2 Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση

Ο οργανισμός πρέπει:

^  α) να προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα για το προσωπικό που 

ασχολείται με λειτουργίες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια 

τροφίμων

^  β) να παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση ή να λαμβάνει άλλα μέτρα για 

την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων

^  γ) να διασφαλίζει ότι το αρμόδιο προσωπικό για την παρακολούθηση, τις 

διορθώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες του ΣΔΑΤ, είναι εκπαιδευμένο

'Ζ δ) να αξιολογεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των 

παραπάνω δραστηριοτήτων

'Ζ ε) να διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση της σχέσης των 

δραστηριοτήτων του και της σπουδαιότητας των, για την ασφάλεια των 

τροφίμων

στ) να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται με λειτουργίες £Χ 

οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων κατανοεί την 

αναγκαιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας
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λ  ζ) να διατηρεί τα κατάλληλα αρχεία για την κατάρτιση και τις ενέργειες

β) και γ). ( ΕΝ ΚΟ 22000:2005 ).

3.5.3 Υποδομή

Ο οργανισμός πρέπει να παρέχει τους πόρους για την καθιέρωση, τη διαχείριση 

και τη διατήρηση του απαραίτητου περιβάλλοντος εργασίας για την 

εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του παρόντος Διεθνούς προτύπου. ( ΕΝ 180 

22000:2005 ).

3.6 Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων

3.6.1 Γενικά

Ο οργανισμός πρέπει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τις αναγκαίες διεργασίες 

για την υλοποίηση ασφαλών προϊόντων. Ο οργανισμός πρέπει να θέτει σε 

εφαρμογή, να λειτουργεί και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των 

προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και τις απαραίτητες αλλαγές αυτών. Στα 

παραπάνω περιλαμβάνονται τα προαπαιτούμενα προγράμματα και/ή το σχέδιο 

ΗΑΟΟΡ. ( ΕΝ ΚΟ 22000:2005 ).

3.6.2 Προαπαιτούμενα

3.6.2.1 Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί τα 

προαπαιτούμενα που υποστηρίζουν τον έλεγχο :

λ  α) της πιθανότητας εισαγωγής των κινδύνων στο προϊόν από το 

περιβάλλον εργασίας

'λ β) της βιολογικής, χημικής και φυσικής επιμόλυνσης του προϊόντος(ων), 

συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης επιμόλυσνσής τους, και

λ  γ) των επιπέδων κινδύνου στο προϊόν και στο περιβάλλον παραγωγής τσο 

προϊόντος. ( ΕΝ ΙΞΟ 22000:2005 ).



3.6.2.2 Τα προαπαιτούμενα πρέπει:

ν' α) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού για την ασφάλεια 

τροφίμων

ν' β) να είναι ανάλογα του μεγέθους και του είδους της διεργασίας και των 

παραγόμενων ή διακινούμενων προϊόντων

ν' γ) να εφαρμόζονται στο σύνολο των λειτουργιών παραγωγής, είτε ως 

προγράμματα γενικής εφαρμογής είτε ως προγράμματα που 

εφαρμόζονται ανά προϊόν ή γραμμή παραγωγής και

ν' δ) να εγκρίνονται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων ( ΕΝ ISO 

22000:2005).

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

αναφορικά με τα παραπάνω.

3.6.2.3 Κατά την επιλογή και/ή την καθιέρωση των προαπαιτούμενων ο 

οργανισμός πρέπει να εξετάζει και να αξιοποιεί τη δέουσα πληροφόρηση (π.χ. 

νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, αναγνωρισμένους 

οδηγούς εφαρμογής, αρχές και κώδικες πρακτικής του Codex, εθνικά ή διεθνή ή 

κλαδικά πρότυπα) ( ΕΝ ISO 22000:2005 ).

Κατά την καθιέρωση των προαπαιτούμενων, ο οργανισμός πρέπει να εξετάσει τα 

ακόλουθα :

ν' α) την κατασκευή και τη χωροδιάταξη των κτιρίων και των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων

ν' β) τη χωροδιάταξη των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων του 

εργασιακού χώρου και των χώρων του προσωπικού

ν' γ) τα δίκτυα αέρα, νερού, ενέργειας και άλλα δίκτυα

ν' δ) τις υποστηρικτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης 

αποβλήτων και της αποχέτευσης

ν' ε) την καταλληλότητα του εξοπλισμού και την προσβασιμότητα για τον 

καθαρισμό, την επισκευή και την προληπτική συντήρηση

ν' στ) τη διαχείριση των προμηθευόμενων υλικών (π.χ. πρώτων υλών, 

συστατικών, χημικών και συσκευασιών), των παροχών (π.χ. νερού, αέρα.

22



ατμού και πάγου), των απορροών (πχ. αποβλήτων και αποχέτευσης) και 

των προϊόντων (π.χ. αποθήκευση και μεταφορά)

^  ζ) τα μέτρα για την πρόληψη της διασταυρούμενης επιμόλυνσης

'Ζ η) τον καθαρισμό και την απολύμανση

'λ θ) την απεντόμωση και μυοκτονία

^  ι) την προσωπική υγιεινή και

ν' ια) άλλα μέτρα, κατά περίπτωση ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Η επαλήθευση των προαπαιτούμενων πρέπει να προγραμματίζεται και τα 

προαπαιτούμενα πρέπει να τροποποιούνται κατάλληλα. Πρέπει να διατηρούνται 

τα αρχεία των επαληθεύσεων και των τροποποιήσεων. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

Ο τρόπος διαχείρισης των ενεργειών που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα, 

πρέπει να περιγράφεται. ( ΕΝ 180 22000:2005).

3.6.3 Προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση των κινδύνων

3.6.3.1 Γ ενικά

Όλη η σχετική πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της 

ανάλυσης κινδύνων πρέπει να συλλέγεται, να διατηρείται, να ενημερώνεται και 

να τεκμηριώνεται. Πρέπει να διατηρούνται τα σχετικά αρχεία( ΕΝ ΙΞΟ 

22000:2005 ).

3.6.3.2 Ομάδα ασφάλειας τροφίμων

Πρέπει να συσταθεί ομάδα για την ασφάλεια τροφίμων

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να συνδυάζει τη διεπιστημονική γνώση και 

εμπειρία στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ. Η γνώση και εμπειρία 

αφορά, μεταξύ άλλων, στα προϊόντα του οργανισμού, στις διεργασίες, στον 

εξοπλισμό και στους κινδύνους για την ασφάλεια τροφίμων, εντός του πεδίου 

εφαρμογής του ΣΔΑΤ.

Πρέπει να διατηρούνται αρχεία που να αποδεικνύουν ότι η ομάδα ασφάλειας
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τροφίμων έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

3.6.3.3 Χαρακτηριστικά προϊόντων

3.6.3.3.1 Πρώτες ύλες, συστατικά και υλικά σε επαφή με το προϊόν

Όλες οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα υλικά σε επαφή με το προϊόν πρέπει 

να περιγράφονται, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της 

ανάλυσης κινδύνων . Στην περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται 

αναλόγως, οι παρακάτω πληροφορίες :

λ  α) χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά

^  β) σύνθεση των παρασκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

πρόσθετων και των τεχνολογικών βοηθημάτων παραγωγής

■/ γ) προέλευση

λ  δ) μέθοδος παραγωγής

ν' ε) συνθήκες συσκευασίας και παράδοσης

ν' στ) συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής

ν' ζ) προετοιμασία και/ή χειρισμός πριν τη χρήση ή επεξεργασία

ν' η) κριτήρια αποδοχής αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων ή 

προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών και συστατικών ανάλογα με 

τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

για τα ως άνω, σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι περιγραφές πρέπει να είναι ενημερωμένες και, όταν απαιτείται. ( ΕΝ 180 

22000:2005).

3.6.3.3.2 Χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος

Τα χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων πρέπει να περιγράφονται, στο βαθμό 

που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων. Στην περιγραφή
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των χαρακτηριστικών πρέπει να περιλαμβάνονται αναλόγως, σι παρακατω 

πληροφορίες :

α) όνομα προϊόντος ή σχετική ταυτοποίηση 

β) σύνθεση

γ) βιολογικά, χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά, σχετικά με την ασφάλεια 

τροφίμων

δ) προβλεπόμενη διάρκεια ζωής και συνθήκες αποθήκευσης 

ε) συσκευασία

στ) επισήμανση για την ασφάλεια τροφίμων και/ή οδηγίες χειρισμού, 

προετοιμασίας και χρήσης

ζ) μέθοδος(οι) διανομής

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

για τα ως άνω, σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι περιγραφές πρέπει να ενημερώνονται και, όταν απαιτείται. ( ΕΝ ΙδΟ 

22000:2005 ).

3.6.3.4 Προβλεπόμενη χρήση

Η από τον παραγωγό προοριζόμενη χρήση του προϊόντος, ο λογικά 

αναμενόμενος χειρισμός του τελικού προϊόντος και κάθε ακούσιος αλλά λογικά 

αναμενόμενος καταχρηστικός χειρισμός και χρήση του τελικού προϊόντος πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη και να περιγράφονται, στο βαθμό που είναι απαραίτητο 

για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Πρέπει να αναγνωρίζονται οι κατηγορίες χρηστών και όταν απαιτείται, 

καταναλωτών για κάθε προϊόν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαίσθητες 

ομάδες καταναλωτών σε συγκεκριμένους κινδύνους. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Οι περιγραφές πρέπει να ενημερώνονται και, όταν απαιτείται.
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3.6.3.5 Διαγράμματα ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα

ελέγχου

3.6.3.5.1 Διαγράμματα ροής

Πρέπει να συντάσσονται τα διαγράμματα ροής για τα προϊόντα ή τις κατηγορίες 

προϊόντων ή διεργασιών που καλύπτονται από το ΣΔΑΤ. Τα διαγράμματα ροής 

πρέπει να παρέχουν μια βάση για την αξιολόγηση της πιθανής εμφάνισης, του 

πολλαπλασιασμού ή της εισαγωγής κινδύνων. ( ΕΝ ΙβΟ 22000:2005 ).

Τα διαγράμματα ροής πρέπει να είναι σαφή, ακριβή και επαρκώς λεπτομερή. Τα 

διαγράμματα ροής πρέπει να περιλαμβάνουν, όταν απαιτείται, τα εξής :

ν' α)την ακολουθία και τις αλληλεπιδράσεις όλων των σταδίων παραγωγής

ν' β) τις εξωτερικές διεργασίες και τις υπεργολαβικές εργασίες

ν' γ) τη θέση όπου εισάγονται οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα 

ενδιάμεσα προϊόντα

ν' δ) τη θέση επανακατεργασίας και ανακύκλωσης

ν' ε) τη θέση αποδέσμευσης των προϊόντων και απομάκρυνσης των 

ενδιάμεσων προϊόντων, των παραπροϊόντων και των αποβλήτων. ( ΕΝ 

ΚΟ 22000:2005 ).

Η ομάδα ασφαλείας τροφίμων πρέπει να επαληθεύσει την ορθότητα των 

διαγραμμάτων ροής σε επιτόπιο έλεγχο. Πρέπει να διατηρούνται τα αρχεία 

επαλήθευσης των διαγραμμάτων ροής. ( ΕΝ ΚΟ 22000:2005 ).

3.6.3.5.2 Περιγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων 

ελέγχου

Τα υπάρχοντα προληπτικά μέτρα ελέγχου και η ένταση εφαρμογής τους, οι 

παράμετροι διεργασίας καθώς και άλλες διαδικασίες που μπορεί να 

επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίμων, πρέπει να περιγράφονται στο βαθμό 

που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων .

Οι εξωτερικές απαιτήσεις (π.χ. αρμόδιων αρχών ή πελατών) οι οποίες μπορεί
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Οι περιγραφές πρέπει να ενημερώνονται. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

να έχουν επίπτωση στην επιλογή και την ένταση των μέτρων, πρεπει επίσης

να περιγράφονται.

3.6.4 Ανάλυση κινδύνων

3.6.4.1 Γενικά

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να διενεργεί ανάλυση κινδύνων για τον 

προσδιορισμό των κινδύνων που απαιτούν έλεγχο, το βαθμό ελέγχου που 

απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων και τον απαιτούμενο 

συνδυασμό προληπτικών μέτρων ελέγχου. ( ΕΝ 180 22000:2005).

3.6.4.2 Αναγνώριση των κινδύνων και προσδιορισμός των αποδεκτών 

επιπέδων κινδύνου

3.6.4.2.1 Όλοι οι κίνδυνοι που λογικά αναμένεται να εμφανιστούν για το είδος 

του προϊόντος, της διεργασίας και των εγκαταστάσεων παραγωγής, πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να καταγράφονται. Η αναγνώριση πρέπει να βασίζεται:

λ  α) στην προκαταρκτική πληροφόρηση και τα δεδομένα που συλλέγονται

^  β) στην εμπειρία

^  γ) στις εξωτερικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των 

επιδημιολογικών και άλλων ιστορικών δεδομένων και

ν' δ) στην πληροφόρηση, από την αλυσίδα τροφίμων, σχετικά με τους 

κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τελικών 

προϊόντων, των ενδιάμεσων προϊόντων και του τροφίμου που 

καταναλώνεται.

Τα στάδια (από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τη διανομή) όπου κάθε 

κίνδυνος ενδεχομένως εισάγεται, πρέπει να αναφέροντατ ( ΕΝ 180 22000:2005).
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3.6.4.2.2 Κατά την αναγνώριση των κινδύνων πρέπει να εξετάζονται:

ν' α) τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν την εξεταζόμενη 

λειτουργία

ν' β) ο εξοπλισμός παραγωγής, οι παροχές/υπηρεσίες και ο περιβάλλων 

χώρος και

ν' γ)το προηγούμενο και το επόμενο στάδιο της αλυσίδας τροφίμων ( ΕΝ 

ΙδΟ 22000:2005 ).

3.6.4.2.3 Για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο, πρέπει να προσδιορίζεται, οπότε 

είναι δυνατόν, το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου στο τελικό προϊόν. Το αποδεκτό 

επίπεδο κινδύνου πρέπει να προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις πελατών για την ασφάλεια 

τροφίμων, την προβλεπόμενη χρήση από τον πελάτη και άλλα σχετικά δεδομένα. 

Το αποτέλεσμα του προσδιορισμού και η αιτιολόγησή του πρέπει να 

καταγράφονται. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

3.6.4.3 Αξιολόγηση των κινδύνων

Πρέπει να διεξάγεται η αξιολόγηση των κινδύνων προκειμένου να προσδιοριστεί 

για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο, εάν η εξάλειψη ή μείωση του σε αποδεκτά 

επίπεδα είναι απαραίτητη για την παραγωγή ασφαλούς τροφίμου, και εάν 

απαιτείται έλεγχος του για να διευκολύνεται η επίτευξη των καθορισμένων 

αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Κάθε κίνδυνος πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με την ενδεχόμενη σοβαρότητα 

των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την πιθανότητας εμφάνισής τους. Η 

χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πρέπει να περιγράφεται και τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να καταγράφονται. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005

)·

3.6.4.4 Επιλογή και αξιολόγηση προληπτικών μέτρων ελέγχον

Βάση της αξιολόγησης των κινδύνων του πρέπει να επιλέγεται ο κατάλληλος
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συνδυασμός προληπτικών μέτρων ελέγχου που προλαμβάνουν, εςαλείοουν ή 

μειώνουν τους αναγνωρισμένους κινδύνους στα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα. 

( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Κατά την επιλογή, κάθε προληπτικό μέτρο ελέγχου πρέπει να εξετάζεται, 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του έναντι των αναγνωρισμένων 

κινδύνων. ( ΕΝ ΙΞΟ 22000:2005 ).

Τα επιλεγμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου πρέπει να κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με τον απαιτούμενο τρόπο διαχείρισής τους, με προαπαιτούμενα 

προγράμματα ή με σχέδιο ΗΑΟΟΡ. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).

Η επιλογή και η κατηγοριοποίηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου πρέπει να 

γίνεται χρησιμοποιώντας μια λογική προσέγγιση αξιολόγησης με τα παρακάτω 

κριτήρια :

ν' α) την επίδραση του προληπτικού μέτρου ελέγχου στον αναγνωρισμένο 

κίνδυνο, ανάλογα με την ένταση εφαρμογής

ν' β) την εφεκτικότητα της παρακολούθησης( π.χ. παρακολούθηση που 

επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό των αποκλίσεων και την έγκαιρη 

διόρθωση)

ν' γ) τη θέση του προληπτικού μέτρου ελέγχου στο σύστημα, σε σχέση με 

τα άλλα προληπτικά μέτρα ελέγχου

ν' δ) την πιθανότητα αστοχίας της λειτουργίας του προληπτικού μέτρου 

ελέγχου ή σημαντικής μεταβολής των παραμέτρων της διεργασίας

ν' ε) τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση αστοχίας της 

λειτουργίας του προληπτικού μέτρου ελέγχου

ν' στ) εάν το προληπτικό μέτρο έλεγχου έχει καθιερωθεί και εφαρμοστεί 

ειδικά για να εξαλείψει ή να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο έως το 

αποδεκτό επίπεδο

ν' ζ) συνέργεια (π.χ. αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μέτρων , 

ώστε το αποτέλεσμά τους να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των 

επιμέρους αποτελεσμάτων) ( ΕΝ 180 22000:2005 ).
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Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης πρέπει να 

περιγράφονται και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να 

καταγράφονται.( ΕΝ 180 22000:2005 ).

3.7 Οι 7 Αρχές του ΗΑΟΟΡ

❖  1η Αρχή: Ανάλυση επικινδυνότητας

Η ανάλυση επικινδυνότητας αποτελείται από τρία στάδια :

ν' Την αξιολόγηση επικινδυνότηταα που είναι η ποσοτική εκτίμηση των 

πληροφοριών σε πιθανούς κινδύνους για την υγεία με την έκθεση σε 

διάφορους παράγοντες

ν' Τη διαχείριση επικιvόvvότητac , που είναι η διαδικασία κατοχύρωσης 

των απαραίτητων μεθόδων και μέτρων ελέγχου ώστε να ελαχιστοποιηθεί 

η επικινδυνότητα.

ν' Τη γνωστοποίηση τηα επικινδυνότηταα. που είναι η συλλογική 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σε θέματα 

επικινδυνότητας μεταξύ εμπειρογνωμόνων, διαχειριστών 

επικινδυνότητας και των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων. (Τζία Κ., 

Τσιαπούρης Α.,2005)

❖  2η Αρχή: Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΟΟΡβ)

Ως κρίσιμο σημείο ελέγχου ορίζεται κάθε σημείο , στάδιο ή διαδικασία κατά 

την επεξεργασία ενός τροφίμου, το οποίο μπορεί να ελεγχθεί και να οδηγήσει 

σε παρεμπόδιση, εξάλειψη ή μείωση σε αποδεκτά επίπεδα κάποιου από τους 

κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια του τροφίμου. (Τζία Κ., 

Τσιαπούρης Α.,2005)

❖  3η Αρχή: Καθορισμός κρίσιμων ορίων (Ο ^)
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Ως κρίσιμο όριο ορίζεται η μεγίστη ή η ελάχιστη τιμή στην οποία μια 

βιολογική ή χημική παράμετρος πρέπει να ελέγχεται σε ένα CCP ώστε 

να εξαλειφθεί, παρεμποδιστεί ή περιοριστεί η εμφάνιση ενός κινδύνου σε 

αποδεκτά επίπεδα. (Τζία Κ., Τσιαπούρης Α.,2005)

4η Αρχή: Έλεγχος των CCPs και CLs

Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό γιατί λαμβάνονται τα απαραίτητα 

μέτρα για τα αποτελέσματα και εκτιμήσεις όσον αφορά τους κινδύνους 

από τα προηγούμενα στάδια. Η παρακολούθηση του κάθε CCP πρέπει 

να συνοδεύεται με καταγραφήματα ή εκτυπώσεις αποτελεσμάτων που 

αρχειοθετούνται. (Τζία Κ., Τσιαπούρης Α.,2005)

5η Αρχή: Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών

Διορθωτικές είναι οι ενέργειες που πρέπει να επαληθευτούν όταν 

διαπιστωθεί απώλεια ελέγχου κατά τις μετρήσεις στα ΟΩΡε. Αυτό το 

στάδιο είναι σημαντικό γιατί αν δεν γίνουν οι διορθωτικές ενέργειες το 

προϊόν θα καταστραφεί. (Τζία Κ., Τσιαπούρης Α.,2005)

6η Αρχή: Διαδικασίες καταγραφής και αρχειοθέτησης του

συστήματος

Σε περίπτωση ανάκλησης ενός προϊόντος πραγματοποιούνται 

διαδικασίες ανίχνευσης από τους αρμόδιους φορείς . Γι αυτό τα 

αποτελέσματα ελέγχου του συστήματος ΗΑΟΟΡ πρέπει να 

αρχειοθετούνται σωστά για τη διασφάλιση της εταιρείας. Επίσης τα 

αρχεία αυτά ελέγχονται κατά τις επιθεωρήσεις. (Τζία Κ., Τσιαπούρης 

Α.,2005)

7η Αρχή: Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης

Η επαλήθευση πραγματοποιείται με τη μοροη επιθεωρήσεων από 

αρμόδιους φορείς. Η διοίκηση και η ομάδα ΗΑίΓΟΡ έχουν την ευθύνη να



πραγματοποιούν εσωτερικές επιθεωρήσεις ε/νέγχσυ της σωστής 

εφαρμογής του συστήματος ΗΑ€ΟΡ. Εξωτερικές επιθεωρήσεις μπορεί 

να πραγματοποιηθούν από τους εξωτερικούς συμβούλους της 

επιχείρησης , τις εταιρείες πιστοποίησης, τους κρατικούς φορείς και τους 

προμηθευτές ή τους πελάτες. (Τζία Κ., Τσιαπούρης Α.,2005)

3.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Για την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων λαμβάνονται υπόψη :

• οι πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, τα υλικά συσκευασίας

• τα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα

• η διάταξη των χώρων και του εξοπλισμού

• όλες οι διεργασίες

• το προσωπικό

• ο καθαρισμός/απολύμανση

• η συσκευασία, αποθήκευση, διανομή

• οι πιθανές ομάδες καταναλωτών ( ΕΝ Γ30 22000:2005 ).

Όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν εντός του πεδίου εφαρμογής του 

συστήματος ΗΑΟΟΡ, έχουν αναγνωρισθεί, καταγραφεί και αξιολογηθεί ανάλογα 

με τη σημαντικότητα και την πιθανότητα εμφάνισής τους. Τα παραπάνω 

τεκμηριώνονται στη συνέχεια, στην ενότητα Ανάλυση Επικινδυνότητας. ( ΕΝ 

ΉΟ 22000:2005 ).

Με βάση την αξιολόγηση, οι κίνδυνοι εκείνοι που απαιτούν έλεγχο (κρίσιμοι 

κίνδυνοι) έχουν αναγνωρισθεί αναφορικά με την δεδηλωμένη Πολιτική 

Ασφάλειας των Τροφίμων και αξιολογούνται για την πιθανότητα εμφάνισης, 

παραμονής ή/και επανεμφάνισης σε κάθε στάδιο διεργασίας. ( ΕΝ 180 

22000:2005 ).

Πηγές πληροφόρησης για την αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί να είναι:

• η ομάδα ΗΑ(ΧΡ

• ο φάκελος περιγραφής πρώτων & βοηθητικών υλών και τελικών 

προϊόντων
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• τα διαγράμματα ροής

• το ιστορικό των προϊόντων

• τα παράπονα πελατών

• η κατάλληλη βιβλιογραφία (τεχνική, επιστημονική, ερευνητική, κλπ.)

• η νομοθεσία

• επιστημονικοί φορείς

• ειδησεογραφία

• πειραματική εξέταση της διεργασίας ( ΕΝ 180 22000:2005). 

Εγκατάσταση Προληπτικών Μέτρων Ελέγχου

Στο σχέδιο ΗΑΟΟΡ έχουν τεκμηριωθεί τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα 

ελέγχου για κάθε κίνδυνο που απαιτεί έλεγχο. Τα μέτρα ελέγχου έχουν σκοπό να 

προλαμβάνουν, να εξαλείφουν ή να μειώνουν τον κίνδυνο σε αποδεκτό επίπεδο. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν ευρέθηκε κατάλληλη μέθοδος για την πρόληψη, την 

εξάλειψη ή τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο, η ομάδα ΗΑ03Ρ 

τροποποίησε τη διεργασία ή το προϊόν. ( ΕΝ ΙΞΟ 22000:2005 ).

Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Όλοι οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο, ελέγχονται με μέτρα που εγκαθίστανται 

σε ένα ή περισσότερα κρίσιμα σημεία ελέγχου. Λόγω του ότι είναι δυνατόν να 

υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία στα οποία η εφαρμογή μέτρων ελέγχει 

τον κίνδυνο, τα κατάλληλα κρίσιμα σημεία ελέγχου που έχουν επιλεγεί και 

τεκμηριώνονται στο σχέδιο ΗΑ(ΧΡ, επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το 

διάγραμμα αποφάσεων (βλ. σχήμα που ακολουθεί) ( ΕΝ 180 22000:2005 ).

Για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου έχουν επιλεγεί οι κρίσιμοι παράμετροι 

παρακολούθησης, οι οποίες δείχνουν σαφώς ότι τα μέτρα ελέγχου έχουν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. ( ΕΝ ΙδΟ 22000:2005 ).
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3.9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤ. 1 Υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα ελέγχου για τον κίνδυνο?

ΟΧΙ

Αλλάξτε στάδιο διεργασίας. 

Διεργασία ή προϊόν

4

Ο έλεγχος του κινδύνου σε 
αυτό το στάδιο διεργασίας 
είναι απαραίτητος για την 
ασφάλεια του τροφίμου?

ΙΓ
ΟΧΙ ΐ>

: >

ΜΗΟΟΡ

ΝΑΙ

Προχωρήστε 
στο επόμενο 
στάδιο

ΕΡΩΤ. 2 Αυτό το στάδιο διεργασίας εξαλείφει ή μειώνει τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα?

V
ΟΧΙ

V  ______________________________________________
ΕΡΩΤ. 3 Θα μπορούσε να συμβεί επιμόλυνση σε μη αποδεκτά επίπεδα ή αύξηση 
σε μη αποδεκτά επίπεδα?

V 7

ΟΧΙ ΜΗΟΟΡ

Προχωρήστε 
στο επόμενο 
στάδιο

ΕΡΩΤ. 4 Ένα επόμενο στάδιο διεργασίας θα εξαλείψει ή θα μειώσει τον κίνδυνο 
σε αποδεκτά επίπεδα?

ν _ _ .
Α Ν Π ρ οχω ρ ή σ τε

—

ΝΑΙ
— V Μ Η Ο Ο Ρ

------------ ν >
σ τ ο  ε π ό ιιενο

'«* ! ^

Σχήμα 3.1 Πρότυπο δέντρο αποφάσεων για προσδιορισμό των ΟΧΙ

Κρίσιμο
σημείο
ελέγχου

ΚΣΕ (Αρβανιτογιάννης κ.α., 2001)
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ΕΡΩΤΗΣΗ. 1: Υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα ελέγχου για τον 

κίνδυνο;

Αν η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι θετική, η ομάδα πρέπει να 

περιγράψει τα εφαρμοζόμενα προληπτικά μέτρα και να προχωρήσει στην 

επόμενη ερώτηση. Αν η απάντηση είναι αρνητική , πρέπει να προσδιορίσει κατά 

πόσο είναι απαραίτητος ο έλεγχος σε αυτό το στάδιο. Αν απαιτείται έλεγχος, 

πρέπει να γίνει τροποποίηση της λειτουργίας ή της επεξεργασίας του προϊόντος 

ώστε να υπάρχουν προληπτικά μέτρα ή να προσδιοριστεί πως μπορεί να ελεγχθεί 

ο κίνδυνος πριν ή μετά την παραγωγική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η 

ανώτατη διοίκηση πρέπει να αποδεχθεί πλήρως τα ευρήματα της ομάδας και να 

την υποστηρίξει για την πραγματοποίησή τους. Αν η απάντηση είναι αρνητική 

γιατί ο κίνδυνος ελέγχεται στο αμέσως επόμενο στάδιο, τότε στο στάδιο που 

ακολουθεί πρέπει να οριστεί ως CCP (Αρβανιτόγιαννης κ.α, 2001).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Αυτό το στάδιο διεργασίας εξαλείφει ή μειώνει τον κίνδυνο 

σε αποδεκτά επίπεδα;

Στην ερώτηση αυτή η ομάδα HACCP πρέπει να αποφασίσει αν στο 

συγκεκριμένο στάδιο μπορεί να ελεγχθεί ο υπό εξέταση κίνδυνος και όχι αν 

υπάρχουν προληπτικά μέτρα για τον κίνδυνο. Στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας που στοχεύουν στον έλεγχο των προσδιοριζόμενων κινδύνων 

περιλαμβάνουν διεργασίες όπως η παστερίωση η χλωρίωση του νερού ψύξης, η 

τοποθέτηση μεταλλικού ανιχνευτή στη γραμμή παραγωγής και ειδικές 

διαδικασίες απολύμανσης που επιτρέπουν τον καθαρισμό χωρίς να διακόπτεται 

η λειτουργία της γραμμής και να επιμολύνεται το προϊόν. Για την απάντηση 

αυτής της ερώτησης πρέπει να γίνει χρήση πληροφοριών από την ανάλυση 

επικινδυνότητας σε συνδυασμό με το διάγραμμα ροής. Αν η απάντηση είναι 

αρνητική, η ομάδα πρέπει να συνεχίσει στην επόμενη ερώτηση, ενώ αν είναι 

θετική το σημείο αυτό αποτελεί CCP και η εφαρμογή του δέντρου αποφάσεων 

πρέπει να ξεκινήσει για έναν άλλο κίνδυνο. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η 

ερώτηση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε παραγωγικές διαδικασίες, ενώ αν' 

πρόκειται για εισερχόμενα υλικά η ομάδα πρέπει να δώσει αρνητική απάντηση 

και να προχωρήσει στην 3η ερώτηση. (Αρβανιτόγιαννης I. Σ., 2001 ).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Θα μπορούσε να συμβεί επιμόλυνση σε μη αποδεκτά επίπεδα 

ή αύξηση σε μη αποδεκτά επίπεδα;

Η ερώτηση αυτή αναφέρεται τόσο στην σοβαρότητα όσο και στην πιθανότητα 

εμφάνισης του συγκεκριμένου κινδύνου, εξετάζοντας κατά πόσο μπορεί να 

επηρεάσει την ασφάλεια του τροφίμου. Για την απάντησή της απαιτούνται 

πληροφορίες από την ανάλυση επικινδυνότητας και την εμπειρία των μελών της 

ομάδας HACCP στην εφαρμοζόμενη επεξεργασία και στο περιβάλλον στο οποίο 

πραγματοποιείται η επεξεργασία. Σημεία που πρέπει να εξετάσει η ομάδα για να 

απαντήσει στην ερώτηση αυτή:

❖  αν στο άμεσο περιβάλλον μπορεί να ελοχεύει ο συγκεκριμένος κίνδυνος

❖  αν μπορεί να γίνει διασταυρούμενη επιμόλυνση από το προσωπικό, τις 

πρώτες ύλες ή κάποια άλλο υλικό

❖  αν οι εφαρμοζόμενες συνθήκες θερμοκρασίας /χρόνου συνεισφέρουν 

στην αύξηση κινδύνου

❖  αν η συσσώρευση του προϊόντος σε σημεία του εξοπλισμού στα οποία 

είναι δύσκολη η πρόσβαση ευνοεί την εκδήλωση του κινδύνου σε υψηλά 

επίπεδα

❖  αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες ή συνθήκες που ευνοούν την επιμόλυνση 

του προϊόντος.

Όταν τα μέλη της ομάδας HACCP εξετάζουν το κατά πόσο ευνοείται η 

αύξηση του κινδύνου σε μη αποδεκτά επίπεδα , πρέπει να λαμβάνουν υπ, 

όψιν τους το αθροιστικό αποτέλεσμα του συγκεκριμένου σταδίου με κάποιο 

από τα επόμενα ή με κάποια καθυστέρηση στην παραγωγική διαδικασία. Αν 

η ομάδα καταλήξει σε θετική , μετά από εξέταση των παραπόνων των 

πελατών και της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας , πρέπει να 

συνεχίσει στην επόμενη ερώτηση , ενώ αν η απάντηση είναι αρνητική το 

σημείο αυτό αποτελεί CCP. (Αρβανιτόγιαννης I. Σ., 2001)..

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Ένα επόμενο στάδιο διεργασίας θα εξαλείψει ή θα μειώσει 

τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα;

Όπως φαίνεται από αυτή την ερώτηση, είναι δεδομένη η παρουσία του υπό 

εξέταση κινδύνου σε κάποιο στάδιο της επεξεργασίας με την προϋπόθεση ότι
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θα ελεγχθεί σε κάποιο από τα επόμενα στάδια ή απο τον καταναλωτή. Με 

τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

που θεωρούνται CCPs και επικεντρώνεται η προσοχή της ομάδας μόνο στα 

σημεία που είναι πραγματικά κρίσιμα για την ασφάλεια του τροφίμου. Αν η 

απάντηση είναι αρνητική το σημείο αποτελεί CCP, ενώ αν η απάντηση είναι 

θετική σημαίνει ότι στην συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχει 

κάποιο βήμα που συμβάλει στον περιορισμό ή την εξάλειψη του κινδύνου 

και το οποίο πρέπει να περιγράφει πλήρως. (Αρβανιτόγιαννης I. Σ., 2001).

Στην συνέχεια, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των CCPs , δηλαδή να γραφεί 

στην τελευταία στήλη του έντυπου 8 ο αριθμός τους και αν είναι φυσικοί 

(Φ), βιολογικοί (Β) ή χημικοί (X) κίνδυνοι. Μετά τη συμπλήρωση του 

έντυπου 8 , πρέπει να προσδιοριστούν τα σημεία ελέγχου για καθένα από 

τους κινδύνους που αναφέρονται στα έντυπα 5,6 και 7. επειδή υπάρχουν 

κίνδυνοι που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους παρασκευαστές πρέπει να 

γίνει επανεξέταση αυτών των κινδύνων και :

❖  Να γίνει ανασκόπηση του εντύπου 8 , και αν είναι εφικτό να 

καθιερωθεί ένα μέτρο ελέγχου από τον παραγωγό.

❖  Αν δεν μπορεί να καθιερωθεί μέτρο ελέγχου από τον παραγωγό , να 

αναφερθούν οι κίνδυνοι αυτοί στο έντυπο 9 και να υποδειχθούν 

τρόποι ελέγχου εκτός της παραγωγικής διαδικασίας. 

(Αρβανιτόγιαννης I. Σ., 2001).

3.10 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα της εταιρείας μας τεκμηριώνονται και για 

κάθε πρόγραμμα υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες : 

α) κίνδυνος(οι) που ελέγχεται με το πρόγραμμα 

β) προληπτικό(α) μέτρο(α) ελέγχου

γ) διαδικασίες παρακολούθησης που καταδεικνύουν την εφαρμογή του 

προγράμματος

δ) προβλεπόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση 

απόκλισης από τα προβλεπόμενα
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ε) ευθύνες και αρμοδιότητες
ζ) αρχεία παρακολούθησης (Αρβανιτογιάννης και Τζούρος, 2005).

3.11 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΑΟΟΡ

Η εταιρεία έχει καταρτίσει σχέδιο ΗΑΟΟΡ το οποίο προδιαγράφει λεπτομερώς:

• τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο

• τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΟΟΡε)

• τα κρίσιμα όρια που πρέπει να τηρούνται για τα επιλεγμένα κρίσιμα 

σημεία ελέγχου

• τις μεθόδους παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου

• τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση 

που ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός των κρίσιμων ορίων

• τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση/έλεγχο των κρίσιμων σημείων 

ελέγχου

• τις διαδικασίες που υποστηρίζουν το σχέδιο ΗΑ(ΧΡ

• τον τρόπο τεκμηρίωσης της παρακολούθησης/ελέγχου(Αρβανιτογιάννης 

κ.α., 2001)

Στο σχέδιο ΗΑίΧΡ έχουν καθορισθεί τα κρίσιμα όρια για τις επιλεγμένες 

κρίσιμες παραμέτρους παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου, τα 

οποία έχουν εγκριθεί από την ομάδα ΗΑΟΟΡ.

Παραδείγματα παραμέτρων παρακολούθησης είναι:

■ θερμοκρασία

■ χρόνος

■ υγρασία

■ συγκέντρωση συντηρητικών

■ μικροβιολογικά κριτήρια

■ οπτικός έλεγχος (λόγω της υποκειμενικότητας της παραμέτρου 

προβλέπονται σαφείς οδηγίες, προδιαγραφές και εκπαίδευση του 

προσωπικού σχετικά με το τι θεωρείται αποδεκτό και τι μη αποδεκτό) 

κλπ. (ΕΝ ΚΟ 22000:2005)

Η θέσπιση των κρίσιμων ορίων έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη πηγές όπως :
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■ νομοθεσία

• βιβλιογραφικά δεδομένα

■ επιστημονικά δεδομένα

■ αρμόδιους φορείς

■ προμηθευτές

Σύστημα Παρακολούθησης Για Κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο 

σημείο ελέγχου. Η διαδικασία παρακολούθησης συνίσταται σε μια ακολουθία 

σχεδιασμένων μετρήσεων/παρατηρήσεων για να εκτιμηθεί αν το κρίσιμο σημείο 

ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο.

Σκοπός της παρακολούθησης είναι να δείχνει:

■ την τάση να ξεπεραστεί το κρίσιμο όριο, οπότε λαμβάνονται προληπτικές 

ενέργειες

■ την υπέρβαση του κρίσιμου ορίου, οπότε λαμβάνονται διορθωτικές 

ενέργειες.(ΕΝ ΙΞΟ 22000:2005)

Το σύστημα παρακολούθησης (και οι απαραίτητες οδηγίες) περιλαμβάνει:

• ικανή μέθοδο παρακολούθησης που διαπιστώνει έγκαιρη απώλεια 

ελέγχου στο κρίσιμο σημείο, ώστε να δεσμεύεται το προϊόν πριν 

χρησιμοποιηθεί/καταναλωθεί

• κατάλληλη συχνότητα παρακολούθησης

• υπεύθυνο παρακολούθησης με κατάλληλη εκπαίδευση ή/και εμπειρία

• υπεύθυνο αξιολόγησης αποτελέσματος από προσωπικό αρμόδιο να 

προτείνει διορθωτικές ενέργειες

• διακριβωμένο εξοπλισμό μέτρησης και ελέγχου

• εντυπόγραφη καταγραφή, αρχειοθέτηση του αποτελέσματος και της 

αξιολόγησής του.

Τηρούνται αρχεία παρακολούθησης με τα Έντυπα Ελέγχου των 0€Ρ$ που 

καταγράφονται στο σχέδιο ΗΑΟΟΡ και περιλαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

(ΕΝ ΙΞΟ 22000:2005).
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4. ΛΙΚΕΡ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολύχρωμα σαν μεσαιωνικά βιτρό, συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε εμφάνιση, 

άρωμα, συσκευασία, ιστορία. Η γεύση τους έχει σχεδόν καταφέρει να συνδέεται 

με τον τόπο καταγωγής τους.

Όλα τα ποτά που έχουν γίνει οινοπνευματώδη με απόσταξη και όχι με ζύμωση, 

μπορούν να γίνουν γλυκά και να αρωματιστούν με άλλη μια απόσταξη ή με 

κάποια διαφορετική διαδικασία. Έτσι παράγονται εκατοντάδες είδη λικέρ. 

Ακόμα, όλα τα φρούτα, χυμοί από φύλλα, βότανα αλλά και... κουκούτσια, έχουν 

τη δυνατότητα να μετατραπούν σε κάποιο είδος λικέρ, μόνα τους ή μαζί με 

κάποια βάση.

Σήμερα, είναι απολύτως δυνατή η παρασκευή λικέρ οποιουδήποτε χρώματος, 

αρώματος ή γεύσης, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, τις προτιμήσεις κάθε 

οίκου και τις συνήθειες των καταναλωτών. Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, κάθε 

ποτό μετά το δείπνο το ονομάζουν λικέρ. Για τους Άγγλους, λικέρ είναι μόνο 

αυτό που έχει γίνει γλυκό από μια έτοιμη «βάση» - οινοπνευματώδες, όπως π-χ- 

ουίσκι.

Ο όρος λικέρ χρησιμοποιείται και στην Αμερική με περίπου την ίδια έννοια, 

αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται και η λέξη cordial.

Τα περισσότερα λικέρ μετά την πρώτη απόσταξη είναι διάφανα και 

χρωματίζονται στη συνέχεια, ανάλογα με τη γεύση και το άρωμα.

Από το αχνοκίτρινο του Advocaat μέχρι το σμαραγδί του Creme de Menthe κι 

από το χρυσό Grand Mamier μέχρι το βαθύ μωβ του Parfait Amour, καθένα από 

τα λικέρ έχει το δικό του χρώμα και τη δική του ιστορία. 

íhttp://www. facebook.com/topic.php?uid=22072372999&topic=5022)

4.1.1 Παραγωγή

Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι για την παρασκευή λικέρ, η «ενστάλαξη» 

(Infusion) και η «διοχέτευση μέσω φίλτρου» (Percolation). Σύμφωνα με την 

πρώτη μέθοδο, τα αρωματικά συστατικά, όπως φλούδια αχό φρούτα, φύλλα.
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βότανα κ.λπ., «μουσκεύουν» σε οινόπνευμα μέχρι αυτό να πάρει το αρωμα τους. 

Ό,τι απομένει, αφού αφαιρεθούν τα στερεά, αποστάζεται, ώστε να γίνουν πιο 

έντονες τόσο η μυρωδιά όσο και η γεύση. 

flittp://www.facebook.com/topic.php?uid=22072372999&topic=5022)

Η δεύτερη μέθοδος, είναι σαν να κάνει κανείς καφέ. Τα στερεά συστατικά 

τοποθετούνται στο πάνω μέρος μιας μηχανής που μοιάζει με καφετιέρα. Στο 

δοχείο που αποτελεί το κάτω μέρος, μπαίνει το οινόπνευμα, το οποίο ζεσταίνεται 

με τη βοήθεια μιας εστίας κάτω από το δοχείο, και σιγά σιγά εξαερώνεται. Ο 

ατμός του μπαίνει μέσα στο φίλτρο με τα στερεά και αρωματίζεται.

Στη συνέχεια, επειδή ψύχεται, συμπυκνώνεται σε υγρό αλκοόλ και περνάει για 

άλλη μια φορά από το φίλτρο, προς τα κάτω. Έτσι, αρωματίζεται ακόμη πιο 

έντονα και βελτιώνεται η γεύση του. Το αρωματισμένο αυτό αλκοολούχο υγρό 

γίνεται γλυκό στο επόμενο στάδιο με την προσθήκη ζάχαρης, σιροπιού ή μελιού 

και «χρωματίζεται» ανάλογα.

Μετά, φιλτράρεται για άλλη μια φορά και εμφιαλώνεται, παρόλο που πολλά 

λικέρ χρειάζεται να μπουν σε ξύλινα βαρέλια ή δοχεία για να ωριμάσουν πρώτα. 

Βέβαια, υπάρχουν εκατοντάδες λικέρ λόγω της - σχετικά - εύκολης διαδικασίας 

παρασκευής τους.

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα, κρύβουν κάποια ρομαντική ιστορία που 

συνδέεται μαζί τους. Δύο από αυτά, τα διασημότερα και παλαιότερα σε ιστορία, 

είναι παρασκευάσματα μοναχών και οι συνταγές τους είναι ακόμα άκρως 

απόρρητες. Οι καλόγεροι τις δίνουν από χέρι σε χέρι, με πολλή φροντίδα, ώστε 

το μυστικό τους να κρατηθεί όσο το δυνατόν μεταξύ λιγότερων ατόμων. Και το 

πετυχαίνουν! (http://www.facebook.com/topic.php?uid=22072372999&topic=50 

22)

4.1.2 Βενεδικτίνοι καλόγεροι

Το ένα απ' αυτά είναι η Benedictine ή Βενεδικτίνη όπως έχει εξελληνιστεί. Το 

ποτό αποτελείται από 27 διαφορετικά βότανα, φυτά και φλούδια φρούτων. Έχει 

διάφανο κεχριμπαρένιο χρώμα, είναι βασισμένη στο Κονιάκ και, όπως συνέβη 

με πάρα πολλά λικέρ, ξεκίνησε σαν φάρμακο.

Deo Optimo Mclximo (D.o.M.) αναγράφεται στην ετικέτα σε κάθε μπουκάλι 

Βενεδικτίνης. Είναι η αφιέρωση των μοναχών για το θείο αυτό δώρο.
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Η Βενεδικτίνη διεκδικεί τα πρωτεία ως το παλαιότερο λικέρ στον κόσμο, αοου 

παρασκευάστηκε για πρώτη φορά γύρω στα 1510 από τον καλόγερο Bernardo 

Vincelli. Η συγκεκριμένη οικογένεια των Βενεδικτίνων, είχε ένα μοναστήρι στη 

μικρή παραλιακή πόλη Fecamp της Νορμανδίας.

Οι καλόγεροι της μονής σύντομα συνειδητοποίησαν ότι αυτό το «οινόπνευμα» 

ήταν πολύ καλό σαν φάρμακο και πολύ «ανακουφιστικό» ποτό για το τέλος μιας 

κοπιαστικής ημέρας. Το 1534, ο γάλλος βασιλιάς Φραγκίσκος ο ΑΙ έδωσε στο 

λικέρ αυτό την τιμή της βασιλικής του αναγνώρισης.

Δυστυχώς, το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε στη Γαλλική Επανάσταση και για 

70 χρόνια η Βενεδικτίνη εξαφανίστηκε. Παρ' όλα αυτά, η συνταγή ποτέ δεν 

χάθηκε. Το 1863 βρέθηκε στα χέρια ενός ντόπιου έμπορου, ονόματι Alexandre 

Legramol, που λέγεται ότι ήταν απόγονος κάποιου συγγενή ή έμπιστου της 

μονής.

Ο Legramol, μετά από πολλές προσπάθειες και πειραματισμούς, κατάφερε 

τελικά να παρασκευάσει το περίφημο λικέρ. Σήμερα η παραγωγή του λικέρ στη 

Feycon περιλαμβάνει τεράστια γραφεία και ακόμη ένα μουσείο τέχνης με το ίδιο 

όνομα, που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς.

Τα περισσότερα από τα 27 βότανα της Βενεδικτίνης μεγαλώνουν στις τριγύρω 

πλαγιές. Η εκχύλιση των αρωμάτων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δύσκολη 

διαδικασία. Η παραγωγή διαρκεί τρία χρόνια και ακολουθούν άλλα τέσσερα για 

να ωριμάσει.

Αν και μιμητές υπήρξαν αμέτρητοι, κανείς δεν πέτυχε να αντιγράψει τη μυστική 

συνταγή.

Η Βενεδικτίνη είναι σχετικά γλυκό λικέρ.

Πριν μερικά χρόνια, η διεύθυνση της εταιρίας παραγωγής συνειδητοποίησε ότι 

πολλοί καταναλωτές αναμιγνύουν το λικέρ με κονιάκ για να το κάνουν πιο ξηρό. 

Έτσι, αποφάσισαν και δημιούργησαν το Β&Β (Benedictine Brandy), ένα 

κόκτε'ίλ που σήμερα σημειώνει πάρα πολλές πωλήσεις. 

(http://www.facebook.com/topic.php?uid=22072372999&topic=r5022)

4.1.3 Και καρτουσιανοί καλόγεροι
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Οι μιμητές του Chartreuse, του δεύτερου γηραιότερου λικέρ, δεν είχαν καλύτερη 

τύχη. Chartreuse υπάρχει πράσινο και χρυσοκίτρινο, και θεωρείται το πιο 

μελετημένο από όλα τα λικέρ που προέρχονται από φυτά.

Παρ' όλο το έντονο χρώμα οι παραγωγοί του διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει 

ίχνος τεχνητής χρωστικής ουσίας, και ότι το χρώμα οφείλεται στα 130 (!) βότανα 

και μπαχαρικά που περιέχει.

Το ποτό ωριμάζει για πολλά χρόνια σε τεράστια δρύινα βαρέλια και συνεχίζει 

λίγο ακόμα, αφού μπει στο μπουκάλι. Το Chartreuse είναι ίσως το μοναδικό 

λικέρ που από την αρχή μέχρι σήμερα η παραγωγή του βρίσκεται κάτω από την 

επίβλεψη μοναχών. Η συνταγή τους μας μεταφέρει πίσω στον 16ο αιώνα, αλλά η 

διαδικασία δεν τελειοποιήθηκε παρά το 1764, από τον μοναχό Gerome Maubec. 

Η εμπορική παραγωγή του άρχισε το 1848. Σε κάποιο σημείο της ιστορίας, οι 

καλόγεροι της μονής του Grand Chartreuse της Grenoble παρασκεύαζαν το 

λικέρ μόνο για δική τους χρήση. Γρήγορα, όμως, στάθηκε αδύνατον να το 

περιορίσουν στα τείχη του μοναστηριού. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής 

Επανάστασης, το μοναστήρι δεν καταστράφηκε αλλά η συνταγή εξαφανίστηκε. 

Τότε το λικέρ παρασκευαζόταν ακόμα για φαρμακευτική χρήση. Το 1810 η 

συνταγή εμφανίστηκε ξανά αλλά κατά κάποιο περίεργο τρόπο, είχε πάνω της τη 

σφραγίδα του τότε Υπουργείου «Μυστικών Φαρμάκων» που έλεγε ότι δεν είναι 

αρκετά καλό για φάρμακο.

Έτσι, δόθηκε πίσω στους μοναχούς. Το 1905, όλοι οι Καρτουσιανοί Καλόγεροι, 

όπως και οι υπόλοιπες θρησκευτικές τάξεις υποχρεώθηκαν από τον Νόμο να 

εγκαταλείψουν τη Γαλλία. Βρήκαν καταφύγιο στην πόλη Taragona της Ισπανίας 

ενώ το μοναστήρι τους στη Γαλλία δημοπρατήθηκε. Μαζί μ' αυτό και το όνομα 

«chartreuse». Τα λικέρ που παρασκευάστηκαν τότε με αυτό το όνομα, ποιοτικά 

δεν είχαν καμία σχέση με το πρωτότυπο, αφού η συνταγή δεν υπήρχε πια στη 

Γαλλία. Οι μοναχοί είχαν πάρει μαζί τους στην Ισπανία όλα τα χαρτιά. 

Έτσι άρχισε η παραγωγή του λικέρ αυτού στην Taragona. Επειδή όμως δεν είχαν 

ma το όνομα, ονόμαζαν το προ'ίόν τους «Liqueur Fabriquée a Taragone Par Les 

Peres Chartreu^'. Δηλαδή, λικέρ που παράγεται στην Ταραγονία από τους 

Καρτουσιανούς πατέρες.

Σήμερα, το αποστακτήριο βρίσκεται στη Γαλλία, στο Voiron. 15 μίλια απο το 

μοναστήρι του Chartreuse, σε μια δασώδη περιοχή στους πρόποδες των 

Γαλλικών Άλπεων κοντά στην πόλη Grenoble. Από 'κεμ κάθε χρόνο 3 μοναχοί
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επισκέπτονται το μοναστήρι της Ταραγονίας, μεταφέροντας την μυστική 

συνταγή.

Έτσι το Chartreuse παρασκευάζεται μόνο από αυτές τις δύο ομάδες, σε αντίθεση 

με τη Benedictine που δεν έχει πια καμιά σχέση με μοναχούς και μοναστήρια. 

(http://www.facebook.com/topic.php?uid-22072372999&topic:=5022)

4.2 ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Φθίνουσα τάση παρατηρείται στην αγορά των αλκοολούχων ποτών στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με την έκδοση κλαδικής μελέτης, η οποία κυκλοφόρησε από 

τη διεύθυνση οικονομικών μελετών της leap Group, μέλους της Global Finance. 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στα μέσα της 

δεκαετίας του '80, όταν οι έλληνες καταναλωτές, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, άρχισαν να υποκαθιστούν σταδιακά τα εγχώριος παραγόμενα προϊόντα 

με άλλα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Κάτω από συνθήκες έντονου 

ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, αρκετές ελληνικές παραγωγικές και 

εισαγωγικές εταιρίες περιήλθαν, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, στον 

έλεγχο μεγάλων διεθνών οίκων, οι οποίοι, πέραν των δικών τους καθιερωμένων 

εμπορικών σημάτων, απέκτησαν και αρκετά γνωστά σήματα ποτών. 

(http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.html).

Όπως προέκυψε από τη μελέτη, η ζήτηση των αλκοολούχων ποτών επηρεάζεται 

σε μεγάλο βαθμό από τις καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες τα τελευταία 

χρόνια στρέφονται προς έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και διαβίωσης, 

γεγονός που ευνοεί τη ζήτηση μη αλκοολούχων ποτών και ποτών χαμηλού 

αλκοολικού βαθμού. Η τιμή πώλησης των αλκοολούχων ποτών σε συνδυασμό 

με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών παίζει καθοριστικό ρόλο και 

επηρεάζει τη ζήτηση. Η ειδική φορολογία, στην οποία υποβάλλονται τα 

αλκοολούχα, επιδρά στη διαμόρφωση της τελικής τιμής και ενισχύει την 

υποκατάστασή τους από άλλα ποτά - χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ - 

και κατ' επέκταση και χαμηλότερης τιμής. Επίσης, η ζήτηση των εξεταζόμενων 

προϊόντων επηρεάζεται και από κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και από 

δημογραφικούς παράγ οντεα.

(http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.html)

44

http://www.facebook.com/topic.php?uid-22072372999&topic:=5022
http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.html
http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.html


Η εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων ποτών αφορά κυρίως το ούζο, τα λικέρ και 

το μπράντυ. Οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες παρουσιάζονται αρκετά 

διαφοροποιημένες σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου, ως προς τον 

τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και το δίκτυο διανομής τους. Οι 

μικρές παραγωγικές μονάδες έχουν, κυρίως, βιοτεχνικό χαρακτήρα και το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους αφορά συνήθως το ούζο. Σχεδόν, στο 

σύνολό τους, οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο 

διανομής των προϊόντων τους, που καλύπτει τη "ζεστή" και "κρύα" αγορά. Οι 

εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου αφορούν κυρίως το ούζο. Ο εισαγωγικός 

τομέας ελέγχεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, που είναι θυγατρικές 

πολυεθνικών εταιριών. Διαθέτουν πανελλαδικά δίκτυα διανομής, μέσω των 

οποίων διοχετεύουν στην αγορά τα προϊόντα τους, καθώς και τα προϊόντα άλλων 

επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών προέρχεται 

από χώρες της Ε.Ε. (

http://www.greekmoney.gr/mdex.php/permalink/26673.html)

Η συνολική εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών κινείται πτωτικά. Το 

μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα, 

ενώ η εγχώρια παραγωγή συνίσταται κυρίως στο ούζο, τσίπουρο, μπράντυ και 

λικέρ. Στο σύνολο της αγοράς, το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος, 

καταλαμβάνοντας ποσοστό περίπου 40% το 2008, ενώ ακολουθεί το ούζο, με 

μερίδιο της τάξης του 25%. Στην τρίτη θέση, με αρκετά μικρότερη ζήτηση, 

κατατάσσεται η βότκα και ακολουθούν τα λικέρ και τα μπράντυ, ενώ τη 

μικρότερη ζήτηση συγκεντρώνει το τζιν και το ρούμι. Το ούζο αποτελεί 

αποκλειστικά εγχώριος παραγόμενο προϊόν και το κυριότερο εξαγόμενο 

αλκοολούχο ποτό, ενώ από το 2000 παρατηρείται και σε αυτό πτωτική τάση της 

κατανάλωσης. Από τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, ελαφρά αυξητική τάση 

χαρακτηρίζει τα λεγάμενα "λευκά" ποτά (βότκα, τζιν), ενώ εντυπωσιακή ήταν η 

ανάπτυξη των ποτών χαμηλού αλκοολικού βαθμού (Κίϋ'ε). 

(http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.html).

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των 

επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, 

συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 

26 παραγωγικών και εννέα εισαγωγικών επιχειρήσεων, για τις χρήσεις 2006 και 

2004. Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού
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των παραγωγικών εταιριών αυξήθηκε οριακά το 2007 σε σχέση με το 2006 - 

κατά 1%, οι δε πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, την ίδια περίοδο. Ωστόσο, τα 

κέρδη προ φόρου εμφάνισαν μείωση, της τάξης του 11%, κυρίως, λόγω της 

μείωσης των μη λειτουργικών εσόδων. Επίσης, ελαφρά μείωση εμφάνισε ο 

δείκτης αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου σε αντίθεση με το περιθώριο μικτού 

κέρδους, το οποίο δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Σχετικά με τις 

εισαγωγικές εταιρίες, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε περίπου κατά 

2% το 2007, ενώ οι πωλήσεις παρουσιάζονται αυξημένες κατά περίπου 5%. Στο 

επίπεδο της κερδοφορίας, όμως, αντίθετα προς τις παραγωγικές εταιρίες, 

προέκυψε μεγάλη βελτίωση των κερδών προ φόρου, γεγονός που οδήγησε σε 

αύξηση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Η σχέση των ξένων προς 

ίδια κεφάλαια υποδηλώνει σαφώς μεγαλύτερη εξάρτηση σε σχέση με τις 

παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου.

(http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.html)

4.3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΚΕΡ

Η λέξη λικέρ προέρχεται από το λατινικό liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στις 

σελίδες της ιστορίας τα ηδύποτα εμφανίζονται ως φαρμακευτικά προϊόντα 

ανάμειξης βοτάνων διαλυμένων σε οινόπνευμα, για την αντιμετώπιση ασθενειών 

και παθήσεων του οργανισμού όπως η μαλάρια, οι πόνοι της περιόδου και οι 

στομαχικές διαταραχές. Μοναχοί είναι οι καταγεγραμμένοι εφευρέτες αυτών των 

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, που είναι οι πρόγονοι των σημερινών λικέρ. 

Ορισμένα από τα γνωστά στις μέρες μας, για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες 

βότανα ήταν ξακουστά από παλιά. Η εκχύλιση των συστατικών τους στο 

οινόπνευμα ήταν και ένας άλλος τρόπος συντήρησής τους. Η προσθήκη της 

ζάχαρης έγινε για να καταστεί ευκολότερη η χορηγία και η κατανάλωση των 

βοτάνων και υπήρξε το βήμα που έφερε τα ελιξίρια των μοναχών πιο κοντά στη 

σημερινή τους μορφή ως λικέρ. Ακόμη και σήμερα πολλοί προτείνουν ένα 

ηδύποτο για τη θεραπεία της δυσπεψίας και για την τόνωση του οργανισμού. Δεν 

είναι τυχαίο πως οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τη λέξη cordial, που σημαίνει
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τονωτικό, όταν μιλούν για ένα λικέρ, ενώ πολλοί Ευρωπαίοι τη λέξη digestive 

που σημαίνει χωνευτικό.(Καθημερινή,2010)

Λικέρ λέγονται τα γλυκά αλκοολούχα ποτά με έντονο άρωμα από φρούτα, άνθη, 

φύλλα ή άλλον αρωματικό παράγοντα. Περιέχουν καθαρή αλκοόλη (αραιωμένη) 

ή κάποιο από τα γνωστά αποστάγματα, ζάχαρη ή σιρόπι ζάχαρης. Λόγω τού ότι 

περιέχουν ζάχαρη δεν είναι κατάλληλα για απεριτίφ. Σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη των λικέρ έπαιξαν οι Δυτικοί μοναχοί που πειραματίζονταν με σκοπό να 

παρασκευάσουν ιαματικά ποτά. Συμμετέχουν στη σύνθεση πολλών κοκτέιλ. 

Ανάλογα με τον τρόπο ενσωμάτωσης τού αρωματικού παράγοντα χωρίζονται σε 

λικέρ εκχύλισης και λικέρ απόσταξης. Κατά την πρώτη μέθοδο οι αρωματικοί 

παράγοντες παραμένουν για πολύ καιρό εμβαπτισμένοι μέσα στο αλκοολικό 

μίγμα ώστε να αφήσουν σιγά σιγά να διαρρεύσει ο χαρακτήρας τους ενώ κατά τη 

δεύτερη το μίγμα αλκοόλ-αρωματικού παράγοντα αποστάζεται εκ νέου. Γίνεται 

και συνδυασμός των δύο μεθόδων, δηλαδή πρώτα εκχύλιση και μετά απόσταξη. 

(http://www.eneap.com. gr/articlepage.php?article id=71)

Ανάλογα με τους αρωματικούς παράγοντες τα λικέρ διακρίνονται σε:

-Φυσικά λικέρ: Ηγεμονεύει το άρωμα ενός αναγνωρίσιμου αρωματικού 

παράγοντα.

-Λικέρ φαντασία: Συμμετέχουν τόσοι αρωματικοί παράγοντες ώστε κανένας από 

αυτούς δεν ηγεμονεύει με το χαρακτήρα του στο ποτό.

Περιέχουν κρέμα γάλακτος ή καφέ ή κακάο (ή όλα αυτά μαζί). Περιέχουν 

συνήθως περισσότερη ζάχαρη και λιγότερο αλκοόλ. 

(http://www.eneap.com.gr/articlepage.php7article id=71)

4.4 ΕΝΤΕΚΑ ΔΙΑΣΗΜΑ ΛΙΚΕΡ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ

❖  Benedictine
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Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Πρώτες ύλες: Μοναστηριακό λικέρ, βασίζεται σε μια «κρυμμένη» συνταγή που 

χρονολογείται από το 1510. Λέγεται ότι περιέχει περί τα 27 βότανα και 

μπαχαρικά. Στη πρώτη του έκδοση κυκλοφόρησε για τη θεραπεία της μαλάριας 

και των ρευματισμών. Χαρακτηριστικά: Χρώμα βαθύ πορτοκαλί. Έντονα 

βοτανικά και μπαχαρικά αρώματα, με αυτά του κίτρου, της βανίλιας και του 

πιπεριού να υπερέχουν. Γεμάτο, πλούσιο σώμα, με μαλακιά και φίνα επίγευση 

μελιού και κανέλας.

Αλκοολικοί βαθμοί: 45%

Τιμή: 22,80 Ε

♦♦♦ Averna

Χώρα Παραγωγής: Σικελία

Πρώτες ύλες: Η συνταγή που εφευρέθηκε πριν από 200 χρόνια από μοναχούς 

είναι ένα μείγμα από βότανα και ρίζες.

Χαρακτηριστικά: Βαθυκόκκινο, σχεδόν καφέ χρώμα, αρώματα από 

φρεσκοκομμένα βότανα και λουλούδια. Έντονα γλυκόπικρο, θυμίζει μπαχαρικά, 

με πολύπλοκες νότες από φυτά και βότανα στη γεύση. Πολύ δυνατή και με 

μεγάλη διάρκεια η επίγευση.

Αλκοολικοί βαθμοί: 32% Τιμή: 14,30 Ε

❖  Chartreuse κίτρινη

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Πρώτες ύλες: Μάλλον το διασημότερο μοναστηριακό λικέρ, το οποίο και 

χρονολογείται ήδη από το 1605. Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις, την πράσινη με 

αλκοολικό βαθμό 55% και την κίτρινη, που θεωρείται πιο ελαφριά από άποψη 

γεύσης και αλκοολικού τίτλου. Η συνταγή του περιλαμβάνει 135 βότανα, ρίζες 

και μπαχαρικά εκχυλισμένα σε μπράντι. Χαρακτηριστικά: Διάφανο 

κιτρινοπράσινο χρώμα (ή πράσινο για την πράσινη εκδοχή της) 100% φυσικά 

αποκτημένο από τα βότανα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. Στη 

μύτη ανάμεικτα αρώματα λουίζας, φασκόμηλου, δυόσμου, με υποβόσκουσα μισ 

φαρμακευτική χροιά. Γλυκόπικρες νότες από γλυκόριζα, σαφράν και κάρδαμο 

στο στόμα, δυνατές για την πράσινη Chartreuse και πιο ήπιες για την κίτρινη.
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Αλκοολικοί βαθμοί: 40%

Τιμή: 21,50 Ε

❖  Creme de Menthe - Marie Brizard

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία 

Πρώτες ύλες: Μέντα

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, φρέσκο και δροσερό το 

άρωμα της μέντας, διακριτική και αναζωογονητική η αίσθησή της στο στόμα. 

Γλυκό, καθαρό και επιβλητικό το τελείωμα.

Αλκοολικοί βαθμοί: 30%

Τιμή: 10,90 Ε

❖  Jägermeister 

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία

Πρώτες ύλες: Το Jägermeister είναι ένα μείγμα ουδέτερης, καθαρής αλκοόλης 

μέσα στην οποία ωριμάζουν 56 διαφορετικά βότανα, φρούτα και μπαχαρικά. 

Χαρακτηριστικά: Καφέ χρώμα με μελένιες ανταύγειες, που αποκτά με φυσικό 

τρόπο από τις πρώτες ύλες. Τα αρώματά του διακριτικά φαρμακευτικά, με 

βότανα, κανέλα και πιπεράτα μπαχαρικά. Η γλυκόπικρη γεύση του με φυτικούς, 

γήινους χαρακτήρες και πλήρες σώμα.

Αλκοολικοί βαθμοί: 35%

Τιμή: 16 Ε

❖  Galliano

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία

Πρώτες ύλες: Η μυστική συνταγή του περιέχει 35 βότανα, ρίζες, μούρα και 

λουλούδια αναμεμειγμένα με διάφορα οινοπνευματούχα. Χαρακτηριστικά: 

Χρυσοκίτρινη λαμπερή χροιά, αρώματα περίπλοκα με έντονη την παρουσία του 

τζίντζερ, της βανίλιας και του μάραθου. Στο στόμα γλυκό και λιπαρό με απαλές 

νότες λουλουδιών, πιπεράτες και υπόξινες ταυτόχρονα.

Αλκοολικοί βαθμοί: 30%

Τιμή: 16,95 Ε
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Drambuie

Χώρα Παραγωγής: Σκωτία

Πρώτες ύλες: Βότανα, σκωτσέζικο ουίσκι και μέλι από ρείκια. 

Χαρακτηριστικά: Χρώμα λαμπερό κίτρινο με χρυσοκόκκινες ανταύγειες. 

Έντονη η γεύση του μελιού και του ξύλου στη μύτη, βανίλια, αποξηραμένα 

φρούτα, κίτρο και μπαχαρικά στο στόμα. Μεταξένιο, πλούσιο σώμα, πιπεράτη 

και μακριά η επίγευση.

Αλκοολικοί βαθμοί: 40%

Τιμή: 21,50 Ε

❖  Pernod

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Πρώτες ύλες: Μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών όπως μάραθος, μοσχοκάρυδο, 

ύσσωπος, αγγελική, αστεροειδής γλυκάνισος κ,λπ. Χαρακτηριστικά: 

Χρυσοκίτρινο απαλό χρώμα, διακριτικά αρώματα βοτάνων, γλυκάνισου και 

σανταλόξυλου. Ξηρό, περίπλοκο και δυνατό στο στόμα. Μεγάλη η επίγευση. 

Αλκοολικοί βαθμοί: 40%

Τιμή: 17,30 Ε

❖  Absente

Χώρα Παραγωγής: Γ αλλία

Πρώτες ύλες: Γλυκάνισος, μέντα, αγγελική, αστεροειδής γλυκάνισος, μικρός 

άψινθος (ως υποκατάστατο του απαγορευμένου στο παρελθόν άψινθου, που 

κατηγορήθηκε πως περιείχε παραισθησιογόνες ουσίες), και άλλα βότανα, ρίζες 

και μπαχαρικά. Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά έντονο σμαραγδοπράσινο 

χρώμα, έντονα βοτανικά αρώματα. Στο στόμα υπερισχύει ο γλυκάνισος σε 

συνδυασμό με πολύπλοκες βοτανικές, φυτικές γεύσεις. Μεγάλη διάρκεια 

επίγευση ς.

Αλκοολικοί βαθμοί: 55%

Τιμή: 26,70 Ε

❖  Fernet Branca
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Χώρα Παραγωγής: Ιταλία
Πρώτες ύλες: Χρονολογείται από το 1845 και είναι το μείγμα από 27 βότανα, 

ανάμεσα στα οποία, αλόη, ρίζα γεντιανής, σαφράν, μύρα, κάρδαμο, σε 

απόσταγμα από σταφύλια. Χαρακτηριστικά: To Fenet Branca ανήκει στην 

κατηγορία των bitters. Θεωρείται εξαιρετικό χωνευτικό και πίνεται σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το χρώμα του, καφέ με πορτοκαλίζουσες 

ανταύγειες, είναι αποτέλεσμα των φυτικών συστατικών του. Στη μύτη γίνεται 

περίπλοκο με ένα μπουκέτο από φυτικά αρώματα και στο στόμα πικρό, 

φαρμακευτικό, με νότες από μέντα, χαμομήλι και άλλα βότανα που αφήνουν ένα 

υπόξηρο, βοτανικό τελείωμα.

Αλκοολικοί βαθμοί: 40%

Τιμή:18 Ε

❖  Elixir vegetal de la grande Chartreuse 

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Πρώτες ύλες: Το ελιξίριο αυτό με τον εξαιρετικά υψηλό αλκοολικό βαθμό 

χρησιμοποιείται σαν χωνευτικό και τονωτικό, παρά σαν λικέρ. Ακολουθείται η 

ίδια συνταγή -την οποία κατέχουν μόνο τρεις μοναχοί- στην οποία στηρίζεται η 

κίτρινη και η πράσινη Chartreuse.

Χαρακτηριστικά: Ύστερα από την επίθεση των 71 βαθμών αλκοόλ θα 

ανακαλύψετε και αρώματα βασιλικού, μέντας και κίτρου, που θα σας θυμίσουν 

τα κλασικά λικέρ της Chartreuse.

Αλκοολικοί βαθμοί: 71%

Οδηγίες χρήσης: Ρίξτε μερικές σταγόνες πάνω σε ένα κύβο ζάχαρης, σε λίγο 

ζαχαρόνερο ή σε ένα αφέψημα. Πρόκειται για δραστικό χωνευτικό και τονωτικό. 

Στη Γαλλία είναι πιο πιθανό να το βρείτε σε φαρμακείο παρά σε κάβα!

Τιμή: 10 Ε τα 100 ml.

(http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles oikol 100070 10/04/2006 1502 

45)
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4.5 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Οι πρώτες ύλες, όπως η αλκοόλη, οι αρωματικοί σπόροι (π.χ. γλυκάνισο), η 

ζάχαρη και οι γυάλινες φιάλες, εισέρχονται στη μονάδα σε μεγάλες 

συσκευασίες. Όλα τα υλικά αγοράζονται με βάση προδιαγραφές που έχουν 

συμφωνηθεί με τους προμηθευτές, οι οποίοι ελέγχονται και εξετάζονται σε 

ετήσια βάση με κριτήριο την ποιότητα και την διαθεσιμότητα των υλικών τους. 

Η αλκοόλη θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα τουλάχιστον , να μην περιλαμβάνει 

πτητικές ουσίες που μπορούν να αλλοιώσουν το άρωμα του γλυκάνισου και να 

έχει συγκέντρωση μεθανόλης μικρότερη από 0,5μ/1. Ποιοτικές και ποσοτικές 

μετρήσεις κάθε δείγματος μπορούν να ληφθούν με αέρια χρωματογραφία σε 

εξειδικευμένα εργαστήρια. Οι σπόροι θα πρέπει να είναι συμβατοί με την εθνική 

και διεθνή νομοθεσία για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων, 

ενώ δεν πρέπει να περιέχουν μυκοτοξίνες. Οι αρωματικοί σπόροι θα πρέπει να 

συνοδεύονται από τα αποτελέσματα μικροβιολογικών (για την παρουσία 

ανεπιθύμητων μυκήτων ή οποιασδήποτε άλλης μικροβιολογικής ανάπτυξης) και 

χημικών αναλύσεων (για υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και για τα 

σημεία τήξης & πήξης του ελαίου του γλυκάνισου). Άλλες δοκιμές ποιοτικού 

ελέγχου αποτελούν η πυκνότητα, ο δείκτης διάθλασης, η οπτική περιστροφή και 

η διαλυτότητα στην αλκοόλη. Η ανηθόλη, το κύριο συστατικό γλυκάνισου, 

υπόκειται σε αναλύσεις αέριας χρωματογραφίας για να ελέγχεται ότι η 

συγκέντρωση σε ώε-ανηθόλη (τοξικό ισομερές) παραμένει σε επίπεδα μικρότερα 

του 1 %.(ΕΝ ΚΟ 22000:2005).

Ζύμωση

Οι ζύμες επιλέγονται με βάση την ικανοποιητική απόδοσή τους στο 

συγκεκριμένο τύπο μίγματος που χρησιμοποιείται. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους είναι ο ρυθμός ζύμωσης, ο οποίος πρέπει να είναι ταχύς, υψηλής απόδοσης 

σε αιθανόλη και να χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις αιθανόλης και ικανότητας ζύμωσης υδρογονανθράκων σε 

σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η υπερθέρμανση είναι ένα σημαντικό πρόβλημα 

και για το λόγο αυτό η θερμοκρασία στις δεξαμενές ζύμωσης θα πρέπει να
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ελέγχεται συνέχεια και προσεκτικά. Οι ζύμες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει 

επίσης να είναι ελεύθερες άλλων προσμίξεων (ΕΝ ISO 22000:2005).

Απόσταέη

Αλκοόλη 96νο1%, αποσταγμένο νερό και αρωματικοί σπόροι (γλυκάνισο, 

μαστίχα κ.α.), κρασί ή ζυμωμένοι σπόροι, τροφοδοτούνται στους βραστήρες σε 

προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ανάλογα με την συνταγή μιας μεγάλης 

κλίμακας ή παραδοσιακή παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών. Η απόσταξη 

διενεργείται μεταξύ 63-80,00 C για 10-12ώρες, ενώ ο αλκοολικός βαθμός του 

τελικού προϊόντος είναι περίπου 5νο1%. Πιθανός χημικός κίνδυνος κατά το 

στάδιο αυτό είναι ο σχηματισμός αιθυλοκαρβαμιδίου. Τα κρίσιμα όρια του 

αιθυλοκαρβαμιδίου είναι διαφορετικά για κάθε προϊόν (π.χ. 150ppm για 

αποστάγματα οίνου, 400ppm για ηδύποτα από φρούτα). Εφόσον ακατάλληλη 

θερμική επεξεργασία μπορεί να συμβάλλει σε πιθανό μικροβιολογικό κίνδυνο, 

ενδείκνυται η συνεχής επιθεώρηση των συνθηκών επεξεργασίας και ο 

μικροβιολογικός έλεγχος του αποστάγματος. Επιπλέον, το απόσταγμα θα πρέπει 

να ικανοποιεί και τις προδιαγραφές της εισερχόμενης αλκοόλης. (ΕΝ ISO 

22000:2005).

Αποθήκευση του αποστάγματοο

Το διαλυόμενο απόσταγμα μεταφέρεται σε ανοξείδωτες χαλύβδινες δεξαμενές 

όπου και αποθηκεύεται για περίπου 10-15 μέρες υπό συνεχή ανάδευση έτσι ώστε 

όλα τα συστατικά του να διαλυθούν και να αναμιχθούν πλήρως. Η συγκέντρωση 

cis-ανηθόλης είναι 1% της ολικής ανηθόλης. Σε περίπτωση απόκλισης, η 

συγκεκριμένη παρτίδα αποστάγματος θα πρέπει να αποσύρεται.

(ΕΝ ISO 22000:2005).

Προσθήκη απεστανμένου νεοού

Το αναδευόμενο μίγμα να μεταφέρεται σε δεξαμενές για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος. Απεσταγμένο νερό, αρωματικές ουσίες (ανηθόλη ή juniper) 

και ζάχαρη προστίθενται σε αναλογίες σύμφωνα με τη συνταγή, ενώ το μίγμα 

αναδεύεται συνεχώς. Το απεσταγμένο νερό θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

Κοινοτικές προδιαγραφές, όπου το κρίσιμο όριο ελέγχου για την ηλεκτρική



αγωγιμότητα, η οποία καταγράφεται συνεχώς, είναι 20$ιη/αη. (ΕΝ 150 

22000:2005).

Εμφιάλωση

Το τελικό προϊόν διηθείται και μετά προωθείται στις μηχανές πληρώσεως. Οι 

φιάλες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να προμηθεύονται από πιστοποιημένους 

προμηθευτές, να υποβάλλονται σε στάδιο απολύμανσης και συνεχούς ελέγχου 

για την ανίχνευση ξένων υλών, σωματιδίων, εκδορών, ρωγμών και πλημμελούς 

απομάκρυνσης της κόλλας. Αν κάποιο φυσικό ελάττωμα ανιχνευθεί, οι φιάλες 

απορρίπτονται. Μόλις οι φιάλες πληρωθούν, μεταφέρονται στο μηχάνημα 

σφράγισης. (ΕΝ 150 22000:2005).

Ετικετάρισμα

Το ετικετάρισμα των φιαλών πραγματοποιείται από μηχάνημα που θερμαίνει και 

απλώνει το αυτοκόλλητο πάνω σε κάθε ετικέτα, άνω άλλο αυτόματο μηχάνημα 

πιέζει τις ετικέτες στην επιφάνεια της φιάλης. Η ετικέτα του ποτού θα πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία. (ΕΝ ΙδΟ 22000:2005).

Σνσκευασία φιαλών

Οι φιάλες συσκευάζονται σε χαρτονένιες συσκευασίες από χαρτόνι διαφόρων 

τύπων, σύμφωνα με τις διαστάσεις των φιαλών. Οπτικός έλεγχος πριν τη 

συσκευασία τους μπορεί να εγγυηθεί ότι καμία ελαττωματική φιάλη δεν θα 

φύγει από το εργοστάσιο. (ΕΝ ΙδΟ 22000:2005).

Α ποθήκευση-Α ιανοαή

Κατά την αποθήκευση και τη διανομή, οι φιάλες θα πρέπει να διατηρούνται σε 

σκιερά / δροσερά μέρη γιατί η έκθεσή τους στο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει 

τις οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος. (ΕΝ ΙδΟ 22000:2005).
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Πίνακας 4.1 : Κίνδυνοι -  Προληπτικά μέτρα - Παρατηρήσεις

Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Ι Π Ρ Ο Λ Η Π Τ ΙΚ Α  Μ Ε Τ Ρ Α Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Αρωματικές ύλες

Μ C oliform s /  Ε. co li Ικανοποίηση των προδιαγραφών 

για τις πρώτες ύλες

Απόσταξη

Ε. co li (CCL=103 cfu/g)

Β. c e re u s (C C L = \03cfu/g)

QL p erß n g en s  (CCL=103cfu/g)
B aciliu s cereus

C lostrid iu m

p e rß n g en s

Μύκητες

Φ Δεν υφίστανται

X As, Pd, Cd, Hg, Cis- 

ανηθόλη

Ικανοποίηση των προδιαγραφών 

για τις πρώτες ύλες

Παραγωγή Cis-ανηθόλης κατά 

την απόσταξη των σπόρων

(<ι%)
As(CCL= 1 mg/kg)

Cd (CCL= 1mg/kg)

Hg (CCL= 1mg/kg)

Pd (CCL= 1mg/kg)

Έλεγχος σημείου τήξης & 

σημείου πήξης του ελαίου του 

γλυκάνισου

Αιθυλική Αλκοόλη

Μ Δεν υφίστανται

Φ Δεν υφίστανται

X Μεθανόλη, Αλδεύδες, 

Φουρφουράλη, κ.α.

Ικανοποίηση των προδιαγραφών 

για τις πρώτες ύλες

Δελτίο χημικής ανάλυσης από 

το Γ.Χ.Κ.

Επικίνδυνες χημικές ενώσεις οι 

οποίες δρούν προσθετικά.

11
ί

Ανιθόλη
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M | Δεν υφίστανται 1! ί
j

Φ Δεν υφίστανται

X Μεγάλη

περιεκτικότητα σε 

€ίε-ανιθόλη(τοξική)

Ικανοποίηση των προδιαγραφών 

για τις πρώτες ύλες

Χημικός έλεγχος, κατά 

περίσταση

Ιεριεκτικότητα Cis-ανιθόλη

:< ι% )

Νερό

Μ Αυξημένο 

μικροβιακό φορτίο

Χρήση νερού με προδιαγραφές 

πόσιμου

Χλωρίωση νερού

Δειγματοληπτικός έλεγχος

Όρια Κοινοτικής Οδηγίας 

98/83/ΕΚ
Παρουσία

παθογόνων

Φ Ξένες ύλες Χρήση νερού με προδιαγραφές 

πόσιμου

Δειγματοληπτικός έλεγχος

X Απαγορευμένη

σύνθεση

Χρήση νερού με προδιαγραφές 

πόσιμου

Δειγματοληπτικός έλεγχος

Ζάχαρη - Καραμελόχρωμα

Μ Ζύμες - Μύκητες Εφαρμογή αρχής FIFO

Φ Παρουσία ξένων 

σωμάτων

Ικανοποίηση προδιαγραφών

X Υπέρβαση 

επιτρεπόμενων 

ορίων προσθήκης 

καραμελοχρώματος

Διακρίβωση ζυγών 

Εκπαίδευση προσωπικού

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μ Παθογόνοι

μικροοργανισμοί

Εφαρμογή αρχής FIFO

Φ Δεν υφίστανται

X
________

Δεν υφίστανται '
______________________________________________________i
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! ΖΥΓΙΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
I

Μ Παθογόνοι

μικροοργανισμοί

Διαχείριση των συστατικών 

σύμφωνα με τις αρχές υγιεινής 

πρακτικής

Φ Δεν υφίστανται

X Δεν υφίστανται

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μ Παθογόνοι

μικροοργανισμοί

Φ Δεν υφίστανται

X Μεθανόλη, 

ανώτερες αλκοόλες 

κ.α. από χρήση 

ουδέτερης αλκοόλης

Παραγωγή Οΐε- 

ανιθόλης κατά την 

απόσταξη των 

σπόρων

Έλεγχος αιθυλικής αλκοόλης κατά 

την παραλαβή

Έλεγχος των αρωματικών σπόρων 

κατά την παραλαβή

Σταθερές συνθήκες παραγωγής 

αποστάγματος

Δειγματοληπτική εξέταση των 

αποσταγμάτων για 

προληπτικούς λόγους

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

Μ Συγκέντρωση

παθογόνων

μικροοργανισμών

Έλεγχος προγράμματος 

καθαρισμού ή αλλαγής φίλτρων

Φ Δεν υφίστανται Αλλαγή φίλτρου ή φίλτρων

X Δεν υφίστανται

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ - ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μ Δεν υφίστανται

Φ Εισαγωγή ξένων 

σωμάτων (ειδικά

Τοποθέτηση προστατευτικών πάνω Η μη σωστή σφράγιση του 

από τη γραμμή εμφιάλωσης πώματος μπορεί να οδηγήσει
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γυάλινων τεμαχίων)

Ρύθμιση μηχανήματος σφράγισης

I
σε θραύση του λαιμού της 

φιάλης και στην εισαγωγή 

γυάλινων τεμαχιδίων στο 

προϊόνΈλεγχος φιαλών πριν τη 

τοποθέτησή τους στην γραμμή 

εμφιάλιοσης

X Δεν υφίστανται

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΥ

Μ Δεν υφίστανται

Φ Επικόλληση λάθος 

ετικέτας ή λάθος 

στην εκτύπωση των 

ετικετών

Λάθος στην

εκτύπωση του
. ·' < . .. ··' ..· 
κωδικού

Έλεγχος της μηχανής πριν 

ξεκινήσει η λειτουργία της

··.■·. 5 ·. . ·
Έλεγχος (οπτικός) κατά το στάδιο 

ελέγχου του τελικού προϊόντος

X Δεν υφίστανται

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ -  ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ -  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ

Μ Δεν υφίστανται

φ Δεν υφίστανται

X Δεν υφίστανται

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Μ Επιμόλυνση με

παθογόνους

μικροοργανισμούς

Τήρηση ορθών διαδικασιών 

υγιεινής παραγωγής

Ελεγχόμενη διακίνηση στους 

χώρους

1
Εκπαίδευση προσωπικού

ί

Γίνεται εκπαίδευση του 

προσωπικού
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Σωστός καθαρισμός και 

απολύμανση

I I 
I

φ Ξένες ύλες Τήρηση ορθών διαδικασιών 

υγιεινής παραγωγής

Εκπαίδευση προσωπικού

Γίνεται εκπαίδευση του 

προσωπικού

X Δεν υφίστανται

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μ Αύξηση του 

μικροβιακού 

φορτίου

Σωστές διαδικασίες καθαρισμού 

και απολύμανσης

Υπάρχει προσαρμοσμένο και 

καταγεγραμμένο πρόγραμμα 

καθαρισμού και απολύμανσης

Φ Δεν υφίστανται

X Υπολείμματα

απορρυπαντικών

Σωστές διαδικασίες καθαρισμού 

και απολύμανσης

Υπάρχει προσαρμοσμένο και 

καταγεγραμμένο πρόγραμμα 

καθαρισμού και απολύμανσης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

Μ Επιμολύνσεις Ορθή επιλογή θέσης μονάδας 

Ορθός σχεδιασμός

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα 

σχεδιαστικά προβλήματα (ή 

προβλήματα από την επιλογή 

της περιοχής)

Αύξηση

μικροβιακού

φορτίου

Φ Παρουσία εντόμων 

/ τρωκτικών και 

λοιπών ζώων

Προγράμματα απεντόμωσης & 

μυοκτονίας

Προστασία από είσοδο μικρών 

ζώων και πουλιών στους χώρους 

παραγωγής

Υπάρχει πρόγραμμα 

απεντόμωσης & μυοκτονίας.

Οι χώροι είναι περιφραγμένοι.

Δεν υπάρχει είσοδος πουλιών

X Δεν υφίστανται 1
ί |
1 1
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4.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΕΡΕΕΚΤΩΝ

Η παρουσία θραυσμάτων από γυαλί θεωρείται ως μείζον πρόβλημα όσον αφορά 

στην ασφάλεια τροφίμων & ποτών. Με στόχο την προστασία του καταναλωτή 

αλλά και της επιχείρησης, είναι αναγκαίο να πάρουμε όλες τις λογικές 

προφυλάξεις έτσι ώστε να αποτρέψουμε τέτοια συμβάντα. Συνεπώς, σκοπός της 

πολιτικής αυτής είναι να διασφαλίσει ότι οι σχετικοί κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται 

μέσω ενός ορθού σχεδιασμού. (ΕΝ ΚΟ 22000:2005).

Υπάρχουν διάφορες πηγές προέλευσης του γυαλιού, όπως παρουσία στις πρώτες 

ύλες, θραύσματα παραθύρων και εξαρτημάτων φωτισμού. Η πολιτική αυτή 

σκοπεύει μόνο στην αντιμετώπιση των κινδύνων από γυάλινα θραύσματα που 

προέρχονται από μερική ή ολική θραύση γυάλινων περιεκτών. (ΕΝ ΙΞΟ 

22000:2005).

Κατά την εκτίμηση του συνολικού επιπέδου της επικινδυνότητας στη διαχείριση 

γυάλινων περιεκτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

1. Οι γυάλινοι περιέκτες πρέπει νε είναι κατάλληλου σχεδιασμού και 

προδιαγραφών

2. Γυάλινοι περιέκτες πρέπει να αγοράζονται μόνο από προμηθευτές που 

είναι αποδεκτοί βάσει ποιοτικής αξιολόγησης

3. Οι γυάλινοι περιέκτες πρέπει πάντα να έχουν εξωτερική επίστρωση για 

την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας σπασίματος και για την 

βελτίωση των χαρακτηριστικών χειρισμού της γραμμής

4. Σε εισερχόμενες παλέτες φιαλών, εάν ανιχνευτεί σπασμένο γυαλί, τότε 

θα πρέπει να γίνει έλεγχος αυτών και απόσυρση σπασμένων φιαλών 

(εφόσον υπάρχουν)

5. Ο έλεγχος της γραμμής θα πρέπει να είναι επαρκής στα κατάλληλα 

σημεία της παραγωγικής και συσκευαστικής διαδικασίας

6. Πρέπει να εφαρμόζονται επαρκή μέσα πρόληψης της επιμόλυνσης 

μεταξύ γραμμών για την περίπτωση θρυμματισμού

7. Πρέπει να αποφεύγεται η επιμόλυνση από άλλους γυάλινους περιέκτες 

που καθαρίζονται για την απομάκρυνση γυάλινων θραυσμάτων

8. Όλα τα βήματα χειρισμού, μεταφοράς και συσκευασίας πρέπει να είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται το μηχανικό σοκ
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9. Εάν μια φιάλη σπάσει σε κάποιο στάδιο πριν το κλείσιμο, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να απομακρυνθούν και να καταστραφούν οι φιάλες που 

είναι μέσα στην περιοχή και γύρω από το συμβάν. Ο σχεδιασμός της 

γραμμής πρέπει να είναι τέτοιος, με διαφράγματα και σκέπαστρα, που να 

ελαχιστοποιεί την περιοχή που επηρεάστηκε από την θραύση. Πρέπει να 

υπάρχουν επαρκείς οδηγίες καθαρισμού της περιοχής από γυάλινα 

θραύσματα

10. Η ποσοτικοποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τα προβλήματα που έχουν 

σχέση με ατέλειες των φιαλών πρέπει να είναι μέρος των τακτών 

αναθεωρήσεων του συστήματος HACCP. (EN ISO 22000:2005).

4.7 ΟΡΙΣΜΟΣ -  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Αλκοολούχα ποτά ,είναι τα ποτά , χαρακτηριστικό της σύνθεσης των οποίων 

είναι η αιθυλική αλκοόλη και τα οποία έχουν ιδιαίτερους οργανοληπτικούς 

χαρακτήρες, ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής και παρασκευής τους και τις 

χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες, (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Τα αλκοολούχα ποτά διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής:

1. ρούμι

2. whisky/whiskey

3. αλκοολούχα ποτά σιτηρών

4. απόσταγμα οίνου

5. brandy ή weinbrand

6. απόσταγμα στέμφυλων σταφυλής

7. απόσταγμα στέμφυλων φρούτων

8. απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy

9. απόσταγμα φρούτων

10. απόσταγμα μηλίτη ή απίτη

11. απόσταγμα γεντιανής
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12. αλκοολούχο ποτό φρούτων

13. αλκοολούχο ποτό με άρκευθο

14. αλκοολούχα ποτό με κύμινο

15. αλκοολούχο ποτό με άνισο

16. πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter

17. βότκα

18. λικέρ

19. λικέρ με βάση αυγά /advocaat/avocat/advokat

20. λικέρ με αυγά

21. λοιπά αλκοολούχα ποτά, (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Τα αλκοολούχα ποτά για να μπορούν να διατίθενται για ανθρώπινη κατανάλωση 

με μία από τις επωνυμίες της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν κατ’ 

όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 15%νο1. (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Η παρασκευή αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μικρότερο του 15% vol 

μπορεί να επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους κατά νόμο λειτουργούντες 

ποτοποιούς , ύστερα από ειδική σχετική προς τούτο άδεια από την αρμόδια 

διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. (εφημερίς της κυβερνήσεως).

4.8 ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ

1.Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, την παρασκευή 

και την επεξεργασία αλκοολούχων ποτών είναι αποκλειστικά και μόνο η 

αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Η αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας από οποιεσδήποτε γεωργικές πρώτες ύλες και 

αν παράγεται πρέπει :

I. να είναι διαυγής και χωρίς χρώμα,

II. οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της να είναι οι χαρακτηριστικοί της 

αιθυλικής αλκοόλης, μπορούν όμως να θυμίζουν τη χρησιμοποιηθείσα 

για την παραγωγή της πρώτη ύλη. (εφημερίς της κυβερνήσεως).
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2.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την 

επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών αιθυλικής αλκοόλης που έχει παραχθεί 

είτε από προϊόντα ή παραπροϊόντα της κυτταρίνης και του ξύλου, είτε συνθετικά 

με οποιονδήποτε τρόπο, ως και η διάθεση των τοιούτων ποτών στην εγχώρια 

κατανάλωση, για αποστολή στα λοιπά Κράτη-Μέλη ή για εξαγωγή στην 

αλλοδαπή, (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την 

επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών οποιασδήποτε άλλης αλκοόλης εκτός από 

την κατά παράγραφο 1 αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας, (εφημερίς της 

κυβερνήσεως).

Δεν επιτρέπεται η παρουσία στα ποτοποιία και η εν γένει κατοχή από τους 

ποτοποιούς κάθε άλλης αλκοόλης εκτός από την κατά παράγραφο 1 αιθυλική 

αλκοόλη ποτοποιίας, (εφημερίς της κυβερνήσεως).

4.9 ΎΛΕΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ

Οι ύλες, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την 

παρασκευή και την επεξεργασία του κάθε αλκοολούχου ποτού πρέπει να είναι 

κατάλληλες για το ποτό για το οποίο προορίζονται και, με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής και των οικείων διατάξεων της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά 

ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας , να πληρούν τις διατάξεις, 

τόσο του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης ,όσο και 

της ισχύουσας ειδικής για κάθε μία από αυτές σχετικής νομοθεσίας, (εφημερίς 

της κυβερνήσεως).

Για την παρασκευή αλκοολούχου ποτού κάθε κατηγορίας ,προκειμένου τούτο να 

διατίθεται στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πρώτες ύλες ποτοποιίας και μόνον :

1. το νερό ,ενδεχομένως μετά από απόσταξη ή απιονισμό

2. οι γλυκαντικές ύλες

3. το καραμελόχρωμα
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4. οι βελτιωτικές ύλες

5. αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας.

Προκειμενου για τα λικέρ ,πέραν των προηγούμενων πρώτων υλών, για την 

παρασκευή τους μπορούν να χρησιμοποιούνται και διάφορες βρώσιμες ύλες 

,όπως γάλα, κακάο, αυγά ,χυμοί φρούτων και άλλες από εκείνες που 

επιτρέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων 

κοινής χρήσης , η προσθήκη των οποίων αποσκοπεί στο να προσδώσει στα λικέρ 

τη χαρακτηριστική οσμή, γεύση, υφή και χρώμα των εν λόγω προστιθεμένων 

υλών, (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Προκειμένου να χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών 

τεχνολογική βοηθητική ουσία , ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει στην 

εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετική αίτηση επισυνάπτοντας όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη φύση, τον σκοπό , τον τρόπο και τους 

όρους της χρησιμοποίησής της. (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Η προσθήκη των βελτιωτικών και των διαφόρων βρώσιμων υλών επιτρέπεται 

ύστερα από προηγούμενη σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της 

Γεωργικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. (εφημερίς της κυβερνήσεως).

Για την διάλυση ή/και την αραίωση των χρησιμοποιούμενων, κατά την 

παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, υλών (χρωστικών, αρωματικών, φυτικών 

υλών, των τυχόν επιτρεπομένων προσθέτων) εφόσον απαιτείται, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται ως διαλύτες αποκλειστικά και μόνον το νερό και η αιθυλική 

αλκοόλη ποτοποιίας στις αναγκαίουσες για το σκοπό αυτό ποσότητες, (εφημερίς 

της κυβερνήσεως).

Για την εκχύλιση επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο το 

νερό, η αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας ως και τα αλκοολούχα ποτά.

Εφόσον οι εν λόγω βελτιωτικές ύλες προορίζονται να προστεθούν σε ένα από τα 

αλκοολούχα ποτά, για την εκχύλιση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο το 

συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, ως και το νερό, (εφημερίς της κυβερνήσεως).
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4.10 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Για την παραγωγή , την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων 

γενικώς ποτών επιτρέπονται μόνον :

❖  Φυσικές και φυσικοχημικές επεξεργασίες ως η θερμική επεξεργασία, η 

φυγοκέντρηση, η διήθηση και η απόσταξη.

❖  Η διάυγαση με αβλαβή και ανενεργό έναντι των αλκοολούχων ποτών 

διαυγαστικά μέσα, ως η καζεΐνη ή το άγαρ-άγαρ ,η ιχθυόκολλα, η ζωική 

αλβουμίνη, η ισπανική γη και ο καολίνης.

❖  Η ελαφρά απόσμηση και ο ελαφρά αποχρωματισμός με χρήση ενεργών 

ανθράκων υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται ουσιώδης 

μεταβολή στη χημική σύσταση του προϊόντος.

❖  Η σύμμειξη, η οποία συνιστάται στην διεργασία κατά την οποία δύο ή 

περισσότερα αλκοολούχα ποτά που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και δεν 

εμφανίζουν μεταξύ τους ουσιώδης διαφορές στη σύνθεση ,παρά μόνο 

μικρές διαφορές, οφειλόμενες σε έναν από τους ακόλουθους παράγοντες

I. μέθοδοι παρασκευής

II. χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα

III. διάρκεια ωρίμανσης ή παλαίωσης

IV. γεωγραφική ζώνη παραγωγής,

αναμιγνύονται και λαμβάνεται αλκοολούχο ποτό της ίδιας κατηγορίας με τα 

αρχικώς αναμειχθέντα αλκοολούχα ποτά.

❖  Η ανάμειξη, η οποία συνιστάται στη διεργασία κατά την οποία δύο ή 

περισσότερα αλκοολούχα ποτά που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες 

αναμιγνύονται και λαμβάνεται νέο αλκοολούχο ποτό με ιδιαίτερους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

❖  Η προσθήκη αλκοόλης.
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❖  Η γλυκάληση, η οποία συνιστάται στη διεργασία, κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μία ή 

περισσότερες γλυκαντικές ύλες.

❖  Η αρωμάτιση, η οποία συνιστάται στη διεργασία, κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μιας ή 

περισσοτέρων αρωματικών υλών.

❖  Ο χρωματισμός, δηλαδή η διεργασία που συνιστάται στη χρησιμοποίηση 

κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μιας ή περισσότερων 

χρωστικών υλών.

❖  Η ωρίμανση ή παλαίωση, δηλαδή η διεργασία που συνιστάται στην 

τοποθέτηση και παραμονή επί ικανό χρονικό διάστημα των αλκοολούχων 

ποτών σε κατάλληλα δοχεία κατά την οποία αναπτύσσονται φυσικά 

ορισμένες αντιδράσεις που βελτιώνουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες 

τούτων ή προσδίδουν σε αυτά οργανοληπτικές ιδιότητες τις οποίες δεν 

είχαν προηγουμένως.

❖  Η προσθήκη βελτιωτικών.

Επί πλέον των ανωτέρω επιτρέπεται η αραίωση με νερό μέχρι του αλκοολικού 

τίτλου της κατανάλωσης, ως και η επαναπόσταξη των κάθε είδους 

αποσταγμάτων, (εφημερίς της κυβερνήσεως).
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4.11 ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΙΚΕΡ

Υλικά:

4  100 κιλά αιθυλικής αλκοόλης 

4  100 κιλά ζάχαρης 

4  280 κιλά απεσταγμένου νερού 

4  50 γραμμάρια εκχυλίσματος αρώματος

4  Χρωστική ουσία.(συνταγή ποτοποιίας Παναγιώτη Αθ. Κωστέα). 

Παρασκευή :

Σε μία ανοξείδωτη δεξαμενή αναμειγνύουμε το νερό με την ζάχαρη. Τα 

ανακατεύουμε για αρκετή ώρα μέχρις ότου η ζάχαρη διαλυθεί τελείως κ 

αφήνουμε το διάλυμα να καθαρίσει. Παράλληλα στο οινόπνευμα προσθέτουμε 

το απόσταγμα και αναμειγνύουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε το οινόπνευμα με το 

απόσταγμα μέσα στο ζαχαρόνερο και αναμειγνύουμε καλά. Αφού αναμειχθεί 

καλά κάνουμε την πρώτη δοκιμή. Και στο τέλος προσθέτουμε την χρωστική. 

(Συνταγή ποτοποιίας Κωστέα).

Μετά την Παρασκευή του το λικέρ περνάτε από φίλτρα και στη συνέχεια το 

λικέρ αφήνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν από την εμφιάλωση ώστε 

να γίνει το πάντρεμα των αρωματικών και γευστικών χαρακτηριστικών του που 

θα δώσει ένα αρμονικό μείγμα. Τις περισσότερες φορές εμφιαλώνεται και 

διατίθεται στην αγορά άμεσα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αφήνεται να 

παλαιώσει (Συνταγή ποτοποιίας Κωστέα).
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(4) ΛΙΚΕΡ

'  * ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΠΛΥΣΗ <
ΠΑΡΑΛΑΒΗ/
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΦΙΑΛΟΝ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
/ΔΙΑΝΟΜΗ

4.1 διάγραμμα ροής παρασκευής λικέρ
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4.12 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΑΟΟΡ

ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Σ

ΜΕΤΡΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩ

ΠΙΣΗΣ

Ε

1

Ε

2

Ε

3

Ε

4

ΟΟΡ ΚΡΙΣΙΜ 

Ο ΟΡΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑ

ΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙ

Α

ΥΠΕΥ

ΘΥΝΟ

Σ

ΑΡΧΕΙΟ/

ΕΝΤΥΠΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣΤΡΟΠΟΣ ΣΥΧ/ΤΑ

Παραλαβή Ανάπτυξη Πιστοποιημένο Ν Ν 1 Ε. οοϋ Πιστοποιητικ Σε Δέσμευση Γ ενικός Φάκελος Σε περίπτωση

πρώτων υλών παθογόνων ι προμηθευτές (103οίίιή>) ά ορισμένες παρτίδας Διευθυν περιγραφής εμφάνισης

& υλικών μικροοργαν προμηθευτών περιπτώσε τής α'υλών προβλήματος,

αυσκευασίας ισμών Δειγματολήπτη, Β. ΟβΤβΙΐε ις σε κάθε Απόρριψη άμεση αποστολή

κός έλεγχος (103οίϊι/Ε) Δελτία παραλαβή, παρτίδας / Αρχείο δείγματος ( σε

Παρουσία χημικών για άλλα αν προμηθευτώ διαπιστευμένο

τοξικών Δελτία perfrigge αναλύσεων/ σε ετήσια απαιτείαται ν εργαστήριο) για

μετάλλων χημικών ηε Πιστοποιητικ βάση χημική &

αναλύσεων/ (103οίίιΙ£) ά α'και Αλλαγή μικροβιολογική

Επικίνδυνες Πιστοποιητικά β'υλών & προμηθευτ ανάλυση

χημικές α'και β'υλών Αε υλικών Σε ή
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ενώσεις

(π·χ.
μεθανόλη) 

Ξένες ύλες

Παραλαβή 

πρώτων υλών 

και

συστατικών 

που δεν έχει 

λήξει η 

ημερομηνία 

τους και τα 

οποία

διατηρούν την 

ακεραιότητα

της
συσκευασίας

τους

Καθορισμός

συνθηκών

μεταφοράς/παρ

(Ι ιη ^ μ ) συσκευασίας ορισμένες

περιπτώσε

Οά Έλεγχος ις σε κάθε

(1ιηβ/1&§) συνθηκών παραλαβή,

μεταφοράς για άλλα

Η§ και υγιεινής σε ετήσια

(Ιπ^/ΐίμ) κατάστασης

μεταφορικού

βάση

Ρά μέσου,

(10π^/1<£)

Όίε -  

ανιθόλη

<1%

Όρια

νομοθεσία

ςγια

χρωστικές

συσκευασιών

/προμηθειών

I I αλκοόλη θα 

πρέπει να έχει 

περιεκτικότητα 

τουλάχιστον 

96νο1%
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αλαβής, 

ανάλογα με το 

προϊόν

Αποθήκευση Ετπμόλυνσ Πρόγραμμα Ν 0 0 - (Για τους Οπτικοί Σε κάθε Απόρριψη Υπ. Ε-21 Γίνεται χρήση

a  υλών & η από μυοκτονίας - φθαλικούς έλεγχοι και έλεγχο προϊόντος / Παραγωγ κλιματιστικού
υλικών έντομα, εντομοκτονίας εστέρες: τήρηση αποθήκευ αν ής (Εκθέσεις για την

συσκευασίας τρωκτικά αρχείου σης & πριν απαιτείαται δοκιμών καταλληλότητα

και ξένα Χρήση των DEHP αποθήκης τη Προσωπι από των συνθηκών
σώματα προϊόντων AHA=3m χρησιμοπο Αναβάθμισ κό εργαστήρια αποθήκευσης

μέχρι την g Προσδιορισμ ίηση στην η των παραγωγ ελέγχου)

Αλλοίωση προτεινόμενη ός και παραγωγή συνθηκών ής Αποφυγή

των ημερομηνία DBP επισήμανση αποθήκευσ χρησιμοποίησης
προϊόντων λήξης AHA=3m του χρόνου ης πλαστικών

που έχουν g των σωλήνων από
αποθηκευτε Χρήση κατά προϊόντων PVC που είναι

ί για χρονική BBP που πλαστικό

μεγάλο προτεραιότητα AHA=6m αποθηκεύοντ ποιημένο με

χρονικό των g αι φθαλικούς

διάστημα παλαιοτέρων εστέρες
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Μεταβολή

των

χαρακτηρισ 

τικών των 

φιαλών ή 

ράγισμα ή 

θραύση 

φιαλών

αποθηκευμένω 

ν (αρχή FIFO)

Αποθήκευση 

σε κατάλληλες 

συνθήκες

DCHP

AHA=6m

g)

(Φθαλικοί 

εστέρες στα 

απόσταγμα 

τα)



Περιοδικός

οπτικός

έλεγχος

συσκευασιών

(Χημική

ανάλυση

αποσταγμάτω

ν)



RUMA ΚΙΝΔΥΝΟ

Σ

ΜΕΤΡΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩ

ΠΙΣΗΣ

Ε

1

Ε

2

Ε

3

Ε

4

CCP ΚΡΙΣΙΜ 

Ο ΟΡΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑ

ΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙ

A

ΥΠΕΥΘΥ

ΝΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ/

ΕΝΤΥΠ

Ο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣΤΡΟΠΟΣ ΣΥΧ/ΤΑ

Ζύγιση Ξένες ύλες Τήρηση Ν 0 0 - Όρια Ζύγιση με Σε κάθε Απόρριψη Υπ. Ε-21 Οι ζυγαριές

/ανάμι κανόνων νομοθεσία διακριβωμένο παραγωγή παρτίδας ( παραγωγή διακριβώνονται

ξη Χημικός υγιεινής ς για εξοπλισμό αν ς από τη

συστατ (υπέρβαση χρωστικές απαιτείται) Διεύθυνση

ικών δοσολογίας Τήρηση Οπτικός Προσωπικ Εμπορίου της

) ορίων Απουσία έλεγχος Συνεχής ό Νομαρχίας

νομοθεσίας ξένων παραγωγή Μεσσηνίας

για χρωστικές σωμάτων ς

Αποθή Ξένες ύλες Εφαρμογή Ν 0 0 - Απουσία Οπτικός Καθημεριν Φιλτράρισ Υπ. Ε-21 Χρήση

κευση αρχής FIFO ξένων έλεγχος ά μα παραγωγή ανοξείδωτων

σε Υποβάθμισ σωμάτων ς δεξαμενών

δεξαμε η Συνθήκες Απόρριψη αποθήκευσης

νές ποιοτικών αποθήκευσης παρτίδας ( Προσωπικ προϊόντος

αφιλτρ χαρακτηρισ αν ό
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άριστ

ων

Φιλτρ

άρισμα

τικων

προϊόντος

ϋενα σώματα 

στο προϊόν 

λόγω

ακατάλληλων

φίλτρων

Συγκέντρωση 

παθογόνων 

μικροοργανισμ 

ών στο φίλτρο

Αλλαγή

φίλτρου

Ν Ο Ο Οπτικός

έλεγχος

φίλτρου

Έλεγχος

διαύγειας

ποτού

Κάθε 2ίη 

ποτού 

ανάλογα 

με το ποτό

απαιτείται)

Αλλαγή

φίλτρου

Απόρριψη 

παρτίδας ( 

αν

απαιτείται)

παραγωγή

ς

Υπ.

παραγωγή

ς

Προσωπικ

ό

παραγωγή

ς

Ε-21

Αποθή

κευση

σε

δεξαμε

νές

αφιλτρ

άριστ

Ξένες ύλες 

Υποβάθμισ

η
ποιοτικών

χαρακτηρισ

τικών

Εφαρμογή 

αρχής FIFO

Συνθήκες

αποθήκευσης

Έλεγχος

Ν Ο Ο Απουσία

ξένων

σωμάτων

Η

θερμοκρασία

αποθήκευσης

Οπτικός

έλεγχος

Καθημεριν

ά

Απόρριψη 

παρτίδας ( 

αν

απαιτείται)

Υπ.

παραγωγή

ς

Προσωπικ

ό

παραγωγή

Ε-21

Για το

φιλτράρισμα 

γίνεται χρήση 

πεπιεσμένου 

χαρτιού με 

μικρόκοκκους

Χρήση

ανοξείδωτων

δεξαμενών

αποθήκευσης

προϊόντος

74



ων προϊόντος τελικού 

προϊόντος 

(αλκοολικός 

τίτλος, γεύση, 

χρώμα)

του ούζου 

συνίσταται να 

είναι >10°Ο

ς

Παραλ Ξένα Οπτικός Ν Ν 2 Ξένο Έλεγχος Σε κάθε Επαναπλύσ Υπ. Ε-21 Πλύσιμο φιαλών
αβή σώματα έλεγχος σώμα εφαρμογής εμφιάλωσ ιμο φιαλών παραγωγή με χρήση
φιαλώ μέσα στις φιαλών κατά (Οριο: 0) πώματος στον η ς Ε-18 εγκεκριμένων
ν στο φιάλες την περιέκτη Προσωρινή χημικών και
χώρο εμφιάλωση Εφαρμογή πάυση Προσωπικ Αρχείο πόσιμου νερού
εμφιάλ Σπάσιμο Οδηγίας Οπτικός εμφιάλωση ό προμηθευ (βλέπε και
ωσης φιάλης Εφαρμογή 98/83/ΕΚ έλεγχος ς παραγωγή τών προαπαιτούμενα

προγράμματο (για το καθαριότητας ς προγράμματα)
Πλύσι Μη σωστή ς νερό φιαλών Απόρριψη
μο τοποθέτησ καθαρισμού/α πλυσίματο παρτίδας (
φιάλης η πώματος πολύμανσης ς) Οπτικός αν

Απουσία έλεγχος για απαιτείται)
Γ έμισμ Μικρό βιολ θραυσμάτ θραύσματα

α ογική ων γυαλιού
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φιάλης

Πώμα

τισμός

επιμόλυνση 

από το 

νερό

Χημική

επιμόλυνση

από

υπολείμματ

α

απορρυπαν

τικών/απολ

υμαντικών

γυαλιού 

(Οριο : 0)

«Διαμάν 

τω μ α» 

στο λαιμό 

(όριο :0)

Προσθ Λάθος Έλεγχος Ν 0 0 - -

ήκη ετικέτα ή μηχανών πριν

ετικέτ λάθος στην την έναρξη

«ς εκτύπωση της

του Lot Nr τυποποίησης

Συλλο

γή / Σπάσιμο, Προσεκτικός



Οπτικός 

έλεγχος 

στάθμης 

ποτού στον 

περιέκτη

Οπτικός Σε κάθε Επανάληψ Υπ. Ε-21 Η αποθήκευση

έλεγχος (ένα- τυποποίησ η εργασίας παραγωγή του τελικού

ένα τα η/ ς Τιμολόγια προϊόντος

μπουκάλια) συσκευασί Απόρριψη / Δελτία γίνεται σε μέρος

α / παρτίδας ( Προσωπικ Αποστολή σκιερό /

Οπτικός διανομή αν ό ς δροσερό

έλεγχος των απαιτείται) παραγωγή
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Συσκε καταστροφ χειρισμός

υασία ή χαρτοκιβώτια)

συσκευασί V

Αποθή ας
κευση Έλεγχος

τελικό αρτιότητας

ύ συσκευασίας

προϊόν

τος Χρησιμοποίη 

ση καθαρών

Λιανόμ και

ή κατάλληλων

μεταφορικών

μέσων

Προσεκτική 

φόρτωση / 

εκφόρτωση



μέσων ς Η διανομή του

μεταφοράς Επανεκπαί τελικού

δευση προϊόντος
Περιοδική προσωπικό γίνεται με

επιθεώρηση ύ φορτηγό της

αποθηκευμέν εταιρείας

ων προϊόντων

Τήρηση της

αρχής FIFO
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ΒΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟ

Σ

ΜΕΤΡΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩ

ΠΙΣΗΣ

Ε

1

Ε

2

Ε

3

Ε

4

<ΧΡ ΚΡΙΣΙΜΟ

ΟΡΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ

Η

ΕΠΕΜΒΑ

ΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙ

Α

ΥΠΕΥΘΥ

ΝΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ/

ΕΝΤΥΠ

Ο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ

ΤΡΟΠΟ

Σ

ΣΥΧ/ΤΑ

Υγιειν

ή
Πρόσω

πικού

Επιμόλυνα

η με
παθογόνους

μικροοργαν

ισμούς

Παρουσία

ξένων

σωμάτων

Κατάσταση

υγείας

προσωπικό

ύ

Εφαρμογή

Οδηγιών

Εργασίας

(Ο.Ε.)

Εκπαίδευση

προσωπικού

0 0 Οπτικός

έλεγχος

Καθημεριν

ά

Συστάσεις

και

επανεκπαίδ

ευση

προσωπικό

υ

Απομάκρυ 

νση από το 

χώρο 

εργασίας 

(αν

απαιτείται)

Υπ.

παραγωγή

ς

Βιβλιάρια

υγείας

Απαγορεύεται η 

παρουσία τρίτων 

στους χώρους 

παραγωγής
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ΒΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟ

Σ

ΜΕΤΡΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩ

ΠΙΣΗΣ

Ε

1

Ε

2

Ε

3

Ε

4

ΟΟΡ ΚΡΙΣΙΜΟ

ΟΡΙΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ

Η

ΕΠΕΜΒΑ

ΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙ

Α

ΥΠΕΥΘΥ

ΝΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ/

ΕΝΤΥΠ

Ο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ

ΙΣ

ΤΡΟΠΟ

Σ

ΣΥΧ/ΤΑ

Έλεγχ

ος

εντόμ 

ων - 

τρωκπ 

κών

Μικροβιολ 

ογικός & 

Φυσικός

Διενέργεια 

απεντομώσεω 

ν -

μυοκτονιών

0 0 Πιστοποι

ητικό

διενέργει

ας

απεντομώ

σεων/

μυοκτονι

ών

Όσο ορίζει 

ο εκτελών 

την

διεργασία

Αλλαγή

συνεργείου

που

πραγματοπ 

οιεί τις 

απεντομώσ 

εις/μυοκτο 

νίες

Γενικός

Διευθυντή

ς

Αρχείο

Απεντομώ

σεων/Μυο

κτονιών

Συνεργασία με 

εταιρεία 

εξειδικευμένη 

στον τομέα

Καθαρ Αύξηση Εφαρμογή 0 0 - R.L.U. Οπτικός Μετά από Επανάληψη Υπ. Αρχείο Παροχή
ισμοί - του Οδηγιών <500 ή έλεγχος κάθε του παραγωγή ελέγχου προγράμματος

μικροβιακο Εργασίας (Ο.Ε.) ΟΜΧ καθαρισμό/ καθαρισμού/ ς καθαρισμ καθαρισμού/απο

Απολυ ύ φορτίου <100/cm2 Χρήση απολύμανση απολύμανση ών/απολυ λύμανσης από

μάνσει των χώρων Εφαρμογή swab test ς Προσωπικ μάνσεων εξειδικευμένη

ς & του προγράμματος ό στον τομέα

χώρων εξοπλισμού καθαρισμού / Αναθεώρηση παραγωγή Ε-18 εταιρεία
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και

εξοπλι

σμού

Υπόλειμμα

τα

απορρυπαν

τικών

απολύμανσης

Εκπαίδευση

προσωπικού

Έλεγχος 

υγιεινής των 

επιφανειών

προγραμματ

ος

καθαρισμού

απολύμανση

ς

Επανεκπαίδε

υση

προσωπικού

Ποιότ Μικροβιολ Μικροβιολογι Ν 0 0 - Οι παράμετροι Αποστολ Μια φορά Δέσμευση Γενικός Αρχείο

ητα ογικός & κός και που ή ανά έτος προϊόντος Διευθυντή Αναλύσεω

νερού χημικός χημικός αναφέρονται δείγματος ς ν Νερού
κίνδυνος έλεγχος του στην Κοινή νερού σε Καταστροφ (περιλαμβ
από τη νερού που Υπουργική εργαστήρι ή άνει
χρήση χρησιμοποιείτ Απόφαση ο προϊόντος εκθέσεις
νερού που αι στη μονάδα Υ2/2600/2001 τροφίμων (αν δοκιμών)
δεν έχει τα (ΦΕΚ 982 Β'- για απαιτείται)
χαρακτηρισ 11.07.2001) χημική
τικά του και Ενημέρωσ

Αποθήκευση 

χημικών 

καθαρισμού σε 

ειδικό,

ξεχωριστό χώρο

Συνεργασία με

διαπιστευμένο

εργαστήριο

αναλύσεων

τροφίμων
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πόσιμου Ποιότητα του

νερού

ανθρώπινης

κατανάλωσης,

σε

συμμόρφωση 

προς την 

Οδηγία 

98/83/ΕΚ.



μικροβιολ η
ογική παραγωγού

ανάλυση και

Δημοτικής

Προμήθει 

α έκθεσης 

δοκιμών 

από τη 

Δημοτική 

Αρχή

Αρχής



4.13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Περιγραφή πρώτης ύλης:

ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ 

(ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 96%)ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ

Είδος σνσκευασίας:

Πλαστικά βαρέλια

Τρόπος μεταφοράς πρώτης ύλης στην εταιρεία μας:

Με μεταφορική εταιρεία

Τρόπος αποθήκευσης πρώτης ύλης πριν τη χρήση:

Στην αρχική συσκευασία της σε συνθήκες ξηρής αποθήκευσης

Χρόνος ζωής:
Όπως ορίζεται από τον προμηθευτή

Οδηγίες χρήσης:
Όπως περιγράφονται από τον προμηθευτή

Φυσικοχημικά, Μικροβιολογικά και Οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά

Όπως περιγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 

(Μέρος Λ Τρόφιμα & Ποτά -  Αθήνα 2003), Κεφάλαιο XV, Άρθρα 143-144.

Συνθήκες προετοιμασίας πριν τη συσκευασία:

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του προμηθευτή
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Είδος συσκενασίας:

ΖΑΧΑΡΗ

Χαρτί

Τρόπος μεταφοράς πρώτης ύλης στην εταιρεία μας:

Με μεταφορική εταιρεία & Ι.Χ. αυτοκίνητο

Τρόπος αποθήκευσης πρώτης ύλης πριν τη χρήση:

Στην αρχική συσκευασία της σε συνθήκες ξηρής αποθήκευσης

Χρόνος ζωής:

Όπως ορίζεται από τον προμηθευτή

Οδηγίες χρήσης:
Όπως περιγράφονται από τον προμηθευτή

Φυσικοχημικά, Μικροβιολογικά και Οργανοληπτικά 

χαρακτη ριστικά

Όπως περιγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 

(Μέρος ΑΎρόφιμα & Ποτά -  Αθήνα 2003), Κεφάλαιο VII, Άρθρα 63-64.

Όπως περιγράφονται στο πιστοποιητικό ανάλυσης του παραγωγού.

Συνθήκες προετοιμασίας πριν τη συσκευασία:

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του προμηθευτή
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Είδος συσκευασίας:
Σε μεταλλικά, γυάλινα, πλαστικά μπουκάλια

Τρόπος μεταφοράς πρώτης ύλης στην εταιρεία μας:

Με μεταφορική εταιρεία

Τρόπος αποθήκευσης πρώτης ύλης πριν τη χρήση:

Στην αρχική συσκευασία της σε συνθήκες ξηρής αποθήκευσης

Χρόνος ζωής:
Όπως ορίζεται από τον προμηθευτή

Οδηγίες χρήσης:
Όπως περιγράφονται από τον προμηθευτή

Φυσικοχημικά, Μικροβιολογικά και Οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά

Όπως περιγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 

(Μέρος ΑΤρόφιμα & Ποτά -  Αθήνα 2003), Κεφάλαιο IV, Άρθρα 44-46.

Όπως περιγράφονται στο πιστοποιητικό ανάλυσης του παραγωγού.

Συνθήκες προετοιμασίας πριν τη συσκευασία:

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του προμηθευτή
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ΛΙΣΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 ANETHOLE NAT. O.D.L.

2 ΜΑΣΤΙΧΕΛΑΙΟ ΒΉΟΙΟΤΗΤΑ

3 ANETHOL NAT. 100% EX. BAD LANE SEEDS SUPER

4 ΜΑΣΤΙΧΕΛΑΙΟ ΓΉΟΙΟΤΗΤΑ

5 CLOVE OIL RECTIFIED

6 CINNAMON OIL

7 ROSE FLAVOR

8 TRIPLE SEC 50.406/CT

9 CHERRY 51.849/C

10 BANANA 54.330/CT

11 BRANDY 53.317/C

12 MARASQUIN 54.412/CT
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ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Είδος συσκευασίας:
Σε πλαστικά κουτάκια / μπετονάκια

Τρόπος μεταφοράς πρώτης ύλης στην εταιρεία μας:

Με μεταφορική εταιρεία

Τρόπος αποθήκευσης πρώτης ύλης πριν τη χρήση:

Στην αρχική συσκευασία της σε συνθήκες ξηρής αποθήκευσης

Χρόνος ζωής:

Όπως ορίζεται από τον προμηθευτή

Οδηγίες χρήσης:

Όπως περιγράφονται από τον προμηθευτή

Φυσικοχημικά, Μικροβιολογικά και Οργανοληπτικά 

χαρακτη ριστικά

Η χρώση των διαφόρων αλκοολούχων ποτών γίνεται σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων

II, III, και ντου άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων.

Όπως περιγράφονται στο ANALYSIS CERTIFICATE του παραγωγού (βλ. Συνημμένο έγγραφο).

Συνθήκες προετοιμασίας πριν τη συσκευασία:

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του προμηθευτή
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ΛΙΣΤΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 SUNSET YELLOW 85% CONACERT

2 CARMOISINA 85% CONACERT

3 PONCEAU 4R CONACERT

4 SUNSET YELLOW El 10

5 VERDE ΜΕΝΤΑ 839

6 CARAMEL CO LOUR
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ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 1

Είδος συσκευασίας:

Δ /Ε

Τρόπος μεταφοράς στην εταιρεία μας:

Νερό Δημοτικού Δικτύου

Τρόπος αποθήκευσης πριν τη χρήση:

Χρόνος ζωής:

Οδηγίες χρήσης:

Δ /Ε

Δ /Ε

Δ /Ε

Φυσικοχημικά, Μικροβιολογικά και Οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά

Όπως περιγράφονται στην :

Εφημερίδα της Κυβερνησεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 982 Β'- 11.07.2001). Ποιότητα του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.

I----------------------------------------------------------- —___________________________
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ΛΙΚΕΡ

Περιγραφή τελικού προϊόντος:

ΛΙΚΕΡ

(Ζάχαρη, νερό, αλκοόλη, απόσταγμα, μαστίχα/ ρακή (ανάλογα με το προϊόν), αρωματικές ουσίες,

χρωστικές ουσίες)

Είδος συσκενασίας:

Γυαλί, ΡΕΤ

Χρόνος ζωής τελικού προϊόντος:

Αόριστος

(με την προϋπόθεση ότι αποθηκεύεται στις κατάλληλες συνθήκες)

Οδηγίες χρήσης:

Δ /Ε

Φυσικοχημικά, Μικροβιολογικά και Οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά

Όπως περιγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης 

(Μέρος ΑΤρόφιμα & Ποτά -  Αθήνα 2003), Κεφάλαιο XV, Άρθρα 143-144.

Αλκοολικοί Βαθμοί Τελικών Προϊόντων :24,0 

Αλκοολικός Βαθμός «Μ αστίχας»:26,0 (λευκό)

Αλκοολικός Βαθμός « Ρ α κ ή ς» : 26,0 (λευκό)

Συνθήκες προετοιμασίας πριν τη συσκευασία:

Βλέπε Διάγραμμα Ροής στο Εγχειρίδιο ΗΑΌΟΡ

Τρόπος μεταχείρισης -  Συνθήκες αποθήκευσης τελικού προϊόντος:

Διατηρείται σε μέρος σκιερό & δροσερό

Τρόπος και συνθήκες διανομής τελικού προϊόντος:

Με μεταφορικά μέσα (van) της εταιρείας μας & μεταφορικές εταιρείες

Σήμανση -  Ε τικέτα:

Βλέπε συνημμένη ετικέτα
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Κατηγορίες Καταναλωτών:
Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών από τις ευαίσθητες ομάδες 

καταναλωτών ( βρέφη & παιδιά προσχολικής ηλικίας, ηλικιωμένους, έγκυες γυναίκες, αρρώστους

και ανθρώπους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα)
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ΛΙΣΤΑ ΛΙΚΕΡ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΣΤΕΑΣ

Α Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 ΠΑΡΦΕΤ ΑΜΟΥΡ

2 ΑΝΘΟΣ

3 ΔΙΑΦΟΡΟ

4 CHERRY

5 ΜΠΑΝΑΝΑ

6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

7 ΜΕΝΤΑ

8 TRIPLE SEC

9 ΚΑΡΥΔΑ

10 ΜΑΡΑΣΚΙΝΟ
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4.14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΣΤΙΧΕΛΑΙΟΥ

1 -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1- Όνομα προϊόντος : αιθέριο έλαιο μαστιχέλαιο

1.2- συσκευασία και σήμανση : σε γυάλινη φιάλη των 500 γραμμαρίων και σε Χ/Κ 

των 10 τεμαχίων

1.3- διάρκεια ζωής : δύο χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στη 

φιάλη

1.4- συνθήκες αποθήκευσης : σε θερμοκρασία συντήρησης 0°Ό <Θ < 6°0

2.ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΩΜΑ Ελαφρώς υποκίτρινο

ΟΣΜΗ Χαρακτηριστική οσμή αιθέριου ελαίου 

μαστίχας Χίου

ΥΓΡΑΣΙΑ 97%

ΤΕΦΡΑ 0,00%

3.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Του 95%περίπου των συστατικών)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ% ΑΠΟΚΛΙΣΗ

α-Ρΐηεηε 85 ±3

ύ-Ρΐηεηε 0.8 ±0.1

Μγτοεηε 6 ±0.6

α-Τετρΐηεηε 0.1 ±0.01

Lεmonεnε 2 ±0.02

Οβιηρίιεηε 1 ±0.1

ΟπαΙοΙ 0.02 -

Όπηγτοεηε 0.4 ±0.04

4.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ζύμες κ Μύκητες Max 10cfu/g ISO 7954

Ο.Μ.Χ Max lOcfu/g ISO 4833

Enterobacteriaceae Max lOcfu/g ISO 7402

Salmonella sp. Απουσία /25g In house που στηρίζεται στο πρότυπο 

AFNOR BIO-12/7-03/99

5. ΘΕΡΜ1ΑΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 2,70 Υπολογιστικά

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 0,05 Kjeldahl in house

ΛΙΠΗ 0,20 Soxhlct in house

_Ενεργειακή αξία : 12,8 Kcal ανά lOOgr. 

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -  ΒΕΒΑΙΩΣΗ

6.1 Βαρέα μέταλλα

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ (mg/1) ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρσενικό As 0.1 AAS (Atomic absorption)

Μόλυβδος Pb 0.2 AAS

Χαλκός Cu 5.0 AAS

Ψευδάργυρος Zn 5.0 .AAS

Σίδηρος Fe 5.0 AAS
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Κασσίτερος 8η 1.0 ΑΑ5

Υδράργυρος Η§ 0.01 ΑΑβ

Κάδμιο Οά 0.02 ΑΑΞ

6.2 Ραδιενέργεια : το προϊόν δεν περιέχει Καίσιο ( 08134 & 08137) (πιστοποιητικό 

ανάλυσης μαστιχέλαιου ποτοποιίας Κωστέα)
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4.15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

Μετά τη χημική ανάλυση του δείγματος ευρέθηκαν τα κάτωθι αναλυτικά στοιχεία :

ΧΗΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥΛΜΕΓΙΣΤΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ

ρΗ με/οιπ 7.44 6.20 6.5-9.5

Αγωγιμότητα ΜΒ0α003/Σ 315 0.36 2500

Ολική

σκληρότητα

MgCaC03/L 328 5

Παροδική

σκληρότητα

ΜΒ0α003/Σ 210 1

Μόνιμη

σκληρότητα

Μβ0 ε003/Σ 118 4

Αλκαλικότητα σε 

ηλιανθίνη

MgCaC03/L 210 1

Αλκαλικότητα σε 

φαινολοφθαλείνη

MgCaC03/L 0.0 0.0

Ολικά διαλυμένα 

στερεά στους 

180°Ο

Μβ/1 400 40 1500

Όξινα ανθρακικά MgHC037L 256 1.22

Ανθρακικά mgCO_/L 0.0 0.0

Χλωριούχα MgCL-/L 56.8 7.1 200

Αμμωνία MgNH4+/L 0.0 0.34 0.5

Νιτρώδη MgN02-/L 0.0 0.0 0.1

Νιτρικά MgN03-/L 7.97 18.86 50

Σίδηρος MgFE/L 0.01 0.01 0.2

Μαγγάνιο ΓημΜπ/Ι - - 0.05

Ασβέστιο MgCa-H-/l 86.57 0.8
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Μαγνήσιο Mg++/1 27.22 0.73 50

Ορθοφωσφορικά MgP205/L 0.0 0.0 5

Οι μετρήσεις έγιναν με βάση τα «standard methods for the examination of water and 

wastewater» 20th edition 1998 .
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5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000:2005

Πλεονεκτήματα:

❖  Διασφάλισης άριστης ποιότητας των προϊόντων

❖  Εύκολος έλεγχος σε όλους τους τομείς παραγωγής

❖  Άμεση αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων

❖  Οργάνωση αποθηκών-αρχή FIFO

❖  Εύκολη αντιμετώπιση πιθανόν κινδύνων

❖  Διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των προϊόντων αποκτάται 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με τους αγοραστές.

Μειονεκτήματα:

❖  Το μοναδικό μειονέκτημα το οποίο μπορεί να αναφερθεί είναι ίσως το 

κόστος. Αν και με τα οφέλη που αποκτάς εφαρμόζοντας ένα σύστημα 

ISO το κόστος σου φαίνεται μηδαμινό.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πρότυπο ΚΟ αποτελεί απαραίτητο τη σημερινή εποχή, λόγω της σημαντικής 

αύξησης που παρουσιάζουν τα διατροφικά σκάνδαλα των εκάστοτε βιομηχανιών, 

τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες . παράλληλα εκτός από 

τους κινδύνους υγείας που μπορεί να προκληθούν, οι διατροφικές κρίσεις μπορούν 

να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομία , αυξάνοντας το κόστος για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις ασφάλειες και τις αποζημιώσεις αλλά και 

μειώνοντας την παραγωγικότητα λόγω των χαμένων ωρών απ την απουσία εργασίας.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές αυτές συνέπειες , πολλές χώρες έχουν 

αναπτύξει εθνικά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων ενώ αρκετές επιχειρήσεις 

και οργανισμοί του κλάδου έχουν αναπτύξει τα δικά τους πρότυπα ή προγράμματα 

προκειμένου να ελέγχουν τους προμηθευτές τους. Ωστόσο, η πληθώρα των σχετικών 

εγγράφων δημιουργεί τον κίνδυνο σύγχυσης , αυξάνει την πολυπλοκότητα καθώς και 

το κόστος συμμόρφωσης των προμηθευτών με διαφορετικές απαιτήσεις και 

προγράμματα.

Το Ε80 22000, εναρμονίζει τις σχετικές απαιτήσεις και παρέχει μοναδική λύση για 

εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 

που συμμορφώνονται με τια αρχές του 180 22000 μπορούν να πιστοποιηθούν ενώ το 

πρότυπο μπορεί να εφαρμόζεται και χωρίς πιστοποίηση, μόνο για τα οφέλη που 

παρέχει στις επιχειρήσεις.

Το ΚΟ 22000:2005 είναι ένα σύστημα βασισμένο στις διεργασίες, δίνοντας έμφαση 

στη συνεχή βελτίωση και που θέτει ποσοτικοποιημένους στόχους. Με γνώμονα τα 

παραπάνω λειτουργεί και για τις διεργασίες αρχικής έγκρισης και συνεχούς 

αξιολόγησης των προμηθευτών.

Μέσω λοιπόν του συστήματος 180 22000:2005,η ποτοποιία επιτυγχάνει βελτίωση της 

προσφερόμενης ποιότητας, ελαχιστοποίηση των « κ α κ ώ ν »  προμηθευτών, 

αναγνώριση των « κ α λ ώ ν »  προμηθευτών, πρόληψη τυχόν σφαλμάτων, συνεργασία 

από κοινού με τους προμηθευτές για συνεχή βελτίωση και των δύο μερών,
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αρχειοθέτηση και ιχνηλασιμότητα των προμηθευόμενων υλών, αρχειοθέτηση των 

προμηθευτών και των υλών τους, μείωση φθοράς μηχανών και λοιπού εξοπλισμού 

και ποιοτικότερη απόδοση, εσωτερική επιθεώρηση ποιοτικής παραγωγής και συνεχής 

συμμόρφωση και βελτίωση, άμεσος εντοπισμός με συμμορφούμενων προμηθειών.

Με αυτό τον τρόπο το ISO 22000:2005 ενισχύει τα έσοδα της επιχείρησης . 

Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης και αποτελεί ισχυρό όπλο για το marketing. 

Αυξάνοντας την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων της προσδίδει ένα 

επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Καθώς πρωταρχικός στόχος μιας ποτοποιίας αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας 

των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής ,οφείλουμε να ομολογήσουμε πως τα 

πλεονεκτήματα εφαρμογής του συστήματος ISO 22000 είναι τόσα πολλά και 

σημαντικά για την επιχείρηση , που το ενδεχόμενο υψηλό κόστος εφαρμογής του, θα 

πρέπει να υπεισέρχεται της αξίας του.
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❖  I. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΤΖΟΥΡΟΣ, «  ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟ 22000», 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2006
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2006

ΕΝ ISO 22000:2005 Ποτοποιίας Παναγιώτη Αθ. Κωστέας

> ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

❖  http://www.e-espa.gr/22000.html (ISO 22000)

*** http://www.eneap.com.gr/articlepage.php7article id=71

❖  http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/ w articles oikol 100070 10/04/2006 

150245

❖  (http://www.greekmoney.gr/index.php/permalink/26673.himl)

❖  (http://www.facebook.com/topic.php?uid=22072372999&topic=5022)
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