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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή του συστήματος ΗΑ(ΧΡ σε ξηρά σύκα στη μεταποιητική μονάδα 

της Μεσσηνίας. Αρχικά θα προσεγγίσουμε τον ορισμό του ΗΑ(ΧΡ, 

αναφέροντας τους λόγους επιβολής του, τα στάδια εφαρμογής του, τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του αλλά και τα στάδια 

εφαρμογής του.

Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μελετήσουμε την εφαρμογή του 

συστήματος ΗΑΟΟΡ τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, παραθέτοντας 

τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και πιο 

συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα μέτρα ελέγχου και στην ανάλυση της 

επικινδυνότητας.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης θα εστιάσουμε 

στο σύστημα ΗΑΟΟΡ που εφαρμόζεται στη μεταποιητική μονάδα σύκων στη 

Μεσσηνία αναλύοντας το σχέδιο που εφαρμόζει, το διάγραμμα ροής της, τον 

έλεγχο του εξοπλισμού και τις μεθόδους μέτρησης, την ευθύνη της διοίκησης, 

τον έλεγχο των εγγράφων και των αρχείων, τις προμήθειες των υλικών και 

τέλος την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων στην παραγωγή των 

σύκων.

Στο τέλος της εργασίας θα συνοψιστούν τα τελικά μας συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΑΟΟΡ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ευαισθησία των καταναλωτών απέναντι στις βλάβες που μπορεί να 

προκληθούν στην υγεία του, από τη βρώση ακατάλληλων ή και επικίνδυνων 

τροφίμων είναι τεράστια και αδιαμφισβήτητη. Διατροφικά σκάνδαλα 

προκαλούν ανυπολόγιστες οικονομικές ζημίες στους κλάδους που 

εμπλέκονται με την παραγωγή των τροφίμων, υποχρεώνοντας τους να 

αναλάβουν το κόστος νοσηλείας των παθόντων, την καταβολή αποζημιώσεων 

και τις δικαστικές δαπάνες, από μηνύσεις που θα υποβληθούν από τους 

παθόντες. Η μεγαλύτερη όμως ζημιά προέρχεται από το διασυρμό της 

εταιρίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη δραστική μείωση των 

πωλήσεων των προϊόντων της και τις τεράστιες δαπάνες για την 

αποκατάσταση του ονόματος της. Η εφαρμογή επομένως ενός λειτουργικού 

και αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της υγιεινής αξίας των τροφίμων που 

παράγει μια εταιρία όπως είναι το ΗΑΟΟΡ, περιορίζει δραστικά όλους τους 

παραπάνω κινδύνους. Για την ευκολότερη πρόσβαση στην ορολογία του 

ΗΑΟΟΡ συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα οι σημαντικότεροι ορισμοί.

Πίνακας 1-1 -Ορολογία Σχετικά με το ΗΑΟΟΡ

HACCP Μια συστηματική προσέγγιση για την 

αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο 

των κινδύνων στα τρόφιμα

Ανάλυση

Κινδύνων

Hazard

analysis

Η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης 

πληροφοριών για τους κινδύνους 

σχετιζόμενους με τα τρόφιμα ώστε να 

αποφασιστεί ποιοι είναι σημαντικοί και 

πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 

ΗΑΟΟΡ

Απόκλιση Deviation Υπέρβαση (ή μη ικανοποίηση) κάποιου 

κρίσιμου ορίου

Βήμα Step Σημείο, διαδικασία, λειτουργία ή στάδιο
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στην αλυσίδα παραγωγής του τροφίμου 

από την πρωτογενή παραγωγή στην 

τελική κατανάλωση

Δέντρο

αποφάσεων

Decision tree Αλληλουχία ερωτήσεων για την 

απόφαση αν ένα σημείο ελέγχου είναι 

CCP.

Διαγραμμα ροής Flow diagram Συστηματική αναπαράσταση της 

αλληλουχίας των βημάτων που 

ακολουθούνται κατά την παραγωγή ενός 

τροφίμου

Διορθωτική

ενέργεια

Corrective

action

Ακολουθούμενη διαδικασία όταν 

συμβαίνει κάποια απόκλιση

Ελέγχω/Έλεγχος Control Επιτυγχάνω συνθήκες λειτουργίας που 

συμμορφώνονται με προκαθορισμένα 

κριτήρια/Η κατάσταση όπου ορθές 

διαδικασίες ακολουθούνται και τα 

κριτήρια επιτυγχάνονται

Επαλήθευση Verification Η χρησιμοποίηση μεθόδων, διαδικασιών, 

τεστ και άλλων αξιολογήσεων πέραν της 

παρακολούθησης ώστε να διαπιστωθεί 

αν το σύστημα HACCP συμμορφώνεται 

με το σχέδιο HACCP

Επικινδυνότητα Risk Η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης 

ενός κινδύνου

Κίνδυνος Hazard Ένας βιολογικός, χημικός ή φυσικός 

παράγοντας, ή κατάσταση, του τροφίμου 

που μπορεί να προκαλέσει ένα 

δυσάρεστο πρόβλημα υγείας
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Κρίσιμο όριο Critical limit 

(CL)

Το κριτήριο που καθορίζει την αποδοχή 

από τη μη αποδοχή

Κρίσιμο σημείο 

ελέγχου

Critical Control 

Point (CCP)

Το βήμα όπου μπορεί να εφαρμοστεί 

έλεγχος και είναι ουσιώδες για την 

αποτροπή, την εξάλειψη ή τη μείωση του 

κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα

Μέτρο ελέγχου Control

measure

Οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει, να 

εξαλείψει ή να μειώσει ένα κίνδυνο σε 

αποδεκτά επίπεδα

Ομάδα ΗΑΟΟΡ HACCP team Μια ομάδα ατόμων που είναι υπεύθυνη 

για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη 

συντήρηση του συστήματος HACCP

Παρακολούθηση Monitoring Μια σχεδιασμένη αλληλουχία από 

παρατηρήσεις ή μετρήσεις στις 

παραμέτρους ελέγχου για να διαπιστωθεί 

αν ένα CCP βρίσκεται υπό έλεγχο

Προαπαιτούμενα

προγράμματα

Prerequisite

programs

Διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της 

Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής που 

καθορίζουν τις συνθήκες λειτουργίας της 

μονάδας ώστε να είναι εφικτή η 

εφαρμογή του συστήματος HACCP

Σημείο ελέγχου Control point Οποιοδήποτε βήμα όπου βιολογικοί, 

χημικοί και φυσικοί παράγοντες μπορούν 

να ελεγχθούν

Σοβαρότητα Severity Το μέγεθος ενός κινδύνου

Σύστημα

ΗΑΟΟΡ

HACCP system Το αποτέλεσμα εφαρμογής του σχεδίου 

HACCP
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Σχέδιο HACCP HACCP plan Ένα εγχειρίδιο σχεδιασμένο σε 

συμφωνία με τις αρχές του Η Α ^ Ρ , που 

διασφαλίζει τον έλεγχο των σημαντικών 

κινδύνων για την ασφάλεια του τροφίμου

Τεκμηρίωση Validation Η λήψη αποδεικτικών στοιχείων ότι τα 

συστατικά του σχεδίου Η Α ^ Ρ  είναι 

αποτελεσματικά

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ TOY HACCP

Η ανάπτυξη του συστήματος HACCP, άρχισε να υλοποιείται στα τέλη 

της δεκαετίας του 60, από τη NASA. Για το σκοπό λοιπόν αυτό η εταιρία 

Pillsbury και τα ερευνητικά εργαστήρια του αμερικάνικου στρατού προέβησαν 

στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών που αποσκοπούσαν στην 

παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Οι διαδικασίες αυτές βασίζονταν στην 

αναγνώριση των κινδύνων, που μπορεί να υπάρχουν στις πρώτες και 

βοηθητικές ύλες ή να δημιουργούνται κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγής 

και διακίνησης των τροφίμων. Στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να 

εντοπιστούν τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, στα οποία οι κίνδυνοι 

αυτοί θα μπορούσαν να ελεγχθούν και να εξαλειφθούν. Τα σημεία αυτά 

ονομάσθηκαν Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΚΣΕ) (Αμβροσιάδης, 2005).

Οι ενέργειες αυτές αποτέλεσαν την πρώτη προσέγγιση για την 

δημιουργία και εφαρμογή του συστήματος HACCP. Στη συνέχεια αυτό 

εξελίχθηκε σταδιακά για να φθάσει στην σημερινή του μορφή. Η εξέλιξη αυτή 

υπήρξε ραγδαία και βέβαια ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. Την δεκαετία του '80 η 

παραγωγή ασφαλών τροφίμων απασχόλησε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO 1980), την Αμερικάνικη Ακαδημία επιστημών (NAS 1980) και το 

Αμερικανικό Κογκρέσο (1980).

Το 1986 η Διεθνής επιτροπή για τον καθορισμό μικροβιολογικών 

σταθεροτύπων των τροφίμων (ICMSF) εκδίδει για πρώτη φορά βιβλίο για το 

HACCP και την εφαρμογή του. Το 1989 εκδίδεται οδηγός (NACMCF) που 

παρουσιάζει τις επτά αρχές του συστήματος HACCP, αναφέρει τους
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κυριότερους κινδύνους στα τρόφιμα και εμπεριέχει σειρά ορισμών. Σε μία 

αναθεωρημένη έκδοση του οδηγού που παρουσιάζεται αργότερα (1992), 

γίνεται μια αναλυτικότερη περιγραφή των επτά αρχών του ΗΑΟΟΡ και 

επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτή και μια σειρά ερωτήσεων, υπό 

μορφή διαγράμματος αποφάσεων, με στόχο την διευκόλυνση και τον 

αντικειμενικό προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΚΣΕ). Σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδόθηκε η οδηγία 93/43 με την οποία η 

εφαρμογή του συστήματος γίνεται υποχρεωτική στη βιομηχανία τροφίμων με 

ημερομηνία έναρξης την 14.1.1999. Της οδηγίας 93/43 είχαν προηγηθεί 

κάθετες Οδηγίες , που βασίζονταν στις αρχές του ΗΑΟΟΡ και αφορούσαν το 

κρέας (92/5), το γάλα (92/46), τα ιχθυρά (91/473)και τα προϊόντα με βάση το 

αυγό (89/473). Σήμερα η Οδηγία 93/43 έχει αντικατασταθεί από τον 

Κανονισμό 852/2004 στον οποίο αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση 

εφαρμογής του ΗΑΟΟΡ. Σε αντίθεση με τα προϋπάρχοντα κατασταλτικά 

συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων, που βασιζόταν στον έλεγχο 

του ετοίμου προϊόντος, το σύστημα αυτό είναι καθαρά προληπτικό και 

στηρίζεται:

Στον εντοπισμό και την αναγνώριση όλων των κινδύνων που είναι 

δυνατόν να εμπεριέχονται σε ένα τρόφιμο και θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.

1. Στην ανάλυση και εκτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων αυτών και 

της πιθανότητας εμφάνισης τους στο συγκεκριμένο τρόφιμο.

2. Στον έλεγχο των κινδύνων αυτών, που θα βασισθεί στον προσδιορισμό 

των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και στη συνέχεια στην καταστροφή ή 

μείωση του κινδύνου στα σημεία αυτά.

1.3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΑΟΟΡ

Ο βασικότερος λόγος είναι η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή. 

Εκτός όμως από τη διαχείριση της ασφάλειας του τροφίμου, συμβάλλει και 

στη βελτίωση του «ονόματος» της εταιρίας και τη μακροπρόθεσμη αύξηση 

των κερδών της. Το σύστημα ΗΑΟΟΡ είναι ένα προληπτικό σύστημα, που
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μειώνει σημαντικά τους ελέγχους των τελικών προϊόντων. Οι τελευταίοι έχουν 

το μειονέκτημα ότι είναι καταστροφικοί και περιορίζονται σε ένα ορισμένο 

αριθμό δειγμάτων. Έτσι αφ’ ενός μεν το προϊόν που ελέγχεται δεν μπορεί να 

δοθεί στην κατανάλωση και αφ’εταίρου ο κίνδυνος που εμπεριέχεται μέσα στο 

τρόφιμο, ανάλογα με το είδος του και τον τρόπο διασποράς του, πολλές 

φορές δεν εντοπίζεται. Κίνδυνοι που διασπείρονται ομοιόμορφα μέσα στο 

τρόφιμο και εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, εντοπίζονται ευκολότερα από 

τους κινδύνους των οποίων η διασπορά είναι ανομοιογενής και η συχνότητα 

εμφάνισης των μικρή. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι με τους τελικούς 

ελέγχους δύσκολα μπορεί κανείς να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των 

τροφίμων. Μοναδική λύση επομένως για το πρόβλημα αυτό είναι η εφαρμογή 

συστημάτων που θα εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής 

διαδικασίας στα οποία οι κίνδυνοι θα ελέγχονται και θα καταστρέφονται. 

(Αμβροσιάδης,2005)

Άλλοι λόγοι που επιβάλουν την εφαρμογή των συστημάτων αυτών είναι 

οι διάφορες εξωτερικές πιέσεις και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρίας. Οι εξωτερικές πιέσεις προέρχονται κυρίως από τις κρατικές αρχές. 

Στην Ευρώπη ένας από τους πλέον ισχυρούς Κανονισμούς είναι ο 852/2004 

της ΕΕ, ο οποίος επιβάλει την υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος 

ΗΑΟΟΡ σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων. Εταιρίες τροφίμων που 

εφαρμόζουν τα διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας, όπως το 150 9000, 

είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνουν στο σύστημα αυτό και το ΗΑΟΟΡ. 

Εξωτερικές πιέσεις τέλος μπορεί να προέρχονται και από τους πελάτες της 

εταιρίας, οι οποίοι σαν απαραίτητο όρο της συνεργασίας τους θέτουν την 

εφαρμογή και λειτουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

1.4.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΑΟΟΡ

Το σύστημα αυτό όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε μια μονάδα 

παραγωγής τροφίμων είναι σίγουρο ότι αρχικά θα δημιουργήσει αρκετά 

προβλήματα. Τα πρώτα από αυτά σχετίζονται με το προσωπικό το οποίο 

επιφορτίζεται με πρόσθετες εργασίες, τις οποίες πολλές φορές δεν κατανοεί 

απόλυτα. Οι πρώτες του αντιδράσεις επομένως είναι αρνητικές, δυσφορεί με
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τις καινούργιες «λεπτομέρειες» και πολλές φορές δεν έχει και τις 

απαιτούμενες γνώσεις για να φέρει σε πέρας τα νέα του καθήκοντα. Αυτόματα 

λοιπόν αναδεικνύεται η ανάγκη της εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στο 

νέο αυτό σύστημα( Λάλας Σ, 2000).

Άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται όταν δεν γίνεται η πλήρης 

ανάπτυξη και κυρίως η πλήρης εφαρμογή του. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

ένα ημιτελές σύστημα που δεν προσφέρει καμιά απολύτως υπηρεσία. Η μη 

σωστή και πλήρης εφαρμογή του συστήματος έχει πολλές αιτίες. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι η μη σωστή επιλογή και ειδίκευση της ομάδας 

που θα το αναπτύξει, με αποτέλεσμα πολλοί κίνδυνοι να μην αναγνωρισθούν 

και αρκετά Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου να παραληφθούν. Είναι δυνατόν επίσης 

τα διαγράμματα ροής που θα δημιουργήσουν να μην ανταποκρίνονται στην 

πραγματική διαδικασία παραγωγής. Άλλη σοβαρή αιτία είναι η αδυναμία 

αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού μετρήσεων και δοκιμών, με αποτέλεσμα 

να μην καταγράφονται τα απαραίτητα, για τη λειτουργία του συστήματος, 

στοιχεία. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα πλέον συνήθη, γιατί η αγορά 

νέου εξοπλισμού μετρήσεων, όπως πχ. Συστήματα παρακολούθησης 

θερμοκρασιών, εξοπλισμός για τη διενέργεια γρήγορων μικροβιολογικών 

εξετάσεων, συσκευές ανίχνευσης μετάλλων ή ξένων σωμάτων κά., συνδέεται 

με υψηλό κόστος.

Προβλήματα επίσης δημιουργούνται όταν το σύστημα ΗΑΌΌΡ θα 

πρέπει να ενσωματωθεί και να λειτουργήσει με ήδη υπάρχονται συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας, όπως είναι για παράδειγμα το ΙΘΟ 9000. Στις 

περιπτώσεις αυτές πρωταρχικό ρόλο έχει πάντα η ασφάλεια του τροφίμου 

που παράγεται. Τα ευρήματα επομένως που προκύπτουν από την μελέτη, 

ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία υ964 του συστήματος ΗΑΌΌΡ, έχουν 

πάντα προτεραιότητα και σε καμιά περίπτωση δεν θα αλλάξουν επειδή 

διαφέρουν για παράδειγμα από κάποια ήδη υπάρχοντα Κρίσιμα Όρια. Άλλο 

πρόβλημα είναι τα διάφορα έντυπα παρακολούθησης της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η ύπαρξη πολλών εντύπων με τα οποία ελέγχεται η εφαρμογή 

του συστήματος, προκαλεί μεγάλη σπατάλη ανθρωπίνων πόρων και υλικών 

και τεράστιο πρόβλημα γραφειοκρατίας. Θα πρέπει επομένως τα έντυπα 

ελέγχου του ΗΑΌΘΡ να είναι απλά, λειτουργικά και όσο το δυνατόν λιγότερα.
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1.5.ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΑΟΟΡ

Όταν από την εταιρία ληφθεί η οριστική απόφαση για την εφαρμογή 

του συστήματος ΗΑΟΟΡ, θα πρέπει, για την αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση της εργασίας αυτής, να γίνει ένας πολύ προσεκτικός 

σχεδιασμός. Αφού αρχικά βρεθούν τα άτομα που θα αναλάβουν το έργο και 

εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι πόροι, μελετάται η υπάρχουσα κατάσταση που 

αφορά τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, 

προσδιορίζονται τα κενά και αποφασίζεται στη συνέχεια η δομή του 

συστήματος. Η ολοκλήρωση του πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια, όπως 

αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. (ΟΜΑ, Γερμανικό αγροτικός 

οργανισμός μάρκετινγκ).

Πίνακας 1-2 Στάδια για τη μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση του 

συστήματος ΗΑΟΟΡ

ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

Στάδιο 1ο

Μελέτη του ΗΑΟΟΡ 

Στάδιο 2ο

Ανάπτυξη του σχεδίου ΗΑΟΟΡ 

Στάδιο 3ο

Εφαρμογή και λειτουργία του 

συστήματος ΗΑΟΟΡ 

Στάδιο 4ο

Έλεγχος και αναθεώρηση του συστήματος ΗΑΟΟΡ

13



1.5.1 Προέλευση του συστήματος HACCP και ιστορική αναδρομή

To HACCP αναπτύχθηκε αρχικά σαν ένα σύστημα διασφάλισης 

υγιεινής των τροφίμων από μικροβιολογικούς παράγοντες, που 

χρησιμοποιούνταν στο διαστημικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέχεια διάφορα άλλα προγράμματα και συστήματα 

αναπτύχθηκαν και έγινε γρήγορα φανερό ότι πραγματικά ασφαλή προϊόντα 

μπορούσαν να παραχθούν μόνο αν υπήρχε δυνατότητα ελέγχου του 100% 

της παραγωγής, πράγμα αδύνατο αφού θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί όλη η 

παραγόμενη ποσότητα. Έτσι έγινε αντιληπτό ότι μόνο ένα σύστημα σαν το 

HACCP θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και το οποίο θα είχε ένα χαρακτήρα 

πρόληψης των προβλημάτων (http://www.minagric.gr). Στην παράγραφο αυτή 

παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά οι κυριότεροι σταθμοί εξέλιξης του 

συστήματος HACCP .

1. 1959 -  Σε συνεργασία με τη NASA και τα εργαστήρια του Αμερικανικού 

Στρατού, ζητείται από την αμερικανική εταιρεία Pillsbury Co να παράγει 

τρόφιμα για κατανάλωση από πληρώματα διαστημικών αποστολών, σε 

συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Αυτό προϋπόθετε ότι τα παραγόμενα 

τρόφιμα δεν θα μολύνονταν από μικροοργανισμούς που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν αρρώστιες και να οδηγήσουν σε πρόωρο 

τερματισμό της αποστολής. Επειδή οι τότε υπάρχουσες τεχνικές 

Ποιοτικού Ελέγχου θεωρούνταν ανεπαρκείς για να διασφαλίσουν 100% 

την ασφάλεια των προϊόντων, αναπτύχθηκε ένα προληπτικό σύστημα 

ελέγχου που βασιζόταν στον έγκαιρο έλεγχο των πρώτων υλών, των 

διεργασιών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, του προσωπικού, της 

αποθήκευσης και της διανομής, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

περιττό τον έλεγχο του τελικού προϊόντος. Η απαίτηση για την τήρηση 

αρχείων σύμφωνα με τους κανονισμούς της NASA διευκόλυνε τόσο την 

δόμηση όσο και την εφαρμογή του συστήματος HACCP και αποτελεί 

βασικό μέρος της σημερινής μορφής του.

2. 1971- Έγινε η πρώτη παρουσίαση του HACCP στο Εθνικό συνέδριο 

για την προστασία των τροφίμων στις Η.Π.Α. Στο στάδιο αυτό το 

σύστημα περιλάμβανε μόνο τρεις βασικές αρχές: 1) διεξαγωγή Hazard
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Analysis και εκτιμήσεων επικινδυνότητας, 2) καθορισμός των κρίσιμων 

σημείων ελέγχου (CCPs) και 3) παρακολούθηση των CCPs, ενώ και οι 

χαρακτηριστικοί κίνδυνοι είναι αρχικά μόνο τρεις.

3. 1972 -  Η εταιρεία Pillsbury Co υπογράψει συμβόλαιο με τον οργανισμό 

τροφίμων και φαρμάκων (FDA), με σκοπό τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού 

προγράμματος για το προσωπικό του Οργανισμού πάνω στο σύστημα 

HACCP. Καθώς και αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής του 

συστήματος HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων από το Διεθνή 

Οργανισμό Υγείας (WHO) σε συνέδριο στην Αργεντινή.

4. 1973 -Συντάχθηκε το πρώτο εγχειρίδιο του HACCP από την εταιρεία

Pillsbury Co και χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των 

επιθεωρητών του FDA. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται -  με 

βάση την προσέγγιση της HACCP -  οι πρώτες επιθεωρήσεις (206) 

από τον FDA, σε χαμηλές οξύτητας κονσερβοποιίες

(κονσερβοποιημένα μανιτάρια) στις Η.Π.Α. Η HACCP αποτελεί τη 

βάση, πάνω στην οποία στηρίζεται η δημοσίευση Κανονισμών από τον 

FDA για τα χαμηλής οξύτητας κονσερβοποιημένα τρόφιμα (LACF).

5. 1980 -  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) αναγνωρίζει ότι το 

σύστημα HACCP είναι άγνωστο στις χώρες εκτός των Η.Π.Α και 

πιστεύει ότι η εφαρμογή του μπορεί να βοηθήσει πολλές ακόμα χώρες.

6. 1985 -  Η NAS ( Εθνική Ακαδημία Επιστημών) στην Αμερική προτείνει 

την έκδοση : "An Evaluation of the Role of Microbiological Criteria for 

Foods and Foods ingredients” τη χρήση του συστήματος HACCP με 

σκοπό την έγκαιρη πρόληψη των μικροβιολογικών κινδύνων στα 

τρόφιμα και τονίζει, ότι οι αναλύσεις στο τελικό προϊόν δεν είναι 

επαρκείς για την πρόληψη των τροφικών ασθενειών. Επίσης, προτείνει 

την καθιέρωση νέων σύγχρονων αρχών για το HACCP, την 

εκπαίδευση της βιομηχανίας και του προσωπικού των υπηρεσιών 

ελέγχου στις αρχές του HACCP, καθώς και τη σύσταση της Εθνικής 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Μικροβιολογικά Κριτήρια των 

Τροφίμων (NACMCF).

7. 1987 -  Ανατέθηκε στον Εθνικό Φορέα για Ωκεανούς και Ατμόσφαιρα
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(ΝΟΑΑ) ο σχεδιασμός ενός προγράμματος βελτίωσης της 

επιθεώρησης των ιχθυηρών με την εφαρμογή του συστήματος HACCP, 

το οποίο διενεργείται από την Εθνική Υπηρεσία Θαλάσσιων Τόπων 

Αλιείας (NMFS).

8. 1988 -  Έκδοση του βιβλίου ‘’Microorganisms in foods 4: application of 

the HACCP System to ensure microbiological safety and quality” από 

τη Διεθνή Επιτροπή για τις Μικροβιολογικές Προδιαγραφές των 

Τροφίμων. Επίσης, ο WHO κατέθεσε πρόταση για την εφαρμογή του 

συστήματος HACCP στην προετοιμασία των τροφίμων και την 

εκπαίδευση του προσωπικού που χειρίζονται τα τρόφιμα.

9. 1989 -  Έκδοση ενός οδηγού από το NACMCF για την εφαρμογή του 

συστήματος HACCP σε διεθνές επίπεδο. Ο οποίος περιλαμβάνει τις 

επτά νέες αρχές, τους κυριότερους ορισμούς, τους εξής 

χαρακτηριστικούς κινδύνους και μια περιγραφή της κάθε αρχής 

χωριστά.

10.1991 -  Ο NMFS ολοκληρώνει την έρευνα πάνω στην εφαρμογή του 

HACCP στις βιομηχανίες ιχθυρών. Η έρευνα λαμβάνει την ονομασία 

MSSP ( Mobel Seafood Surveillance Project).

11.1992 -  Υιοθέτηση Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Council 

Directive, 92/5/EEC), η οποία επικεντρώνεται στα κρεατοσκευάσματα 

και στην ορθή εφαρμογή των αρχών της HACCP. Επίσης η NACMCF 

εκδίδει έναν οδηγό για την εφαρμογή του HACCP, στον οποίο 

περιγράφονται αναλυτικότερα οι επτά νέες αρχές, παρουσιάζονται όλοι 

οι σημαντικοί ορισμοί στην ορολογία του HACCP, καθώς και το 

Διάγραμμα Αποφάσεων για τον ευκολότερο προσδιορισμό των CCPs.

12.1993 -  Η επιτροπή Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission 

εκδίδει Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος HACCP. Επίσης 

υιοθετήθηκε από την τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα η Οριζόντια Οδηγία 

για την Υγιεινή των τω τροφίμων 93/43/ΕΟΚ στην οποία τονίζεται η 

σημασία της καλής υγιεινής και της χρήσης του HACCP στη βιομηχανία 

τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Με την Οριζόντια Οδηγία 

93/43/ΕΟΚ γίνεται ουσιαστικά υποχρεωτική η εφαρμογή συστημάτων
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HACCP από τις βιομηχανίες τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

βιομηχανιών τροφίμων.

13.1994 -  Έκδοση του "generic HACCP models for refrigerated foods” 

από τον USDA, το οποίο αποτελεί έναν οδηγό για την εφαρμογή του 

HACCP στις βιομηχανίες κρεάτων και πουλερικών. Επιπλέον η 

επιτροπή Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission συντάσσει 

ένα προσχέδιο (draft) έκδοσης για τις γενικές αρχές της υγιεινής 

τροφίμων ( General Principes of Food Hygiene). H έκδοση αυτή 

μελετά την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων από την ανάπτυξη των 

πρώτων υλών μέχρι την κατανάλωση των προϊόντων και εντοπίζει τους 

βασικούς ελέγχους υγιεινής σε κάθε στάδιο, οι οποίοι έχουν 

αναγνωριστεί διεθνών ως απαραίτητη για την εξασφάλιση της 

ασφάλειας και της καταλληλότητας για κατανάλωση των τροφίμων, 

υιοθετώντας την προσέγγιση HACCP για την ασφάλεια των τροφίμων.

14.1995 -Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα " HACCP: Σύλληψη της ιδέας 

και Εφαρμογή” από τον WHO με την συμμετοχή του FAO. Οι 

αντικειμενική στόχοι του συνεδρίου ήταν δύο: 1) Εξέταση των 

προβλημάτων που συναντώνται κατά την εφαρμογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών του Codex Alimentarius και υποβολή 

προτάσεων για την ανανέωση του Κώδικα. 2) ανασκόπηση της 

στρατηγικής για την υλοποίηση του συστήματος HACCP. Η επιτροπή 

Codex Alimentarius Commission ανακοινώνει την Ανάλυση 

Επικινδυνότητας.

15.1997 -  Έγινε αναθεώρηση των επτά αρχών του HACCP και οδηγιών 

από την Επιτροπή Codex Alimentarius Commission για την εφαρμογή 

του συστήματος, αναγνωρίζοντας τις πιθανές διαφορές που μπορεί να 

υφίστανται από επιχείρηση σε επιχείρηση. Έπειτα έγινε υιοθέτηση 

τριών αναθεωρημένων βασικών κειμένων για την υγιεινή των τροφίμων 

από την Επιτροπή Codex Alimentarius Commission, η οποία 

εφαρμόζει το κοινό πρόγραμμα FAO/WHO για τις προδιαγραφές 

τροφίμων. Τέλος έγινε έκδοση του "Οδηγού για Προετοιμασία Μελέτης 

του HACCP” από τον USDA, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
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συμπληρωματικά στην εκπαίδευση για το ΗΑ(ΧΡ από τις μικρές και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

16.1998 -  Έγινε παρουσίαση των αλληλεπιδράσεων και

αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ του ΙβΟ 9001 και του ΗΑ(ΧΡ και 

πρόταση για την ενσωμάτωση των δύο συστημάτων.

17.2000 -  Στις 21 Σεπτεμβρίου 2000 υπεγράφη από τους συναρμόδιους 

Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την ασφάλεια και 

υγιεινή των τροφίμων.

18.2004 -  Αντικαθίσταται η οδηγία 93/43 με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 

852/2004. (Τζία και Παππά, 2005)

1.6.ΛΟΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

Μια παραγωγός εταιρία τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα 

HACCP για τους ακόλουθους λόγους:

1. Εντοπισμός ανεπάρκειας ελέγχου του τελικού προϊόντος

2. Αύξηση ζήτησης για έτοιμα προϊόντα από τον καταναλωτή

3. Για να αισθάνεται ασφαλής ο καταναλωτής από το προϊόν που 

καταναλώνει

4. Υποχρέωση από τη νομοθεσία

5. Για να καλύπτεται νομικά σε περίπτωση μηνύσεων

6. Για να υποβοηθάει την λειτουργία συστημάτων (ISO, TQM)

7. Γ ια να βελτιώνεται το γόητρο της εταιρίας

8. Για να μειώνεται το κόστος της επιχείρησης λόγω ελαχιστοποίησης των 

ανακλήσεων προϊόντων .

Πριν τη εφαρμογή του συστήματος HACCP από τις βιομηχανίες, για την 

ασφάλεια των τροφίμων έκαναν ποιοτικό έλεγχο στο τελικό προϊόν που όμως
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αυτή η μέθοδος παρουσίαζε πολλά μειονεκτήματα. Χρησιμοποιούσαν 

χρονοβόρες τεχνικές στη μικροβιακή ανάλυση, παρουσιαζόταν ανομοιόμορφη 

κατανομή των κινδύνων, υπήρχε ανάκληση μη αποδεκτών προϊόντων που 

αύξαναν το κόστος και μείωναν την αξιοπιστία της επιχείρησης, επίσης 

υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες στην εκλογή του χρόνου και του καταλληλότερου 

σημείου δειγματοληψίας. (Λαλάς, 2003)

2.7 Ελληνική Νομοθεσία για ΗΑ(ΧΡ

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για το ΗΑΟΟΡ έγινε μέσω της ΚΥΑ 

487/ΦΕΚ/121 θ'Β/4-10-2000 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η οποία 

εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ και 

υποχρεώνει πλέον τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, 

παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή 

διαθέτουν τρόφιμα να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο ΗΑ(ΧΡ.

Η νομοθεσία που διέπει το Σύστημα ΗΑΟΟΡ για την Ελλάδα είναι:

□ Π.Δ. 394/4-12-1996 (ΦΕΚ 266)

□ ΚΥΑ 487/4-10-2000 (ΦΕΚ1219ΓΒ)

□ ΚΥΑ 052/11-5-2004 (ΦΕΚ 687)

Ειδικότερα βάση της ΚΥΑ 487/2000 άρθρο 3 όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων 

υποχρεούνται στην εφαρμογή και τήρηση μόνιμων διαδικασιών που 

αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος 

Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (ΗΑΟΟΡ) για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Ο βαθμός ανάπτυξης και τήρησης 

του συστήματος σχετίζεται με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησής τους. 

Επίσης η εφαρμογή των συστημάτων αυτών θα πρέπει πάντα να 

τεκμηριώνεται με την τήρηση των απαραίτητων αρχείων. (ΚΕΤΑ Δυτικής 

Ελλάδος,2004)

Κατά τον κανονισμό 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ΗΑΟΟΡ δεν 

εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική χρήση, στην 

οικιακή παρασκευή, χειρισμό και αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική 

κατανάλωση. Επίσης, στην άμεση προμήθεια από τον παραγωγό μικρών

19



ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων (προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής 

περιλαμβανομένων των προϊόντων του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 

θύρας και της αλιείας) στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα 

λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή. Τέλος, το 

ΗΑΟΟΡ δεν εφαρμόζεται στα κέντρα συλλογής και βυρσοδεψίας τα οποία 

εμπίπτουν στον ορισμό της επιχείρησης τροφίμων, (www.skiadas.gr ).

2.8 Προϋποθέσεις Εφαρμογής Συστήματος ΗΑΟΟΡ

Η ιδέα και η εφαρμογή της ΗΑΟΟΡ σχετίζεται με τέσσερις σημαντικές 

παραμέτρους : οι έννοιες της ποιότητας και της ασφάλειας, οι κανόνες της 

Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (ΘΗΡ) και οι κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής 

Πρακτικής (ΟΜΡ). Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στους κανόνες 

αυτούς και ένα σύστημα ελέγχου που θα διασφαλίζει τη σταθερή τήρηση των 

παραμέτρων αυτών και θα οδηγεί στη παραγωγή ασφαλών, υγιεινών, 

νόμιμων, εύγεστων, εύχρηστων, θρεπτικών και σταθερής ποιότητας 

προϊόντων.
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Εικόνα: Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Ευμορφόπουλος, 2005)

2.9 Ποιότητα Και Ασφάλεια

Ποιότητα είναι η ικανότητα ενός προϊόντος (ή μιας υπηρεσίας) να 

ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Είναι το σύνολο των 

ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του προϊόντος, που εξυπηρετούν 

καθορισμένες ή υπονοούμενες ανάγκες.

Η ποιότητα του τροφίμου πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ως ο βαθμός 

προσαρμογής αυτού στις απαιτήσεις του καταναλωτή, που έχουν σχέση με 

την θρεπτικότητα και τις οργανοληπτικές ιδιότήτες του. Αποτελεί το σύνολο 

των χαρακτηριστικών του τροφίμου, τα οποία στοχεύουν στην ικανοποίηση 

των εκφρασμένων ή εννοούμενων αναγκών του καταναλωτή, και που τελικά 

καθορίζουν το βαθμό αποδοχής του προϊόντος από αυτόν. Η ποιότητα κάθε 

τροφίμου εξαρτάται από την ποιότητα των πρώτων υλών και από την 

τεχνολογία παραγωγής. Εμφανίζεται δε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

όπως άρωμα, γεύση, σύσταση κ.τ.λ. Έτσι η ποιότητα ενός τροφίμου αποτελεί 

την οριακή «συνισταμένη των επί μέρους ποιοτήτων» των υλικών και των
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μεθόδων τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή, ενώ είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος παραγωγής. (Τζία και Παππά, 2005)

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των τροφίμων (συντελεστές 

ποιότητας) είναι τα ακόλουθα :

1. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, γεύση, οσμή, μέγεθος, σχήμα,)

2. Θρεπτική αξία

3. Ασφάλεια (απόλυτη ασφάλεια1,σχετική ασφάλεια2)

4. Συσκευασία

5. Συμφωνία με τη νομοθεσία

6. Τιμή

7. Διαθεσιμότητα

8. Διατηρησιμότητα

2.10 Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής -GHP-

Πέραν των ειδικών προδιαγραφών και διαδικασιών, που πρέπει να 

ακολουθούνται για την διασφάλιση της υγιεινής, στις διαδικασίες παραγωγής 

και διάθεσης τροφίμων και αφορούν στις πρόνοιες του εφαρμοζόμενου 

συστήματος HACCP, πρέπει να λαμβάνονται τυπικά μέτρα διασφάλισης της 

υγιεινής στους χώρους εργασίας για την αποφυγή επιμολύνσεων ή την 

παρείσδυση επιμολυντών στα τελικά προϊόντα. Το σύνολο των μέτρων αυτών 

που ορίζεται ως Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής αποτελούν 

προαπαιτούμενο για την τεκμηρίωση των διαδικασιών HACCP, και έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία του εφαρμοζόμενου συστήματος. Σε κάθε 

βιομηχανική εγκατάσταση η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής έχει 

αποφασιστική σημασία για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και σχετίζεται 

με τους ακόλουθους παράγοντες (με βάση το προσχέδιο έκδοσης "General

1 Απόλυτη ασφάλεια είναι η εξασφάλιση ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος από την χρήση 
κάποιου τροφίμου (ανέφικτος στόχος)
2 Σχετική ασφάλεια είναι η πρακτική σιγουριά ότι δεν θα προκληθεί κίνδυνος, εφόσον το 

προϊόν καταναλωθεί σωστά και δεν υπερβαίνει κάποια ανώτερα όρια.
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Principles of Food Hygiene” της επιτροπής Codex Alimentarius Commission -  

1994, σε συνδυασμό με την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων):

□την υγιεινή του περιβάλλοντος εργασίας

□ την υγιεινή των πρώτων υλών και συστατικών των τροφίμων.

□τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, 

μεταφορά και διανομή του προϊόντος.

□ την προσωπική υγιεινή του εργατικού προσωπικού (Καλογρίδου- 

Βασιλειάδου, 1999)

2.10.1 Υγιεινή στο χώρο εργασίας

Πρέπει να μελετώνται οι πιθανές πηγές μόλυνσης από το περιβάλλον 

εργασίας. Έτσι η βασική παραγωγική διαδικασία δεν πρέπει να 

πραγματοποιείται σε περιοχές, στις οποίες η παρουσία πιθανά επικίνδυνων 

συστατικών μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή συγκέντρωση αυτών στο 

τρόφιμο. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας τροφίμων πρέπει 

να κατασκευάζονται μακριά από:

• Περιβαλλοντικά μολυσμένες περιοχές

• Περιοχές επιρρεπείς σε ανάπτυξη τρωκτικών και εντόμων

• Περιοχές από όπου υγρά ή στερεά απόβλητα δε μπορούν να 

απομακρυνθούν αποτελεσματικά.

Η υγιεινή των χώρων επεξεργασίας και του εξοπλισμού: απαιτούν επαρκή και 

κατάλληλο καθαρισμό, απολύμανση και συντήρηση, εξαφάνιση των 

τρωκτικών, απεντόμωση, διαχείριση των αποβλήτων και αποτελεσματική 

καταγραφή όλων των παραπάνω διαδικασιών. Επίσης τα μηχανήματα της 

παραγωγής πρέπει:

• Να τοποθετούνται σε κατάλληλα μέρη, ώστε να επιτρέπεται ο σωστός 

καθαρισμός και η συντήρησή τους

• Να έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των 

τροφίμων από ξένα σώματα, όπως γυαλί, μέταλλα ή λιπαντικά
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• Να λύνονται εύκολα, προκειμένου να πραγματοποιείται εύκολα ο 

καθαρισμός, η απολύμανση και η επιθεώρηση για πιθανή παρουσία 

τρωκτικών. (Ανδρεάδης και Παπαϊωάννου, 2004)

2.10.2 Υγιεινή των πρώτων υλών και συστατικών των τροφίμων

Πρέπει να αναγνωρίζονται τα σημεία, όπου υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα 

μόλυνσης των πρώτων υλών και συστατικών και να λαμβάνονται μέτρα για 

την ελάττωση της επικινδυνότητας αυτής. Πιο συγκεκριμένα οι παραγωγοί 

πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα, με σκοπό :

• Τον έλεγχο της μόλυνσης από υπολείμματα λιπασμάτων, εντομοκτόνων ή 

αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των πρώτων υλών

• Τον έλεγχο της υγείας των φυτικών και ζωικών πρώτων υλών, προκειμένου 

να αποτρέπεται η κατανάλωση ακατάλληλων και επικίνδυνων τροφίμων

• Την προστασία των πρώτων υλών και συστατικών από απορρίμματα ζώων 

ή άλλες μολύνσεις.

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στη σωστή μεταχείριση και διάθεση των 

αποβλήτων, καθώς και στην αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών.

(Αρβανιτογιάννης και Τζάρος, 2004)

2.10.3 Υγιεινή κατά την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, 
μεταφορά και διανομή του προϊόντος.

Το τρόφιμο και οι πρώτες ύλες πρέπει:

□ Να ταξινομούνται προκειμένου να διαχωρίζονται εκείνες που είναι 

ακατάλληλες για κατανάλωση.

□ Να προστατεύονται από τη μόλυνση από έντομα, τρωκτικά ή άλλους 

χημικούς, φυσικούς ή μικροβιολογικούς κινδύνους κατά την παραγωγή, την 

επεξεργασία την αποθήκευση και την μεταφορά.

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η αλλοίωση του τροφίμου με εφαρμογή 

κατάλληλων μέτρων όπως ο έλεγχος της θερμοκρασίας, της υγρασίας κ.τ.λ.
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Τα μεταφορικά οχήματα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, 

ώστε να προφυλάσσονται τα τρόφιμα από μολύνσεις. Θα πρέπει επίσης να 

είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται δεόντως. Τα βυτία στα οχήματα ή και οι περιέκτες δεν πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά άλλου πράγματος πλην τροφίμων, αν 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης. Όταν χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 

διαφορετικών ειδών τροφίμων, πρέπει τα προϊόντα όπου απαιτείται, να 

διατηρούνται χωριστά για να προφυλάσσονται από τυχόν μόλυνση και μεταξύ 

των φορτώσεων να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός. Τέλος τα οχήματα ή 

και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να 

έχουν την ικανότητα να διατηρούν την κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να ελέγχεται το επίπεδο θερμοκρασίας. 

(www.ktimel.gr)

Κατά την διάρκεια παραγωγής οποιαδήποτε τροφίμου, οι παραγωγοί πρέπει :

□ Να αναγνωρίζουν τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που είναι κρίσιμα 

για την ασφάλεια των τροφίμων.

□ Να εγκαθιστούν αποτελεσματικές διεργασίες ελέγχου στα στάδια αυτά.

□ Να παρακολουθούν τις διεργασίες ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

συνεχής αποτελεσματικότητα αυτών.

□ Να επιθεωρούν τις διεργασίες ελέγχου περιοδικά και όποτε γίνεται 

μετατροπή της παραγωγικής διαδικασίας. (Τζία και Τσιαπούρης, 1996)

2.10.4 Προσωπική υγιεινή εργατικού δυναμικού

Σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση των παραγωγικών διαδικασιών μιας 

επιχείρησης έχει το προσωπικό της επιχείρησης, Το προσωπικό θα πρέπει να 

είναι επαρκές και να καλύπτει τις ανάγκες τις επιχείρησης.

Το προσωπικό της επιχείρησης με την συχνή επαφή που έχει με τα τρόφιμα 

κατά την επεξεργασία τους είναι δυνατόν να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο
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επιμόλυνσης των τροφίμων που μπορεί να οφείλεται στην επιμόλυνση των 

ατόμων κατά τις μετακινήσεις των στα διάφορα τμήματα του κτιρίου και 

ιδιαίτερα κατά την επίσκεψή των σε βοηθητικούς χώρους όπως π.χ. στις 

τουαλέτες. Επίσης στην επιμόλυνση των χεριών των ατόμων από τις 

διαφορετικές προσωπικές τους συνήθειες. Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί 

πολλούς μικροοργανισμούς στη μύτη, στο στόμα, στο σάλιο, στα μαλλιά και 

τον εντερικό σωλήνα. Όλα αυτά αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα χέρια του 

προσωπικού.

Το προσωπικό που εργάζεται στο χώρο επεξεργασίας των τροφίμων θα 

πρέπει να είναι υγιές και να μην πάσχει από ασθένειες ικανές τα μεταδοθούν 

με τα τρόφιμα ( γαστρεντερικές διαταραχές, εμετούς, διάρροια).Επίσης άτομα 

που έχουν πληγές ή κοψίματα ή τα αποκτούν κατά την διάρκεια της εργασίας, 

δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Οι εργαζόμενοι που 

έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές 

εξετάσεις πριν από την πρόσληψή τους. ( Καλογρίδου-Βασιλειάδου, 1999 )

Για την αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται 

κατάλληλες διεργασίες, οι οποίες να εξασφαλίζουν :

□Την αποτελεσματική πραγματοποίηση των απαραίτητων διεργασιών 

καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης, με ικανοποιητική παροχή θερμού 

ή ψυχρού νερού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Πρέπει να εφαρμόζονται 

προγράμματα καθαρισμού (cleaning programmers) και συστήματα ελέγχου 

τρωκτικών και εντόμων (pest control systems)

□Τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου ατομικής καθαριότητας και υγιεινής των 

εργαζομένων, με την παροχή στο προσωπικό σταθμών πλύσης χεριών, 

αποδυτηρίων, κ.τ.λ. (Τζία και Τσιαπούρης, 1996)

2.11 Ορθή Βιομηχανική Πρακτική - GMP

Οι απαιτήσεις της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής παρέχουν τους Κανόνες 

Υγιεινής για τη βιομηχανία τροφίμων, αν και αρχικά αναπτύχθηκαν από τον 

WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για την παραγωγή και τον έλεγχο 

ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων (1968). Οι αρχές τις GMP έχουν 

αναγνωριστεί και εφαρμοστεί και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, εκτός της
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φαρμακοβιομηχανίας. Έτσι, στην περίπτωση της βιομηχανίας τροφίμων, οι 

απαιτήσεις και οι οδηγίες της ΘΜΡ σχετίζονται με τους ακόλουθους 

παράγοντες:

□ Προσωπικό της βιομηχανίας.

□Τοποθεσία και σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης.

ΡΣυσκευές και μηχανήματα παραγωγής (τεχνολογικός εξοπλισμός).

□Γενική υγιεινή, καθαρισμός και απολύμανση.

Ρ Επιλογή των πρώτων υλών.

□Διεργασίες παραγωγής.

□Υλικά συσκευασίας και προσθήκη ετικετών.

□ Συστήματα ελέγχου ποιότητας.

□ Εσωτερικές επιθεωρήσεις και καταγραφή (αρχειοθέτηση)

Για κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες ισχύουν εν συντομία οι 

ακόλουθες απαιτήσεις της ορθής βιομηχανικής πρακτικής.

Προσωπικό της βιομηχανίας : είναι απαραίτητος ο διορισμός υπεύθυνων 

ατόμων στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, τα οποία έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία. Μαζί με τα 

άτομα αυτά πρέπει να διορίζονται κατάλληλα τεχνικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό, το οποίο να εκτελεί τις απαραίτητες διεργασίες παραγωγής.

Τοποθεσία και σχεδιασμός της βιομηχανικής εγκατάστασης : Η επιλογή 

της κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας 

τροφίμων πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψη τους ακόλουθους 

παράγοντες.

□Ύπαρξη ικανής απόστασης ασφαλείας από πιθανές πηγές μόλυνσης.

ρΕπαρκής και καλής ποιότητας παροχή νερού.

□Δυνατότητα δημιουργίας καλού αποχετευτικού συστήματος.

ρΕπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα για επείγουσες καταστάσεις.

□Ύπαρξη οδικού δικτύου για την εύκολη προσέγγιση του εργοστασίου 

ιδιαίτερα από φορτηγά.
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□ Μελέτη του κλίματος της περιοχής ( η εγκατάσταση μιας μονάδας σε ξηρές 

και ψυχρές περιοχές είναι πλεονεκτικότερη απ’ ότι σε θερμές και υγρές).

□Απόρριψη περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμύρες και είναι επιρρεπείς 

στα στάσιμα νερά, γιατί τα τελευταία συμβάλουν στην ευρεία διάδοση 

μολυσματικών παραγόντων.

Κατά το σχεδίασμά της διάταξης των ενός εργοστασίου τροφίμων ο 

αρχιτέκτονας πρέπει να συμβουλευτεί ένα μικροβιολόγο για να εξασφαλίσει 

πως μπορεί να παρεμποδιστεί η επιμόλυνση του τελικού προϊόντος από τις 

πρώτες ύλες, από τα μερικά επεξεργασμένα προϊόντα και από τα απόβλητα. 

Τα πολλά επίπεδα και ο μεγάλος αριθμός τοίχων πρέπει να αποφεύγονται 

γιατί αυξάνουν τα προβλήματα καθαριότητας, επιμολύνσεων, εξαερισμού και 

φωτισμού. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο σαφής διαχωρισμός των περιοχών της 

εισαγωγής και αποθήκευσης των πρώτον υλών, της αποθήκευσης των 

ετικετών και των υλικών συσκευασίας, του ελέγχου ποιότητας και της 

αποθήκευσης των έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων, των καθαρών χώρων 

από τις μολυσμένες περιοχές, των κρύων χώρων από αυτούς που 

επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, των υγρών περιοχών από όσες έχουν 

χαμηλό ποσοστό υγρασίας και να ελέγχονται οι είσοδοι σε αυτούς.

Στις περιοχές αποθήκευσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος για τα 

υλικά τα οποία δεν πρέπει να οδηγούνται στο τμήμα παραγωγής, είτε επειδή 

δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά τους, είτε επειδή έχουν 

κριθεί ως ακατάλληλα.

Στο τμήμα παραγωγής πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να 

αποφεύγεται η αλληλομόλυνση και η ανάμιξη προϊόντων από διαφορετικές 

γραμμές παραγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην υγιεινή 

διαμόρφωση των χώρων αυτών. Τα κτίρια πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος τρωκτικών και εντόμων σε 

αυτά. Οι εσωτερικές επιφάνειες ( τοίχοι, πατώματα, οροφές) πρέπει να είναι 

ομαλές και απαλλαγμένες από ρωγμές και να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός και 

η απολύμανσή τους, (www.ktimel.gr)

Συσκευές και μηχανήματα παραγωγής (τεχνολογικός εξοπλισμός) : Ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη
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χρήση που προορίζεται, τα μηχανήματα να είναι σωστά βαθμονομημένα και 

να είναι δυνατή η εύκολη απολύμανση και ο καθαρισμός αυτών.

Γενική υγιεινή, καθαρισμός και απολύμανση : Παράλληλα με τους Κανόνες 

Ορθής Υγιεινής που περιγράφτηκαν πιο πάνω, πρέπει να εφαρμόζεται 

κατάλληλο πρόγραμμα υγιεινής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των 

διαφόρων χώρων της βιομηχανίας. Στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να 

προδιαγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- οι προ καθαρισμό χώροι και η συχνότητα της διεργασίας καθαρισμού.

- Οι πραγματοποιούμενες διεργασίες καθαρισμού, καθώς και οι 

χρησιμοποιούμενες συσκευές ή ουσίες

-Τ ο  προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του καθαρισμού. 

(Σεμινάριο Επιθεωρητών ΗΑΟΟΡ,2Θ06)

Επιλονή των πρώτων υλών: Για την παραγωγή επιτρέπεται η χρήση μόνο 

καθορισμένων και ελεγμένων πρώτων υλών και συστατικών. Κάθε υλικό που 

χρησιμοποιείται ή επεξεργάζεται κατά την παραγωγική διαδικασία πρέπει να 

ικανοποιεί κάποιες προκαθορισμένες απαιτήσεις.

Διεργασίες παραγωγής: Για την αποφυγή μολύνσεων απαιτούνται τα 

ακόλουθα:

- κάθε διεργασία παραγωγής πρέπει να εκτελείται σε χωριστό χώρο

- το προσωπικό πρέπει να φορά κατάλληλα ρούχα εργασίας

- πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα καθαρισμού του αέρα, στην 

περίπτωση των διεργασιών που προκαλούν δημιουργία σκόνης

- δεν πρέπει να διορίζεται κανένα άτομο στο τμήμα παραγωγής, το οποίο είναι 

φορέας κάποιας ασθένειας.

Οι διεργασίες της παραγωγής πρέπει να ελέγχονται, και τα αποτελέσματα των 

πραγματοποιούμενων μετρήσεων να καταγράφονται και να αρχειοθετούνται. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο έλεγχος της παραγωγής, χωρίς το 

σταμάτημα των διεργασιών.

Υλικά συσκευασίας και προσθήκη ετικετών: Οι ετικέτες και τα υλικά 

συσκευασίας πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και οι πρώτες ύλες. Κατά
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συνέπεια πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα της χρήσης τους, 

και να καθορίζονται διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 

πραγματοποίησης λάθους κατά την προσθήκη των ετικετών (π.χ. με έκδοση 

καθορισμένου αριθμού κωδικοποιημένων ετικετών).

Συστήματα ελέγχου ποιότητας: πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ένα κατάλληλο 

σύστημα ελέγχου ποιότητας των προϊόντων, με το οποίο να ελέγχονται όλες 

οι παρτίδες προϊόντος ως προς καθορισμένες απαιτήσεις και να προωθούνται 

στην αγορά μόνο αυτές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας, που έχει 

θεσπίσει η εταιρεία. Επίσης, είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός κατάλληλου 

σχεδίου δειγματοληψίας.

Εσωτερικές επιθεωρήσεις και καταγραφή (αρχειοθέτηση): Οι οδηγίες της ΘΜΡ 

προτείνουν τη συχνή διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων από τον 

παραγωγό, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την καταγραφή και 

αρχειοθέτηση αυτών. (Τζία και Παππά, 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ TO HACCP ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού 852/2004, όπως ισχύει για όλα τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εις αντικατάσταση της Οδηγίας 

93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης), όλες οι επιχειρήσεις 

τροφίμων που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, 

αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν, ή διαθέτουν τρόφιμα 

υποχρεούνται να αναπτύξουν και εφαρμόσουν Σύστημα HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία 

Ελέγχου) με σκοπό την συστηματική παρακολούθηση των σημείων εκείνων 

που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

2.1.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΗΑΟΟΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για το Η Α ^ Ρ  έγινε μέσω της ΚΥΑ 

487/ΦΕΚ/1219'Β/4-10-2000 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η οποία 

εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ και 

υποχρεώνει πλέον τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, 

παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή 

διαθέτουν τρόφιμα να εφαρμόζουν τεκμηριωμένο Η Α ^Ρ . Η νομοθεσία που 

διέπει το Σύστημα Η Α ^ Ρ  για την Ελλάδα είναι:

1. Π.Δ. 394/4-12-1996 (ΦΕΚ 266)

2. ΚΥΑ 487/4-10-2000 (ΦΕΚ1219/Έ)

3. ΚΥΑ 052/11 -5-2004 (ΦΕΚ 687)

Ειδικότερα βάση της ΚΥΑ 487/2000 άρθρο 3 όλες οι επιχειρήσεις 

τροφίμων υποχρεούνται στην εφαρμογή και τήρηση μόνιμων διαδικασιών που 

αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος 

Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Η Α ^Ρ ) για τη 

διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Ο βαθμός ανάπτυξης και τήρησης 

του συστήματος σχετίζεται με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησής τους. 

Επίσης η εφαρμογή των συστημάτων αυτών θα πρέπει πάντα να 

τεκμηριώνεται με την τήρηση των απαραίτητων αρχείων. (ΚΕΤΑ Δυτικής
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Ελλάδος,2004). Κατά τον κανονισμό 852/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

ΗΑ(ΧΡ δεν εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική 

χρήση, στην οικιακή παρασκευή, χειρισμό και αποθήκευση τροφίμων για 

ιδιωτική κατανάλωση. Επίσης, στην άμεση προμήθεια από τον παραγωγό 

μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων (προϊόντα πρωτογενούς 

παραγωγής περιλαμβανομένων των προϊόντων του εδάφους, της 

κτηνοτροφίας, της θύρας και της αλιείας) στον τελικό καταναλωτή ή στα 

τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό 

καταναλωτή. Τέλος, το ΗΑΟΟΡ δεν εφαρμόζεται στα κέντρα συλλογής και 

βυρσοδεψίας τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό της επιχείρησης τροφίμων.

2.2.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΑΟΟΡ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η μελέτη και η εφαρμογή του συστήματος ΗΑΟΟΡ στην Ευρώπη βάση και 

των κοινοτικών οδηγιών είναι μια λογική αλληλουχία 12 σταδίων. Τα 5 πρώτα 

είναι προκαταρκτικά, ενώ τα επόμενα αποτελούν τις 7 αρχές του ΗΑ(ΧΡ:

Πίνακας 2-1 Τα 12 στάδια του ΗΑΟΟΡ

Προκαταρκτικά στάδια

1. Σύσταση της ομάδας ΗΑΟΟΡ

2. Περιγραφή του προϊόντος

3. Περιγραφή της προτεινόμενης χρήσης και των καταναλωτών των

τροφίμων

4. Ανάπτυξη διαγράμματος ροής

5. Επαλήθευση του διαγράμματος ροής

Αρχές του ΗΑΟΟΡ 6 7 8

6. Ανάλυση κινδύνων

7. Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου

8. Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου
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9. Συστήματα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου

10. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών

11. Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης

12. Καθορισμός διαδικασιών καταγραφής και αρχειοθέτησης του

συστήματος ΗΑ(ΧΡ

Στη συνέχεια μελετούνται αυτά τα στάδια.

2.2.1 Σύσταση της ομάδας ΗΑ(ΧΡ (στάδιο 1)

Πριν την έναρξη της μελέτης του ΗΑ(ΧΡ η διοίκηση πρέπει να 

ενημερώσει όλο το προσωπικό για την πρόθεσή της να εφαρμόσει το 

σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οποιαδήποτε αλλαγή επιφέρεται 

στη λειτουργία κάθε επιχείρησης βρίσκει αντιδράσεις από το προσωπικό, 

συνήθως λόγω άγνοιας και φοβιών. Μετά όμως από σωστή ενημέρωση όλο 

το προσωπικό πρέπει να δεσμευτεί και να συνεργαστεί στη μελέτη και την 

εφαρμογή του ΗΑ(ΧΡ.

Έπειτα από την αρχική ενημέρωση ακολουθεί η σύσταση της ομάδας 

που έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη του σχεδίου ΗΑ(ΧΡ, καθώς και 

την περαιτέρω εφαρμογή, αξιολόγηση, επιθεώρηση, συντήρηση και βελτίωση 

του συστήματος ΗΑ(ΧΡ.

Γι’ αυτό θα πρέπει να έχει διευρυμένους επιστημονικούς ορίζοντες και 

να περιλαμβάνει άτομα από την παραγωγή, την απολύμανση, ποιοτικό 

έλεγχο, εργαστήρια, τεχνικό προσωπικό κ.α. Επίσης είναι δυνατόν να 

συμπεριληφθούν άτομα από το μάρκετινγκ, την έρευνα και ανάπτυξη και το 

οικονομικό τμήμα. Η ομάδα πρέπει να έχει γνώσεις τεχνικές και μηχανολογίας, 

τεχνολογίας τροφίμων, χημείας, παραγωγικών διαδικασιών, εφαρμοσμένης 

μικροβιολογίας τροφίμων και αρχών του ΗΑ(ΧΡ.

Σε μικρές επιχειρήσεις ένα και μόνο άτομο μπορεί να αναλάβει όλες τις 

ευθύνες για την εφαρμογή του συστήματος. Σε αυτή όμως την περίπτωση 

πιθανόν να χρειαστεί βοήθεια από εξωτερικούς σύμβουλους επιχειρήσεων. 

Ιδανικά η ομάδα αποτελείται μέχρι 6 άτομα, χωρίς να αποκλείεται η
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περιστασιακή διεύρυνση της ομάδας ιδιαίτερα όταν χρειάζονται άτομα απο 

άλλα τμήματα πέραν της παραγωγής, π.χ. μάρκετινγκ.

Η ομάδα έχει ένα συντονιστή ο οποίος είναι αρμόδιος για τη σύσταση 

και την πληρότητα της ομάδας και προβαίνει σε αλλαγές. Μοιράζει τις 

εργασίες και τις αρμοδιότητες και βεβαιώνει την πορεία των συστηματικών 

διεργασιών που ακολουθούνται. Οργανώνει τις συναντήσεις της ομάδας και 

αντιπροσωπεύει την ομάδα στη διοίκηση. Τέλος είναι υπεύθυνος για τη 

χρονική εξέλιξη εφαρμογής του συστήματος, των οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι αρμοδιότητες της ομάδας ΗΑΟΟΡ που ορίζει ο συντονιστής πρέπει 

να περιλαμβάνουν: αναγνώριση των κινδύνων, καθορισμό των κρίσιμων

σημείων ελέγχου, παρακολούθηση και λειτουργίες στα κρίσιμα σημεία 

ελέγχου, έλεγχο δειγμάτων και διαδικασιών επαλήθευσης. Όλη η ομάδα 

πρέπει να εκπαιδευτεί με βάση ένα κοινό πρόγραμμα ώστε να ακολουθούνται 

οι ίδιες προσεγγίσεις και ορολογία.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί η ανάγκη της πλήρους υποστήριξης της 

ομάδας ΗΑΟΟΡ από τη διοίκηση σε οικονομικούς πόρους, την αρχική 

εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό 

υλικό, την πρόσβαση σε εξωτερικά εργαστήρια και πηγές πληροφόρησης π.χ. 

πανεπιστήμια και τράπεζες πληροφοριών.

2.2.2 Περιγραφή του προϊόντος, της προτεινόμενης χρήσης και των 

καταναλωτών του τροφίμου (στάδια 2 και 3)

Πρωταρχική εργασία της ομάδας ΗΑΟΟΡ είναι η πλήρης περιγραφή 

του προϊόντος. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του προϊόντος, τη 

σύσταση, δυνητικούς παράγοντες ανάπτυξης μικροοργανισμών, σύντομη 

περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και της χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας και υλικά συσκευασίας.

Η περιγραφή του προϊόντος συνοψίζεται σε δυο έντυπα, όπως φαίνεται 

παρακάτω. Το έντυπο 1 δίνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και το έντυπο 

2 που συμπεριλαμβάνει τα συστατικά του προϊόντος και τις πρώτες ύλες.
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Η προτεινόμενη χρήση του προϊόντος αναφέρεται στους τελικούς 

καταναλωτές. Η ομάδα του ΗΑΌΌΡ πρέπει να καθορίσει που θα πουληθεί το 

προϊόν και την ομάδα καταναλωτών ιδιαίτερα αν πρόκειται για ευαίσθητες 

ομάδες όπως, έγκυες, μωρά, ηλικιωμένοι κλπ.

Πίνακας 2-2 Έντυπο 1- Περιγραφή του προϊόντος

1. Όνομα προϊόντος Κονσερβοποιημένα μανιτάρια

2. Ιδιότητες προϊόντος ρΗ 4.8-6.5 (χαμηλό ρΗ)

(θνν, ρΗ, συντηρητικά) > 0.85 (υψηλή υγρασία)

3. Πώς θα χρησιμοποιηθεί 
(προτεινόμενη χρήση) και ποιος 

είναι ο πιθανός χρήστης?

Συνήθως μαγειρευμένο. Μερικές φορές 

αμαγείρευτο (π.χ. σαλάτες)

Μπορεί να καταναλωθεί από ομάδες υψηλού 

κινδύνου (ηλικιωμένους, ανοσοσυ μ βατούς)

4. Τύπος συσκευασίας Ερμητικά κλεισμένο μεταλλικό κουτί

5. Χρόνος ζωής > 2 χρόνια σε φυσιολογικές συνθήκες 

διανομής

6. Που θα πουληθεί το προϊόν? Λιανική, ινστιτούτα και επισιτιστικές 

επιχειρήσεις

7. Οδηγίες επισήμανσης Καμία για την ασφάλεια του τροφίμου

8. Ειδικές συνθήκες διανομής Όχι κτυπημένα κουτιά, υπερβολική υγρασία 

και θερμοκρασία

Εγκρίθηκε: Ημ/νία:
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Πίνακας 2-3 Έντυπο 2: Συστατικά του προϊόντος και εισερχόμενα
υλικά-Όνομα Προϊόντος: Κονσερβοποιημένα μανιτάρια

Ωμά υλικά Υλικά συσκευασίας =ηρά συστατικά

Μανιτάρια 

(ντόπια, λευκά)

Κουτιά

Καπάκια

Αλάτι

ασκορβικό και 

κιτρικό οξύ

Άλλα

νερό (δίκτυο)

Ημ/νια:___________________Εγκρίθηκε:

2.2.3 Ανάπτυξη και επαλήθευση του διαγράμματος ροής (στάδια 4 και 5)

Το διάγραμμα ροής είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον εντοπισμό 

των πηγών πιθανών κινδύνων και περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά βήματα της 

διαδικασίας (από την παραλαβή στην τελική διανομή). Το διάγραμμα ροής 

σχηματίζεται από προϋπάρχοντα σχέδια και συμπληρώνεται με βάση τις 

παρατηρήσεις των λειτουργιών, συνεντεύξεις προσωπικού και άλλες πηγές 

πληροφοριών.

Κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να 

ενημερώνεται με τα απαραίτητα δεδομένα όπως:

• Όλα τα συστατικά και τα υλικά που χρησιμοποιούνται

• Αλληλουχία των λειτουργιών

• Ιστορικά χρόνου/θερμοκρασίας για τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και
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τα τελικά προϊόντα

• Συνθήκες ροής στερεών και υγρών

• Προϊόντα ανακύκλωσης

• Χαρακτηριστικά εξοπλισμού κ.ά.

Στο τέλος της ενότητας φαίνονται δύο παραδείγματα διαγραμμάτων ροής 

παραγωγικών διαδικασιών. Μαζί με το διάγραμμα ροής είναι απαραίτητο το 

σχέδιο κατασκευής της μονάδας (έντυπο 4 -  δεν δίνεται), για να φαίνεται 

πρώτον τη ροή της παραγωγής και δεύτερον το σχέδιο μετακινήσεων και 

διασταυρώσεων του προσωπικού. Τα χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου 

περιλαμβάνουν:

• Διαδρομές προσωπικού

• Διαδρομές πιθανών διασταυρούμενων επιμολύνσεων

• Διαχωρισμός χώρων

• Ροή συστατικών και υλικών συσκευασίας

• Θέσεις βοηθητικών χώρων όπως αποδυτηρίων, τουαλετών, κυλικείων

Μετά την κατασκευή του διαγράμματος ροής η ομάδα ΗΑ(ΧΡ θα πρέπει 

να το ελέγξει σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της παραγωγής. Πρέπει 

να γίνει μια προσεκτική επιθεώρηση με στόχο την βελτίωση και ολοκλήρωση 

του διαγράμματος ροής. Η επιθεώρηση πρέπει να επαναληφθεί αρκετές 

φορές σε διαφορετικές ώρες εργασίας. Με βάση τις παρατηρήσεις σε 

συνθήκες πραγματικής λειτουργίας το αρχικό διάγραμμα ροής πρέπει να 

αναθεωρηθεί.
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Πίνακας 2-4 Έντυπο 3- Διάγραμμα ροής

Όνομα προϊόντος: Κονσερβοποιημένα μανιτάρια

Μανιτάρια (Ωμά) Άδεια κουτιά/καπάκια -ΠΡά
συστατικά

Νερό
(δίκτυο)

1. Παραλαβή 2. Παραλαβή 3. Παραλαβή 4. Είσοδος

5. Αποθήκευση 6. Αποθήκευση 7.

Αποθήκευση

8. Πλύσιμο 9. Επιθεώρηση/ 

αποσυσκευασία

10. Dunnping

11. Λεύκανση 12. Μεταφορά 13. Ανάμιξη

14. Μεταφορά/ 

Επιθεώρηση

15. Πλύσιμο

16.

Τεμαχισμός/ϋίαηο

17. Προσθήκη άλμης

18. Απομάκρυνση 

ξένων υλών

19. Γέμισμα

20. Ζύγισμα

21 .Γέμισμα με νερό

22. Head-spacing

23. Κλείσιμο/ Επιθεώρηση 24.

Χλωρίωση

25. Θερμική επεξεργασία

26. Ψύξη

27. Μεταφορά/Στέγνωμα
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28.

Επισήμανση/Αποθήκευση

29. Διανομή

Ημ/νία:_________________Εγκρίθηκε:

Σχήμα 2-1 Διάγραμμα ροής για την παραγωγή κατεψυγμένων 

μαγειρευμένων μοσχαρίσιων μπιφτεκιών1
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2.2.4 Ανάλυση κινδύνων (στάδιο 6- 1η Αρχή)

Η ανάλυση κινδύνων είναι μια διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης 

πληροφοριών για κινδύνους σχετιζόμενους με τα τρόφιμα ώστε να 

αποφασιστεί ποιοι είναι σημαντικοί και πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 

ΗΑ(30Ρ. Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση κινδύνων η ομάδα ΗΑ(ΧΡ 

πρέπει να έχει εκτενή γνώση της επιστήμης τροφίμων αλλά και των αρχών 

του ΗΑΟΟΡ.
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Βασικές πληροφορίες λαμβάνονται από διάφορα βιβλία αναφοράς, 

επιστημονικές έρευνες και δημοσιεύσεις, και το διαδίκτυο. Επίσης σημαντικές 

πηγές είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα, ο φάκελος παραπόνων της εταιρείας 

και η πρακτική εμπειρία.

Ο κύριος σκοπός της ανάλυσης κινδύνων είναι η δημιουργία μιας λίστας 

κινδύνων οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στους 

καταναλωτές αν δεν ελεγχθούν. Οι επιμέρους επιδιώξεις αυτής της μελέτης 

είναι:

• Η καταγραφή των κινδύνων και αντίστοιχων μέτρων ελέγχου

• Ο εντοπισμός πιθανών τροποποιήσεων στις διαδικασίες παραγωγής ή 

στο προϊόν με στόχο την επίτευξη της ασφάλειας του τροφίμου

• Η δημιουργία βάσεων για τον καθορισμό των ΟΟΡε στη 2η αρχή

Η ακριβής και ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνων είναι το κλειδί για το 

σχέδιο ΗΑΟΟΡ γιατί δεν θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια όσο καλά κι αν 

εφαρμόζεται το σύστημα ΗΑΟΟΡ. Η διαδικασία για την εκπόνηση της 

ανάλυσης κινδύνων περιλαμβάνει δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση των κινδύνων και πραγματοποιείται 

με τη συνεισφορά των γνώσεων των μελών της ομάδας ΗΑΟΟΡ, που εξετάζει 

προσεκτικά:

• Όλα τα συστατικά του προϊόντος (π.χ. μικροβιολογικοί, χημικοί και 

φυσικοί κίνδυνοι, ποιότητα νερού, προέλευση συστατικών κλπ)

• Εσωτερικούς παράγοντες και φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. ρΗ, 

συντηρητικά)

• Διεργασίες παραγωγής (π.χ υπάρχει καταστροφή των 

μικροοργανισμών σε αυτό το στάδιο; Υπάρχει πιθανότητα 

επαναμόλυνσης;)

• Μικροβιακό φορτίο του τροφίμου (π.χ ποια είναι τα φυσιολογικά 

επίπεδα;)

• Σχεδιασμός εγκαταστάσεων (π.χ υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενων 

επιμολύνσεων από την κίνηση του προσωπικού;)
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• Σχεδιασμός και χρήση του εξοπλισμού (π.χ υπάρχει σύστημα ελέγχου 

χρόνου-θερμοκρασίας; Είναι αξιόπιστη η οργανολογία ή χαλάει συχνά; 

Είναι σχεδιασμένη για εύκολο και αποτελεσματικό σχεδίασμά και 

απολύμανση;)

• Συσκευασία (π.χ υπάρχει η απαραίτητη επισήμανση ασφάλειας του 

τροφίμου για τον τελικό καταναλωτή;)

• Απολύμανση (π.χ είναι αποτελεσματική;)

• Αποθήκευση (π.χ Υπάρχει πιθανότητα αποθήκευσης σε λανθασμένη 

θερμοκρασία;)

• Προτεινόμενη χρήση (π.χ θερμαίνεται το τρόφιμο πριν από τη χρήση;)

• Προοριζόμενος καταναλωτής (π.χ ευρύ κοινό, ευαίσθητες ομάδες, στο 

σπίτι ή σε ίδρυμα)

Κατά αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται τα έντυπα 2 και 3. Κάθε ένα 

συστατικό, υλικό ή βήμα των εντύπων αυτών εξετάζεται ως προς τους 

δυνητικούς κινδύνους βιολογικούς (Β), χημικούς (Ο) ή φυσικούς (Ρ), η ύπαρξη 

των οποίων σημειώνεται με το αντίστοιχο γράμμα (Β, Ο, Ρ). Ταυτόχρονα 

συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο 5, 6 ή 7 με τις απαραίτητες 

πληροφορίες. Ενδεικτικά δίνονται παραδείγματα από τα κονσερβοποιημένα 

μανιτάρια.

Πίνακας 2-5 Έντυπο 4 Συστατικά του προϊόντος και εισερχόμενα υλικά 

Όνομα Προϊόντος: Κονσερβοποιημένα μανιτάρια

Ωμά υλικά Υλικά συσκευασίας =ηρά συστατικά

Μανιτάρια Κουτιά Β, 0, Ρ Αλάτι Β, 0

(ντόπια, λευκά) Β, Καπάκια Β, 0 ασκορβικό Β, 0

42



0, Ρ και κιτρικό οξύ Β, 0

Άλλα

νερό (δίκτυο) Β, 0

Ημ/νια:___________________Εγκρίθηκε:

Πίνακας 2-6 Έντυπο 5 Διάγραμμα ροής 

Όνομα προϊόντος: Μανιτάρια κονσέρβα

Μ α νιτά ρ ια  (Ωμά) Ά δεια  κουτιά /καπάκια = η ρ ά

συστατικά

Νερό

(δίκτυο)

1. Παραλαβή Ρ 2. Παραλαβή Ρ 3. Παραλαβή 

Ρ

4. Είσοδος

5. Αποθήκευση Β, 

Ρ

6. Αποθήκευση Β, 0, Ρ 7.

Αποθήκευση 

Β, 0, Ρ

Ημ/νια:___________________Εγκρίθηκε:_________________

Πίνακας 2-7 Έντυπο 6 Αναγνώριση κινδύνων: Βιολογικοί κίνδυνοι

Όνομα προϊόντος: Κονσερβοποιημένα Μανιτάρια

Αναγνωρισμένοι βιολογικοί κίνδυνοι Έλεγχος

Συστατικά /υλικά
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Μανιτάρια

- υποοεί να περιέγουν C.botulinum ή άλλουο 

παθογόνους οργανισμούς, ή μύκητες

Ξηρά υλικά

- μπορεί να περιέχουν σπόρους βακτηρίων 

- μπορεί να περιέχουν περιττώματα τρωκτικών

Βήματα διαδικασιών

5. Αποθήκευση μανιταριών με ψύξη 

- Εσφαλμένες συνθήκες θερμοκρασίακαι 

υγρασίας της αποθήκευσης μπορεί να 

επιφέρουν αύξηση του μικροβιακού φορτίου

6. Αποθήκευση κουτιών/καπακιών 

- Φυσική καταστροφή μπορεί να επιφέρει 

ελεττωματικη ραφή με συνεπαγόμενη πιθανή 

επιμόλυνση από παθογόνα βακτήρια

- μπορεί να περιέχουν περιττώματα τρωκτικών

Ημ/νια:___________________Εγκρίθηκε:
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Όνομα προϊόντος: Κονσερβοποιημένα Μανιτάρια Αναγράψετε όλους του 

χημικούς κινδύνους που σχετίζονται με συστατικά, υλικά διαδικασίες 

παραγωγής κλπ

Πίνακας 2-8 Έντυπο 7 Αναγνώριση κινδύνων: Χημικοί κίνδυνοι

Αναγνωρισμένοι χημικοί κίνδυνοι Έλεγχος

Συστατικά/υλικά

Μανιτάρια

- μπορεί να περιέχουν κατάλοιπα υτοφαρμάκων

- μπορεί να περιέχουν θερμοανθεκτικές εντεροτοξίνες 

σταφυλόκοκκου από απρόσεκτη διαχείριση

Βήματα διαδικασιών

6. Αποθήκευση κουτιών/καπακιών 

- τα κουτιά μπορεί να μολυνθούν από χημικά εγκαταστάσεων ως 

αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης

Ημ/νια: Εγκρίθηκε:
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Όνομα προϊόντος: Κονσερβοποιημένα Μανιτάρια

Αναγράψετε όλους του φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με συστατικά,

υλικά διαδικασίες παραγωγής κλπ

Πίνακας 2-9 Έντυπο 8 Αναγνώριση κινδύνων: Φυσικοί κίνδυνοι

Αναγνωρισμένοι φυσικοί κίνδυνοι Έλεγχος

Συστατικά υλικά

Μανιτάρια

- μπορεί να είναι μολυσμένα με εξωγενή 

υλικά π.χ. γυαλί, μέταλλα, πλαστικό, ξύλο

Κουτιά

Μπορεί να περιέχουν θραύσματα μετάλλων

Βήματα διαδικασιών

1. Παραλαβή υανιταριών 

- ακατάλληλη προστασία μπορεί να 

οδηγήσει στην μόλυνση των μανιταριών από 

εξωγενή υλικά

Ημ/νια: Εγκρίθηκε:
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Το δεύτερο στάδιο είναι η αξιολόγηση του κινδύνων, όπου η ομάδα HACCP 

αποφασίζει ποιοι κίνδυνοι πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχέδιο HACCP. Σε 

αυτό το στάδιο κάθε δυνητικός κίνδυνος εκτιμάται με βάση τη σοβαρότητα και 

την πιθανότητα εμφάνισής του. Η σοβαρότητα είναι το μέγεθος του κινδύνου 

όσον αφορά τις συνέπειες από την έκθεση στον κίνδυνο. Οι κίνδυνοι που 

μπορούν να προκαλέσουν κάποια ασθένεια διακρίνονται ανάλογα με τη 

σοβαρότητά τους σε:

• Υψηλού κινδύνου (απειλή της ζωής) π.χ. chlostridium botulinum, 

salmonella typhi, escherichia coli 0157QH7 κλπ

• Μέτριου κινδύνου (επικίνδυνα ή χρόνια νοσήματα) π.χ. brucella spp., 

Campylobacter spp, salmonella spp κ.α

• Χαμηλού κινδύνου (ήπιες επιπτώσεις) π.χ. bacillus spp, chlostridium 

perfingens κ.α

Από την άλλη πλευρά η πιθανότητα εμφάνισης, μαζί με την έκταση που 

μπορεί να λάβουν τα προβλήματα εξαιτίας του κίνδυνου συνιστούν την 

επικινδυνότητα, η οποία διακρίνεται σε υψηλή (Η), μέτρια (Μ), χαμηλή (L) και 

ασήμαντη (Ν). Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των κινδύνων 

συνοψίζεται σε ένα δισδιάστατο μοντέλο από το οποίο εξάγεται η συνολική 

εκτίμηση για τη σημασία του κινδύνου, που διακρίνεται περαιτέρω σε 

ικανοποιητική (Sa) - δηλ. ασήμαντη -  μικρή (Mi), σημαντική (Ma) ή κρίσιμη 

(Cr).
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Σχήμα 2-2 Μοντέλο Αξιολόγησης Κινδύνων

S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  h a z a r d
S a  — S a t i s f a c t o r y  ( n e g l i g i b l e )  
M i  M i n o r  
M a  M a j o r  
C r  — C r i t i c a l

Πίνακας 2-10 Παραδείγματα ανάλυσης κινδύνων

Παράδειγμα από την ανάλυση κινδύνων σε κατεψυγμένα μαγειρευμένα

μοσχαρίσια μπιφτέκια1

Στάδιο Διαδικασία Περιγραφή

Στάδιο 1 -  Αναγνώριση 

κινδύνων

Καθορισμός δυνητικών 

κινδύνων σχετιζόμενων 

με το προϊόν

Εντερικά παθογόνα (π.χ. 

Ε. Coli 0157:Η7 και 

Sa^onella

Στάδιο 2 -  Αξιολόγηση 

των κινδύνων

Αξιολόγηση 

σοβαρότητας των 

προβλημάτων υγείας αν 

ο δυνητικός κίνδυνος 

δεν ελεγχθεί σωστά

Επιδημιολογικά 

δεδομένα συνιστούν ότι 

αυτά τα παθογόνα 

προκαλούν σοβαρά 

προβλήματα υγείας, 

συμπεριλαμβανομένου 

το θάνατο παιδιών και 

ηλικιωμένων

Καθορισμός της 

πιθανότητας εμφάνισης

Η Ε. Coli 0157:Η7 είναι 

μικρής πιθανότητας και η
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του δυνητικού κινδύνου 

αν δεν ελεγχθεί σωστά

Salmonella μέτριας 

πιθανότητας στο ωμό 

κρέας

Με βάση τις παραπάνω 

πληροφορίες, 

καθορίζεται αν ο 

δυνητικός κίνδυνος 

πρέπει να 

συμπεριληφθεί στο 

σχέδιο ΗΑ(ΧΡ

Η ομάδα HACCP 

αποφασίζει ότι τα 

εντερικά παθογόνα 

αποτελούν κινδύνους για 

αυτό το προϊόν

Συμπέρασμα Αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει 

να συμπεριληφθούν στο 

σχέδιο HACCP

2.5 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων η ομάδα ΗΑ(ΧΡ 

πρέπει να ασχοληθεί με τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν για 

τον αποτελεσματικό έλεγχο του κάθε κινδύνου.

Τα μέτρα ελέγχου είναι οποιεσδήποτε ενέργειες ή δραστηριότητες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν, να εξαλείψουν ή να 

μειώσουν σε αποδεκτά επίπεδα ένα κίνδυνο.Αξίζει να σημειωθεί ότι 

περισσότερα από ένα μέτρα μπορεί να απαιτηθούν για τον έλεγχο ενός 

συγκεκριμένου κινδύνου, αλλά και ένα συγκεκριμένο μέτρο είναι δυνατόν να 

ελέγξει περισσότερους από ένα κινδύνους (π.χ. η παστερίωση του γάλακτος). 

Οι βιολογικοί κίνδυνοι μπορούν να ελεγχθούν με τον περιορισμό, την εξάλειψη 

ή τις μεταβολές των κινητικών παραμέτρων επιβίωσης, ανάπτυξης και 

πολλαπλασιασμού των μικροοργανισμών. Τα πιο συνηθισμένα μέτρα είναι η 

θερμική επεξεργασία, η ψύξη/κατάψυξη και η ξήρανση. Στον παρακάτω 

πίνακα συνοψίζονται τα διάφορα μέτρα ελέγχου που μπορούν να ληφθούν για 

την αντιμετώπιση των βιολογικών κινδύνων
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Πίνακας 2-11 Μέτρα Ελέγχου

Μέτρο Βακτήρια Ιοί Παράσιτα

Έλεγχος

θερμοκρασίας/χρόνου

ν'

Θέρμανση/μαγείρεμα ν' ν'

Ψύξη/κατάψυξη ν' ν'

Ζύμωση/έλεγχος ρΗ ν'

Προσθήκη

αλάτων/συντηρητικών

ν' ν'

Ξήρανση ν' ν'

Συνθήκες συσκευασίας 

(π.χ. κενό)

ν'

Έλεγχος πηγών (π.χ 

πιστοποιητικά 

προμηθευτών)

ν'

Διαιτητικοί έλεγχοι ζώων ν'

Οπτική εξέταση των 

τροφίμων

ν'

Καθαρισμοί/Απολύμανση ν'

ΘΗΡ ν' ν' ν'

Τα πιο συνηθισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των χημικών κινδύνων είναι:

• Έλεγχος των πηγών π.χ πιστοποιητικά προμηθευτών

• Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής π.χ. σωστή χρήση των
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πρόσθετων τροφίμων και των ορίων τους

• Σωστή απομόνωση των μη κατάλληλων για τρόφιμα χημικών κατά τη 

χρήση και αποθήκευση

• Έλεγχος των συμπτωματικών επιμολύνσεων από χημικά βιομηχανιών 

π.χ λιπαντικά, χρώματα

• Έλεγχος της επισήμανσης

Τα μέτρα ελέγχου για τους φυσικούς κινδύνους μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Έλεγχο των πηγών

• Έλεγχο των διαδικασιών π.χ. μαγνήτες, ανιχνευτές μετάλλων κλπ

• Έλεγχο του περιβάλλοντα χώρου , ΘΜΡ

2.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Μια πιο διεξοδική και εμπεριστατωμένη προσσέγγιση για την ανάλυση 

κινδύνων γίνεται με τις τεχνικές της ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis), 

που περιλαμβάνει τρία στάδια:

• Την αξιολόγηση επικινδυνότητας (risk assessment), που είναι η ποσοτική 

εκτίμηση των πληροφοριών για πιθανούς κινδύνους ως προς την υγεία με 

την έκθεση σε διάφορους παράγοντες.

• Τη διαχείριση επικινδυνότητας (risk management), που είναι η διαδικασία 

κατοχύρωσης των απαραίτητων μεθόδων και μέτρων ελέγχου ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η επικινδυνότητα.

• Τη γνωστοποίηση της επικινδυνότητας (risk communication), που είναι η 

συλλογική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων σε θέματα 

επικινδυνότητας μεταξύ εμπειρογνωμώνων, διαχειριστών επικινδυνότητας 

και των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων.

Αν και η ανάλυση επικινδυνότητας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του HACCP 

ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτού του μαθήματος και δεν θα διερευνηθεί 

περαιτέρω.
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Κρίσιμο σημείο ελέγχου (CCP) είναι το βήμα όπου μπορεί να εφαρμοστεί 

έλεγχος και είναι ουσιώδες για την αποτροπή, την εξάλειψη ή τη μείωση, σε 

αποδεκτά επίπεδα, του κινδύνου. Τέτοια βήματα στην παρασκευή των 

τροφίμων, που μπορεί να είναι CCP είναι το μαγείρεμα, η θερμική 

επεξεργασία, η κατάψυξη, ειδικές διαδικασίες απολύμανσης, έλεγχος 

συστατικών για χημικά κατάλοιπα κ.α. Για παράδειγμα το μαγείρεμα σε 

συγκεκριμένη θερμοκρασία και για καθορισμένο χρόνο για την καταστροφή 

των παθογόνων μικροοργανισμών είναι CCP. Άλλο παράδειγμα είναι η 

ρύθμιση του ρΗ σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών ή η παραγωγή τοξινών. Πολλά σημεία στην παραγωγή 

τροφίμων μπορεί να χαρακτηριστούν σημεία ελέγχου αλλά πολύ λίγα CCPs. 

Σημείο ελέγχου είναι οποιοδήποτε βήμα όπου οι βιολογικοί, οι χημικοί και οι 

φυσικοί παράγοντες μπορούν να ελεγχθούν και δεν εγκυμονούν σοβαρούς 

κινδύνους για την υγεία. Αυτά τα σημεία συνήθως ελέγχονται από τους 

κανόνες GMP/GHP. Ο συνηθέστερος τρόπος για την εύρεση των CCPs σε μια 

αλυσίδα παραγωγής τροφίμων είναι η χρήση του δέντρου αποφάσεων για 

κάθε κίνδυνο σε κάθε βήμα της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το δέντρο 

αποφάσεων αποτελείται από μια συστηματική σειρά τεσσάρων ερωτήσεων 

σχεδιασμένων έτσι ώστε να αξιολογούν αντικειμενικά αν απαιτείται CCP για 

τον έλεγχο ενός αναγνωρισμένου κινδύνου σε συγκεκριμένη λειτουργία της 

διαδικασίας παραγωγής. Να σημειωθεί ότι το δέντρο αποφάσεων είναι απλά 

ένα βοηθητικό εργαλείο και δεν αντικαθιστά τις γνώσεις των ειδικών. Από την 

άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλες μέθοδοι καθορισμού των CCPs όπως η 

ανάλυση επικινδυνότητας που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Ένα τυπικό δέντρο αποφάσεων φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Με το 

δέντρο αποφάσεων συμπληρώνεται το έντυπο 8 (σελ. 26), στο οποίο 

συγκεντρώνονται όλα τα CCPs. Σε αυτό το έντυπο συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα υλικά, τα βήματα, οι αντίστοιχοι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Επίσης συμπληρώνονται τα έντυπα 5, 6 και 7 με τους βιολογικούς, χημικούς 

και φυσικούς κινδύνους, αντίστοιχα με τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Όταν αναγωριστούν τα CCPs αριθμούνται στην τελευταία στήλη του έντυπου 

8 με τον αντίστοιχο κίνδυνο (B, C, Ρ), π.χ CCP-1 (Β) το πρώτο CCP ελέγχει

2.6.1 Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου (Στάδιο 7-2η Αρχή)
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κάποιο βιολογικό κίνδυνο, CCP-5 (BC) το πέμπτο CCP ελέγχει βιολογικό και 

χημικό κίνδυνο. Μετά το τέλος της διαδικασίας συμπληρώνονται τα CCPs στο 

έντυπο 10 (σελ. 35), στο οποίο συνοψίζονται και τα αποτελέσματα των αρχών 
3 έως 7.

Σχήμα 2-3 Δένδρο αποφάσεων για τα CCP

Ερ. 1:

Ερ. 2

Ερ. 3

Ερ. 4

Υπάρχουν προληπτικά μέτρα ελέγχου (M.E);

ΟΧΙ CCP-------- ► ΤΕΛΟΣ*

‘ Προχώρησε στον επόμενο κίνδυνο ή βήμα

53



Πίνακας 2-12 Καθορισμός ΗΑ(ΧΡ

α / 
<ό

Κατηγορία και 
κίνδυνος

Ερώτ. 1 Ερώτ.
2

Ερώτ.
3

Ερώτ. 4 #

(ΧΡ

άρια Β - παθογόνα Ναι Ν/Α Ναι Ναι

Θερμική

επεξεργασία

Θερμική

επεξεργασία

(25)

Ό -

φυτοφάρμακα

Ό -

θερμοανθεκτικές

τοξίνες

Όχι

ο έλεγχος 

είναι στον 

παραγωγό 

Όχι

ο έλεγχος 

είναι στον 

παραγωγό, 

αποθήκευση

Ρ επικίνδυνα 

εξωγενή υλικά 

(ΗΕΜ)

Ναι

οπτικός 

έλεγχος και 

απομάκρυνση 

ξένων 

σωμάτων

Ναι Όχι

-ηρά υλικά Β -  σπόροι 

βακτηρίων

Ναι

θερμική

επεξεργασία

Ν/Α Ναι Ναι

θερμική

επεξεργασία

(25)
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B -  Περιτώματα 

τρωκτικών 

(GMPs)

P-HEM

(GMPs)

9. Can 

inspecting/ 

depalletizing

B -  πιθανή 

επιμόλυνση 

μετά την 

παραγωγή 

αππό

ελαττωματικά 

κουτιά ή 

σοβαρά

ελαττώματατων

κουτιών

Ναι

οπτικός

έλεγχος

Ναι Ναι CCP

1

(ΒΡ)

26. Ψύξη Β - πιθανή 

επιμόλυνση 

μετά την 

διαδικασίακατά 

τη διάρκεια της 

ψύξης των 

κουτιών λόγω 

ανεπαρκούς 

χλωρίωσης του 

νερού ψύξης

Ναι

έλεγχος του 

επιπέδου 

χλωρίνης στο 

νερό ψύξης

Ναι Ναι Οχι CCP

6

(Β)
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Κρίσιμο όριο είναι το κριτήριο που καθορίζει την αποδοχή από τη μη 

αποδοχή και σε αυτό βασίζεται η κρίση μιας διεργασίας για την παραγωγή 

ασφαλών ή μη προϊόντων. Τα κρίσιμα όρια θέτονται για διαφόρους

παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, ο χρόνος, η ενεργότητα νερού, η 

υγρασία, το ρΗ, τα συντηρητικά, το διαθέσιμο χλώριο, το ιξώδες, οι 

συγκεντρώσεις ουσιών, και εφαρμόζονται για κάθε CCP. Τα κρίσιμα όρια 

θεσπίζονται κυρίως από τις κυβερνήσεις αλλά και από εσωτερικά πρότυπα 

ποιότητας της εταιρίας. Οι κύριες πηγές πληροφοριών για τα κρίσιμα όρια 

είναι:

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ αποτελέσματα ερευνών

• Νομοθετικές ρυθμίσεις και οδηγίες

• Ειδικούς επιστήμονες (σύμβούλους,μικροβιολολόγους, κατασκευαστές, 

ακαδημαϊκούς κ.ά)

• Εργαστηριακές μελέτες (πειράματα στην επιχείρηση, συνεργασία με 

εξωτερικά εργαστήρια)

Μόλις καθοριστούν τα κρίσιμα όρια συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο 10.

2.6.2 Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου
(στάδιο 8-3η αρχή)

Πίνακας 2-13 Παραδείγματα κρίσιμων ορίων φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα.

Κίνδυνος CCP Κρίσιμο όριο

Παθογόνα 

βακτήρια 

(μη σπορογόνα)

Παστερίωση 72°C για τουλάχιστον 15 seconds

Θραύσματα

μετάλλων

Ανιχνευτής

μετάλλων

Θραύσματα μετάλλων > 0.5 mm
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Παθογόνα

βακτήρια

Φούρνος ξήρανσης Aw<0.85 για έλεγχο της ανάπτυξης 

στα ξηρά προϊόντα

Περίσσεια

νιτρωδών

Κάπνισμα/αλάτισμα Μέγιστο 200 ppm νιτρώδες νάτριο 

στο τελικό προϊόν

Παθογόνα

βακτήρια

Βήμα οξίνισης Μέγιστο pH 4.6 για τον έλεγχο του 

Clostridium botulinum σε όξινα 

τρόφιμα

Αλλεργιογόνα

τρόφιμα

Επισήμανση Ευανάγνωστη ετικέττα με λίστα των 

σωστών συστατικών

Ισταμίνη Παραλαβή Μέγιστο 25 ppm επίπεδα ισταμίνης 

στον έλεγχο τόννου

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής είναι δυνατόν ο χειριστής ή ο εργάτης 

να παρατηρήσει μια τάση για χάσιμο του ελέγχου και με έγκαιρη δράση να 

αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας ή στη χειρότερη περίπτωση η 

καταστροφή του προϊόντος. Γιατί οποτεδήποτε ξεπεραστεί κάποιο κρίσιμο 

όριο θα πρέπει να ληφθεί μια διορθωτική κίνηση (corrective action), όπως θα 

δούμε στο στάδιο 10 -  5η αρχή. Γι’ αυτό μπορούν να θεσπιστούν όρια 

λειτουργίας (operational limits) πιο συντηρητικά από τα κρίσιμα όρια. Για 

παράδειγμα ένας χειριστής μπορεί να ειδοποιηθεί στο όριο λειτουργίας ότι η 

θερμοκρασία μαγειρέματος φθάνει το κρίσιμο όριο. Επίσης λόγοι ποιότητας 

μπορεί να επιβάλλουν λειτουργία σε επίπεδα ανώτερα από τα κρίσιμα όρια, 

π.χ υψηλότερες θερμοκρασίες μαγειρέματος μπορεί να βελτιώνουν τη γεύση 

και την υφή του τροφίμου.

Πίνακας 2-14 Παραδείγματα κρίσιμων και ορίων λειτουργίας.

Διαδικασία Κρίσιμο όριο Όριο λειτουργίας

Οξίνιση pH 4.6 pH 4.3

Ξήρανση 0.84 Aw 0.80 Aw
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τεμαχισμός 2 cm 2.5 cm

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται διαγραμματικά το κρίσιμο και το όριο 

λειτουργίας. Πρέπει να τονιστεί ότι αν ξεπερεστεί το όριο λειτουργίας τότε 

πρέπει να ληφθούν ρυθμιστικές κινήσεις (process adjustments) ώστε το 

σύστημα να επανέλθει στα «φυσιολογικά» όρια.. Αν δεν γίνει αυτό τότε μπορεί 

να ξεπεραστεί το κρίσιμο όριο οπότε θα απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις.

Σχήμα 2-4 Σχήμα κρίσιμο και όριο λειτουργίας
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Το σύστημα παρακολούθησης είναι μια σχεδιασμένη αλληλουχία από 

παρατηρήσεις ή μετρήσεις στις παραμέτρους ελέγχου για να διαπιστωθεί αν 

ένα CCP βρίσκεται υπό έλεγχο. Παρακολούθηση είναι η προγραμματισμένη 

μέτρηση ή παρατήρηση σε ένα CCP σχετικά με τα κρίσιμα όρια. Οι σκοποί 

της παρακολούθησης είναι:

• Να καταγράφει την απόδοση της λειτουργίας του συστήματος στο CCP

• Να καθορίζει πότε τα επίπεδα της απόδοσης του συστήματος τείνουν 

στο χάσιμο του ελέγχου στο CCP

• Να δημιουργεί αποδεικτικά στοιχεία (π.χ καταγραφήματα) ότι τα 

επίπεδα απόδοσης του συστήματος στο CCP συμμορφώνονται με το 

σχέδιο HACCP

Τα συστήματα παρακολούθησης ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και τις 

δυνατότητες της μονάδας, αλλά και τη φύση της παραμέτρου μπορεί να είναι 

διαφόρων ειδών, όπως συνεχούς ή μη λειτουργίας, αυτοματοποιημένα ή μη, 

στη γραμμή παραγωγής ή εκτός. Γενικά για τον αποτελεσματικό σχεδίασμά 

του συστήματος παρακολούθησης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

πληροφορίες:

1. Τι τταρακολουθείται;

Η παρακολούθηση μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο χαρακτηριστικό του 

προϊόντος (π.χ. θερμοκρασία/χρόνος θερμικής επεξεργασίας, θερμοκρασίες 

ψύξης, ρΗ, Aw) ή της διαδικασίας (π.χ. οπτικός έλεγχος κονσερβών, έλεγχος 

των πιστοποιητικών των προμηθευτών), με στόχο τη συμμόρφωση στο 

σχέδιο HACCP.

2. Πώς τα κρίσιμα όρια και τα προληπτικά μέτρα θα παρακολουθούνται;

Ένα κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος παρακολούθησης είναι η ταχύτητα 

εξαγωγής των αποτελεσμάτων (ιδανικά σε πραγματικό χρόνο), για να μπορεί 

να ανιχνευθεί έγκαιρα πιθανή απόκλιση από τα κρίσιμα όρια. Με βάση αυτό 

το κριτήριο επιλέγεται το πιο κατάλληλο σύστημα. Παραδείγματα εξοπλισμού 

παρακολούθησης είναι θερμόμετρα, ρολόγια, ζυγαριές, πεχάμετρα, μετρητές

2.6.3 Συστήματα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου
(στάδιο 9-4η αρχή)
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ενεργότητας νερού και διάφορα αναλυτικά όργανα. Η οργανολογία πρέπει να 

βαθμονομείται σε τακτά διαστήματα για την πιστοποίηση της ακρίβειας.

3. Κάθε πότε (συχνότητα παρακολούθησης);

Η παρακολούθηση μπορεί να είναι συνεχής ή μη -  συνεχής. Η πρώτη είναι 

προτιμότερη. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 

πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στη μη -  συνεχή 

παρακολούθηση η συχνότητα καθορίζεται κυρίως από την προϊστορία της 

διαδικασίας παραγωγής και τη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων, δηλ. της 

τάσης απόκλισης από τα κρίσιμα όρια.

4. noioç θα παρακολουθεί;

Κατά την ανάπτυξη του σχεδίου HACCP θα λάβουν αρμοδιότητες για την 

παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου συγκεκριμένοι άνθρωποι, 

π.χ από τη γραμμή παραγωγής, τους τεχνικούς, τους επόπτες, το προσωπικό 

συντήρησης και το προσωπικό ποιοτικού ελέγχου.

Οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του κάθε CCP πρέπει να:

• Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στις τεχνικές παρακολούθησης του 

CCP

• Έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία της παρακολούθησης του CCP

• Έχουν άμεση πρόσβαση (κοντά) στο χώρο παρακολούθησης του CCP

• Αναφέρουν την πορεία της παρακολούθησης

• Έχουν αρμοδιότητες ώστε να λάβουν τις απαραίτητες ενέργειες, όπως 

αυτές ορίζονται από το σχέδιο HACCP

• Αναφέρουν αμέσως αποκλίσεις από τα κρίσιμα όρια

2.6.4 Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών (στάδιο 10-5η αρχή)

Διορθωτική ενέργεια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία όταν συμβεί 

κάποια απόκλιση σε ένα CCP. Αποτελείται από μια σειρά προκαθορισμένων 

και τεκμηριωμένων, εγγράφως, δράσεων που λαμβάνονται πρώτον για να 

ελέγξουν το μη συμμορφούμενο προϊόν και δεύτερον να διορθώσουν τη μη
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συμμόρφωση.

Απόκλιση είναι η αποτυχία να ικανοποιηθεί κάποιο κρίσιμο όριο σε ένα 

CCP. Αρχικά η απόκλιση αναγνωρίζεται με τη χρήση του κατάλληλου 

συστήματος παρακολούθησης στο CCP (4η αρχή). Στη συνέχεια 

ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες:

• Απομονώνεται όλη η «ύποπτη» παρτίδα παραγωγής, δηλ. αυτή που 

παράχθηκε από την τελευταία στιγμή που το CCP ήταν υπό έλεγχο.

• Το απομονωμένο προϊόν επισημαίνεται ευδιάκριτα με πληροφορίες 

σχετικές με την κατακράτηση όπως αριθμός απομόνωσης, προϊόν, 

ποσότητα, ημερομηνία κατακράτησης, λόγοι κατακράτησης, όνομα 

υπεύθυνου κατακράτησης κ.α

• Το προϊόν τίθεται υπό έλεγχο μέχρι την ημερομηνία της τελικής 

διάθεσης.

• Το προϊόν εξετάζεται ως προς τους δυνητικούς κινδύνους.

Όταν συμβεί μια απόκλιση εκτός απο τη διαχείριση του «ύποπτου» 

προϊόντος λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες επί της διαδικασίας ώστε να 

μην ξανασυμβεί η απόκλιση. Έτσι αναζητούνται οι αιτίες του προβλήματος, 

λαμβάνονται οι ενέργειες ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση και η 

διαδικασία μπαίνει σε «καραντίνα» παρακολούθησης και επαναξιολόγησης 

ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι διορθωτικές ενέργειες ήταν αποτελεσματικές. 

Τέλος η όλη διαδικασία καταγράφεται σε αρχεία αποκλίσεων και διορθωτικών 

ενεργειών:

61



Πίνακας 2-15 Αποκλίσεις Διορθωτικές ενέργειες

Αποκλίσεις Διορθωτικές ενέργειες

• Προϊόν/κωδικός

• Ημ/νία

παραγωγής/αποδέσμευσης

• Λόγος απομόνωσης

• Ποσότητα απομονωμένου 

προϊόντος

• Αποτελέσματα αξιολόγησης: 

αναφορά ανάλυσης

• Υπογραφές υπεύθυνων 

κατακράτησης και αξιολόγησης 

του προϊόντος

• Διάθεση του υπό κράτηση 

προϊόντος

• Υπογραφές για τη διάθεση

• Αιτίες της απόκλισης

• Διορθωτικές ενέργειες για τα 

ελαττώματα

• Παρακολούθηση/αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας της 

διορθωτικής κίνησης

• Ημερομηνία

• Υπογραφή υπεύθυνου

Ένα απλό παράδειγμα λήψης διορθωτικών ενεργειών είναι το ακόλουθο:

Κατά την παραλαβή ωμού γάλατος τα αντιβιοτικά ανιχνεύονται με ένα 

γρήγορο τεστ. Βρίσκεται ότι το επίπεδο υπερβαίνει το καθορισμένο κρίσιμο 

σημείο. Ο υπεύθυνος παραλαβής συμβουλεύεται τη διαδικασία αποκλίσεων, 

που σημειώνει παραμονή του γάλατος στο φορτηγό δηλ. δεν ξεφορτώνεται. 

Στη συνέχεια προβλέπεται η επικοινωνία με τον προμηθευτή.
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Επαλήθευση είναι η χρησιμοποίηση μεθόδων, διαδικασιών, τεστ και 

άλλων αξιολογήσεων πέραν της παρακολούθησης ώστε να διαπιστωθεί αν το 

σύστημα ΗΑΟΟΡ συμμορφώνεται με το σχέδιο ΗΑΟΟΡ. Αυτό είναι

απαραίτητο γιατί όσο προσεκτική κι αν είναι η μελέτη ΗΑΟΟΡ η 

αποτελεσματικότητά της θα φανεί μόνο στην πράξη. Η επαλήθευση 

επιτελείται από υπεύθυνα άτομα, με γνώση του αντικειμένου και μετά την 

ολοκλήρωση της μελέτης ΗΑΟΟΡ. Οι δράσεις της επαλήθευσης 

περιλαμβάνουν:

1. Την τεκμηρίωση του σχεδίου ΗΑΟΟΡ

Η τεκμηρίωση είναι οι ενέργειες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, ως 

προς την αντιμετώπιση, όλων των σημαντικών κινδύνων του σχεδίου ΗΑΟΟΡ 

και περιλαμβάνει κυρίως:

• Ανασκόπηση της ανάλυσης κινδύνων

• Καθορισμό ΟΟΡ

• Ρυθμίσεις κρίσιμων ορίων, σύμφωνα με τελευταίες επιστημονικές ή 

νομοθετικές εξελίξεις

• Επανεξέταση συστήματος παρακολούθησης, διορθωτικών ενεργειών, 

και συστήματος αρχειοθέτησης

Παράλληλα εξετάζονται και άλλες σχετικές πληροφορίες από π.χ οι αναφορές 

επιθεωρήσεων, αλλαγές στο σχέδιο ΗΑΟΟΡ, αναφορές αποκλίσεων, η 

αποτελεσματικότητα των διορθωτικών αλλαγών, τα παράπονα των 

καταναλωτών, η συμβατότητα του ΗΑΟΟΡ με τους κανόνες ΟΜΡΛ3ΗΡ.

2. Επιθεωρήσεις του συστήματος ΗΑΟΟΡ

Οι επιθεωρήσεις είναι συστηματικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι που 

περιλαμβάνουν επί-τόπου παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, ανασκόπηση αρχείων 

με στόχο να εξακριβωθεί αν το οι διαδικασίες που προβλέπονται στο σχέδιο 

ΗΑΟΟΡ εφαρμόζονται στο σύστημα ΗΑΟΟΡ.

Οι επί τόπου παρατηρήσεις μπορεί να ελέγχουν :

• Την ακρίβεια της περιγραφής του προϊόντος και του διαγράμματος

2.6.5 Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης (στάδιο 11-6η αρχή)
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ροής

• Την καταλληλότητα των συστημάτων παρακολούθησης στα CCPs

• Την ικανοποίηση των κρίσιμων ορίων

• Την αποτελεσματικότητα του συστήματος παρακολούθησης

Οι επιθεωρήσεις γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος επαλήθευσης από 

αμερόληπτα άτομα μέσα από την επιχείρηση (εσωτερικές), όπως 

υψηλόβαθμους μάνατζερ ή υπεύθυνους του ποιοτικού ελέγχου. Εξωτερικές 

επιθεωρήσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν από δημόσιες αρχές, πελάτες, 

συμβούλους ή επιθεωρητές πιστοποίησης.

3. Βαθμονομήσεις

Οι βαθμονομήσεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο της οργανολογίας με κάποιο 

πρότυπο για την επιβεβαίωση της ακρίβειας. Πραγματοποιούνται κατά την 

παρακολούθηση με βάση το σχέδιο HACCP σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

καταγράφονται και τα αποτελέσματα ελέγχονται κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών επαλήθευσης. Για να γίνει κατανοητή η σημασία της 

βαθμονόμησης αξίζει να σημειωθεί ότι αν ένα όργανο παρακολούθησης ενός 

CCP βρεθεί αβαθμονόμητο, το CCP θεωρείται εκτός ελέγχου από την 

τελευταία καταγεγραμμένη βαθμονόμηση.

3. Επιλεκτική δειγματοληψία και έλεγγος

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος HACCP ελέγχεται περιοδικά με την 

λήψη και εξέταση δειγμάτων είτε από το τελικό προϊόν είτε απο κάποιο 

ενδιάμεσο στάδιο. Επίσης η επιλεκτική δειγματοληψία περιλαμβάνει και τις 

πρώτες ύλες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του προμηθευτή με τα 

παρεχόμενα πιστοποιητικά.

2.6.6 Καθορισμός διαδικασιών καταγραφής και αρχειοθέτησης του 

συστήματος HACCP (στάδιο 12-7η αρχή)

Όλη η υποστήριξη του HACCP συγκεντρώνεται στην ύπαρξη αποδεικτικών 

στοιχείων που πιστοποιούν την ασφάλεια του τροφίμου. Είναι λοιπον 

προστακτική ανάγκη η λήψη σωστών αρχείων και εγγράφων καθώς και η 

οργανωμένη αρχειοθέτησή τους. Υπάρχουν τέσσερα είδη αρχείων:
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Τα υποστηρικτικά έγγραφα που περιλαμβάνουν κυρίως όλες τις πληροφορίες 

και δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του σχεδίου ΗΑ(ΧΡ. 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα τα έντυπα από τα στάδια εφαρμογής του 

ΗΑ(ΧΡ, όπως π.χ. για την ανάλυση κινδύνων και το διάγραμμα ροής.

Τα παρανόυενα αργεία από το σύστημα ΗΑ(ΧΡ. δηλ. αυτά που λαμβάνονται 

κατά τις διάφορες διαδικασίες όπως:

• Αρχεία παρακολούθησης στα (Χ Ρ ε με πληροφορίες όπως είδος 

έντυπου, ημερομηνία, χαρακτηριστικά προϊόντος, κρίσιμα όρια, 

αποτελέσματα, υπογραφή, διορθωτικές κινήσεις κλπ.

• Αρχεία αποκλίσεων και διορθωτικών ενεργειών

• Αρχεία επαλήθευσης/τεκμηρίωσης

Τα ενχειρίδια μεθόδων και διαδικασιών, όπως:

• Περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης

• Σχέδια διορθωτικών ενεργειών

• Περιγραφή του συστήματος αρχειοθέτησης και πρότυπα εντύπων

• Περιγραφή προγράμματος επαλήθευσης και τεκμηρίωσης 

Τα αρχεία των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων.
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Πίνακας 2-16 ΕΝΤΥΠΟ 10 Σχέδιο ΗΑ(ΧΡ 

Προϊόν : κονσερβοποιημένα μανιτάρια

9.

Επιθεώρη

ση/

Αποσυσκε

υασία

κουτιών

CC 

Ρ 

1Β

πιθανή

επιμόλυ

νση

μετά την 

παραγω 

γή από 

ελαττωμ 

ατικά 

κουτιά ή 

σοβαρά 

ελαττώμ 

ατα

κουτιών

Προδιαγ

ραφές

κατασκε

υαστή

Κανένα

ελάττωμ

α

Continuous

visual

monitoring by 

the

depalletizer

operator

Ο

αποσυσκε 

υαστής 

κουτιών να 

απόμακρύ 

νει όποια 

χαλασμένα 

Π
ελαττωματι 

κά κουτιά, 

και να 

ενημερώσε 

ι τον

υπεύθυνο 

ποιοτικού 

ελέγχου να 

θέσει σε 

αναμονή

τις
υπόλοιπες 

παλέττες 

και να 

ερευνήσει 

το θέμα

Ημ/νια:_ Εγκρίθηκε:.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΑΟΟΡ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΣΤΗΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΚΩΝ

Στις Στέρνες Ακρωτηρίου Χανιών, στη θέση Αμυγαλοκεφάλι, ανακαλύφθηκε 

μια μεγάλη ποσότητα σύκων σε Μινωική έπαυλη. Τα σύκα βρέθηκαν πάνω σε 

λίθινες πλάκες που ανήκαν στη στέγη ή στο δάπεδο του δευτέρου ορόφου. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα σύκα αποξηράθηκαν πριν καούν, 

επομένως μας παρέχουν την παλαιότερη μέχρι σήμερα ένδειξη για την 

αποξήρανση σύκων στην Μινωική Κρήτη.

Από πολύ νωρίς οι αρχαίοι Έλληνες εξέφρασαν την προτίμηση τους σε 

κάποια ήδη σύκων που φύονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας εκτός από την 

Αττική. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα συγκρίνουν με τα της εξαιρετικής 

ποιότητας Αττικά σύκα. Για παράδειγμα φημισμένα ήταν και τα ροδίτικα σύκα, 

που ο Σαμιώτης κωμωδιογράφος Λυγκεύς τα συγκρίνει με τα σύκα της 

Αττικής.
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Τα ξερά σύκα μαζί με τις ελιές μνημονεύονται και στα ονομαστά για την 

λιτότητα τους πυθαγόρεια γεύματα. Τα ξερά σύκα αναφέρονται ως βασιλικές 

ισχάδες, ενώ η λέξη «ισχάδες» χρησιμοποιήθηκε και στους βυζαντινούς, 

δηλώνοντας τα ξερά τα οποία φύλασσαν τον χειμώνα σε πήλινα δοχεία.

Οι αρχαίοι Έλληνες έδειχναν μεγάλη αδυναμία στα φρέσκα αλλά και στα ξηρά 

σύκα τα οποία κατανάλωναν ως γλύκισμα, εκλεκτό μάλιστα, μετά από τα 

τσιμπούσια μαζί με διάφορους ξηρούς καρπούς. Για αιώνες οι Έλληνες 

συνήθιζαν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, στα Ιόνια, στην Κρήτη και στην 

Πελοπόννησο να αποξηραίνουν τα σύκα και να τα τρώνε ως γλύκισμα το 

χειμώνα. Τα ξηρά σύκα συχνά γεμίζονται με ξηρούς καρπούς ή βράζονται με 

ξηρούς καρπούς μέσα σε ένα ελαφρύ σιρόπι μελιού. Η συνταγή που 

ακολουθεί προέρχεται από τα Ιόνια νησιά και συγκεκριμένα από την Κέρκυρα. 

Τα σύκα παντρεύονται ιδανικά με τα μυρωδικά και το μούστο. Το αποτέλεσμα 

είναι ένας εξαιρετικός μεζές της ρακής ή του ούζου. Παραδοσιακά η 

συκομάίδα, τυλιγόταν σε φύλλα καστανιάς ή καρυδιάς. Η δάφνη όμως δίνει 

καλύτερο άρωμα και τα συντηρεί καλύτερα.

Γύρω στο 1955-1960, «τα χονδρά», κατώτερης ποιότητας σύκα, εξάγονται 

από την Σμύρνη στην Γερμανία για της παρασκευή ενός είδους καφέ του 

περίφημου Feigen Kaffe. Ο Αγάπιος ο Μοναχός ο Κρής (15ος αιώνας) 

κάνοντας μια χρωματολογική διάκριση στα σύκα συμβουλεύει τους 

καταναλωτές της εποχή του « ότι τα άσπρα είναι καλύτερα, δεύτερα είναι τα 

φαζά (ελαφρύ μωβ) και τρίτα τα μαύρα. Όλα όμως τα σύκα, ανεξαρτήτως 

χρώματος και ποιότητος είναι θρεπτικότερα από όλα τα οπωρικά, παύουν την 

δίψα και φθείρουν τις πέτρες της χολής.

Οι ιατρικές ιδιότητες των σύκων ήταν γνωστές από την εποχή του Ιπποκράτη 

και μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι οι θρεπτικότατοι αυτοί καρποί είναι ωφέλιμοι 

για το συκώτι, ανακουφίζουν τον βήχα, το άσθμα και την φαρυγγίτιδα.

Τα ξηρά σύκα της Μεσσηνίας αποτελούν μια από τις πιο ονομαστές γευστικές 

απολαύσεις και έχουν ταυτιστεί με την περιοχή και την οικονομική της 

ανάπτυξη. Το ξηρό σύκο έχει μια ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα άλλα φρούτα, 

διότι είναι καρπός εύγεστος, θρεπτικός και υγιεινός. Είναι φυσικά
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αποξηραμένο στον ήλιο και δεν περιέχει χρήσιμα μέταλλα, όπως ασβέστιο, 

φώσφορο και σίδερο. Επίσης είναι μεταξύ των φρούτων που έχουν την 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, γεγονός που το καθιστά περιζήτητο 

και αναντικατάστατο. Η ξεχωριστή γεύση του, η μεγάλη θρεπτική του αξία και 

η αυθεντικότητά του το κάνουν ένα δημοφιλές φρούτο και ένα σημαντικό 

εμπορεύσιμο προϊόν.

Η παραγωγή του σύκου απασχολεί 5.000 άτομα και η επεξεργασία του γίνεται 

κάτω από τις κατάλληλες προδιαγραφές τεχνολογίας και υγιεινής. Η 

καλλιέργεια του διαρκεί 7 μήνες -  από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο -  ενώ η 

συγκομιδή του γίνεται από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο. Η ετήσια 

παραγωγή φθάνει τους 4.000 τόνους περίπου και τα έσοδα για τον νομό 

ξεπερνούν τα 3 δις. Οι κυριότερες χώρες στις οποίες γίνονται εξαγωγές είναι 

οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι χώρες της Ευρώπης και άλλες.

3.2. ΤΟ ΗΑΟΟΡ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΥΚΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΥ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3.2.1.ΣΧΕΔΙΟ ΗΑΟΟΡ

Η μεταποιητική μονάδα σύκων στο νομό Μεσσηνίας λόγω της φύσεως 

των εργασιών της έχει καθορισμένο σχεδίασμά για την ασφάλεια των σύκων 

που παρασκευάζει και διανέμει, όπως αυτό φαίνεται στο Σχέδιο ΗΑΟΟΡ, το 

οποίο προδιαγράφει:

♦ Αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων και ανάλυση επικινδυνότητας 

αυτών

♦ Τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (ΟΟΡε) της διαδικασίας

♦ Τα Κρίσιμα Όρια που πρέπει να τηρούνται για τις επιλεγμένες κρίσιμες 

παραμέτρους ελέγχου

♦ Τις μεθόδους παρακολούθησης που πρόκειται να υιοθετηθούν

♦ Τις προληπτικές ενέργειες που εφαρμόζονται

♦ Τις διορθωτικές ενέργειες που προβλέπονται αν η παρακολούθηση 

δείξει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου
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♦ Τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση κάθε κρίσιμου σημείου ελέγχου

♦ Τις επιπλέον διαδικασίες που υποστηρίζουν το σχέδιο HACCP

♦ Τον τρόπο τεκμηρίωσης της παρακολούθησης / ελέγχου

Η μεταποιητική μονάδα με την Δ20 “Έλεγχος Εγγράφων, Δεδομένων & 

Αρχείων” διαθέτει ένα τεκμηριωμένο και συστηματικό τρόπο για την έκδοση 

και έλεγχο όλων των εγγράφων, δεδομένων και αρχείων που σχετίζονται με 

το Σύστημα HACCP. Στη διαδικασία αυτή καθορίζονται οι αρμόδιοι, ο τρόπος 

κωδικοποίησης, σύνταξης, ελέγχου, έγκρισης, διανομής, αναθεώρησης και 

απόσυρσης των ελεγχόμενων εγγράφων και αρχείων. Η μεταποιητική μονάδα 

στα πλαίσια της εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος HACCP έχει 

πραγματοποιήσει και τεκμηριώσει μελέτη HACCP.

Συγκεκριμένα η μεταποιητική μονάδα διαθέτει αρχείο προδιαγραφών των 

σύκων που παρασκευάζει, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με:

♦ Χρόνο Ζωής

♦ Χημικά, μικροβιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά

♦ Συνθήκες αποθήκευσης και διανομής

♦ Χρησιμοποιούμενες α’ ύλες

Οι προδιαγραφές των Προϊόντων είναι επαρκώς λεπτομερείς έτσι ώστε η 

ομάδα HACCP να μπορεί να αναγνωρίσει τους κινδύνους που απαιτούν 

έλεγχο. Τα σύκα της μεταποιητικής μονάδας προορίζονται για το ευρύ 

καταναλωτικό κοινό, super markets, κ.τ.λ. Η μεταποιητική μονάδα είναι 

υποχρεωμένη να παραδώσει τα σύκα απαλλαγμένα από βιολογικούς, 

χημικούς και φυσικούς κινδύνους, που μπορεί να προέρχονται από κακούς 

χειρισμούς και μη τήρηση του Συστήματος HACCP.

Επίσης, έχει προβλέψει την ενημέρωση των πελατών της όσον αφορά την 

ασφάλεια των σύκων και το χειρισμό τους με οδηγίες χρήσης, επισημάνσεις 

και συμβουλές καλής υγιεινής πρακτικής.
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3.2.2.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στα διαγράμματα ροής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

♦ Η αλληλουχία όλων των σταδίων ή των διεργασιών

♦ Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα πιθανά σημεία επιμόλυνσης 

κάθε διεργασίας

Η μεταποιητική μονάδα, στα πλαίσια εγκατάστασης και εφαρμογής του 

Συστήματος ΗΑΟΟΡ έχει προβεί σε συστηματική μελέτη αναγνώρισης των 

βιολογικών, φυσικών και χημικών κινδύνων που σχετίζονται με τις α’ ύλες, το 

προϊόν και εκτίμησης της επικινδυνότητας αυτού. Η ανάλυση επικινδυνότητας 

των σύκων αποτελείται από μια συστηματική αξιολόγηση, ώστε να καθοριστεί 

η πιθανότητα εμφάνισης βιολογικών, φυσικών ή χημικών κινδύνων. Η 

ανάλυση γίνεται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, η εταιρεία έχει μαζέψει, έπειτα από συστηματική μελέτη 

πληροφορίες (νομοθετικές & βιβλιογραφικές) για όλους τους πιθανούς 

κινδύνους που μπορεί να έχουν σχέση με τελικό προϊόν.

Στο δεύτερο στάδιο, η εταιρεία προβαίνει σε ανάλυση επικινδυνότητας των 

τροφίμων. Η ανάλυση επικινδυνότητας αποτελείται από μια συστηματική 

αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας τροφίμων, ώστε να καθοριστεί η 

πιθανότητα εμφάνισης βιολογικών, φυσικών ή χημικών κινδύνων. Η ανάλυση 

αυτή γίνεται σε δύο φάσεις:

1η Φάση: Το σύκο κατατάσσεται σε σχέση με 6 χαρακτηριστικούς κινδύνους 

(Α-Ρ). Αν το σύκο ικανοποιεί την κατηγορία του κινδύνου, τότε λαμβάνει ένα 

(+) και ένα (0) αν δεν ικανοποιεί την κατηγορία.

2η Φάση: Η εκτίμηση των κινδύνων (βιολογικών, χημικών & φυσικών) των 

πρώτων υλών και τελικών προϊόντων γίνεται με την ταξινόμηση σε κατηγορίες 

κινδύνου. Η ταξινόμηση αυτή σε κατηγορίες κινδύνου βασίζεται στις ύπαρξη 

(+) ή όχι (0), για κάθε στάδιο παραγωγής, των εξής παραμέτρων (Βλέπε 

Παραρτήματα Σχεδιαγράμματα Διαδικασιών):
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Β Ο

Κατανάλωση από 

πληθυσμό υψηλής 

επικινδυνότητας

Προϊόν με “ευαίσθητα" 

συστατικά σε 

μικροβιακούς/φυσικούς/χημικ 

ούς κινδύνους

Απουσία σταδίου καταστροφής 

μικροοργανισμών ή 

απομάκρυνσης φυσικών και 

χημικών κινδύνων

0 Ε Ρ

Μόλυνση ανάμεσα στην 

παραλαβή και φόρτωση

Κακή μεταχείριση κατά την 

διανομή

Έλλειψη θερμικής επεξεργασίας ή 

άλλου σταδίου ανίχνευσης & 

απομάκρυνσης κινδύνων από τον 

καταναλωτή.

Η κατάταξη των πρώτων υλών σε κατηγορία επικινδυνότητας (VI -  0) 

βασίζεται στα αποτελέσματα της κατάταξης των α’ υλών και τελικών 

προϊόντων σε σχέση με τους 6 χαρακτηριστικούς κινδύνους που 

προαναφέρονται (ΑΈ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εμφάνιση
κινδύνων

Κατηγορία
επικινδυνότητας

+ στο Α VI

5+ V

4+ IV

3+ III

2+ II

1 + I

Κανένα + 0
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Η μεταποιητική μονάδα μετά από επισταμένη μελέτη των πιθανών 

κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια του διαγράμματος 

ροής, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει προληπτικά μέτρα ελέγχου με σκοπό 

την εξάλειψη των ανωτέρω κινδύνων ή τη μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα.

Για τον έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων η μεταποιητική μονάδα έχει 

εγκαταστήσει κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) τα οποία έχουν επιλεγεί με τη 

βοήθεια του δέντρου απόφασης . Επιπλέον για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου 

έχουν επιλεγεί κρίσιμες παράμετροι παρακολούθησης

Η μεταποιητική μονάδα μετά από επισταμένη μελέτη κα λαμβάνοντας 

υπόψη τη νομοθεσία, τη βιβλιογραφία και τα επιστημονικά δεδομένα τα 

σχετικά με την επεξεργασία σύκων, έχει θεσπίσει κρίσιμα όρια για όλες τις 

επιλεγμένες κρίσιμες παραμέτρους παρακολούθησης για όλα τα κρίσιμα 

σημεία ελέγχου .

Η μεταποιητική μονάδα έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης 

για όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (Δ50Γ-“Σχέδιο HACCP”). Το σύστημα 

παρακολούθησης περιλαμβάνει τα εξής:

♦ Μέθοδο παρακολούθησης

♦ Συχνότητα παρακολούθησης

♦ Υπεύθυνο παρακολούθησης

♦ Υπεύθυνο αξιολόγησης του αποτελέσματος της παρακολούθησης

♦ Ένδειξη της θέσης καταγραφής / τεκμηρίωσης του αποτελέσματος

παρακολούθησης

Η μεταποιητική μονάδα έχει εγκαταστήσει για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου 

συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες διορθωτικές ενέργειες οι οποίες θα 

εφαρμόζονται όταν ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρεθεί εκτός των κρίσιμων 

ορίων. Στο σχέδιο HACCP που παρουσιάζεται αναφέρονται τα CCPs, το είδος 

κινδύνου που συνεπάγονται και η αιτία. Καθορίζονται τα όρια ανοχής, οι 

διαδικασίες ελέγχου, τα προληπτικά μέτρα, οι διορθωτικές ενέργειες και η 

διαδικασία αρχειοθέτησης των μετρήσεων ελέγχου, για κάθε CCP.
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3.2.3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η διακρίβωση και βαθμονόμηση των οργάνων ελέγχου (θερμόμετρα) 

γίνεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή με ενδιάμεσα πρότυπα. Σκοπός της 

επικοινωνίας της ομάδας ΗΑ(ΧΡ είναι η ενημέρωση των μελών της γύρω 

από:

♦ Το προϊόν

♦ Τις αλλαγές στον εξοπλισμό

♦ Τις αλλαγές στις εγκαταστάσεις

♦ Τις αλλαγές στο πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης

♦ Τις αλλαγές καταμερισμού καθηκόντων προσωπικού

♦ Παράπονα πελατών καθώς και σημαντικές έρευνες από εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μέρη

♦ Ικανοποίηση πελατών (Ε110-2 Φύλλο Εντυπώσεων) -  αφορά μόνο τη 

μονάδα

♦ Τη σχετική νομοθεσία

♦ Τις απαιτήσεις των πελατών που έχει αναλάβει η μονάδα να 

εκπληρώσει

♦ Τις αναμενόμενες αλλαγές στη χρήση από τους καταναλωτές

♦ Άλλες συνθήκες ή αλλαγές που επιδρούν στην ασφάλεια του σύκου

♦ Εμφάνιση μη συμμορφώσεων σε διεργασίες, διαδικασίες, προϊόντα

Η μεταποιητική μονάδα τηρεί και εφαρμόζει ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου που επαληθεύει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος ΗΑΟΟΡ.

3.2.4.Ε ΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση ορίζει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ΗΑ(ΧΡ στη 

μεταποιητική μονάδα. Η Πολιτική Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων 

που ακολουθεί η μεταποιητική μονάδα σύκων στο νομό Μεσσηνίας είναι 

σύμφωνη με τους στόχους της μονάδας για την πλήρη ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών της για την ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων
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καθώς και την πλήρη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία, (Κ.Τ.Π., 

ΚΥΑ 487, Κανονισμός 882/2004 Ε.Ε, Οδηγός Υγιεινής του ΕΦΕΤ) για την 

ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων (ΗΑΟΟΡ) 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και τους κανόνες Υγιεινής και 

Ασφάλειας των Τροφίμων. Στην προσπάθειά της η μεταποιητική μονάδα να 

επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες 

περιλαμβάνουν:

♦ διερεύνηση και σαφή καθορισμό τω κρίσιμων σημείων ελέγχου

♦ συνεχή αξιολόγηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την ανίχνευση νέων 

κινδύνων που πιθανών να προκύψουν

♦ προληπτικές ενέργειες και ελέγχους που αποτρέπουν την ύπαρξη μη 

ασφαλών προϊόντων

♦ συνεχή έλεγχο και επισκόπηση των απαιτήσεων αλλά και του επιπέδου 

των παρεχόμενων υπηρεσιών

♦ συνεχή έλεγχο για τη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων

♦ επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και συνεχή εκπαίδευσή του

♦ μέτρηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης ή παραπόνων των πελατών

Η Πολιτική Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων έχει γνωστοποιηθεί 

σε όλο το προσωπικό της μεταποιητικής μονάδας και τα έντυπα της Πολιτικής 

Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων έχουν αναρτηθεί σε καίρια σημεία 

της μεταποιητικής μονάδας. Η δήλωση Πολιτικής για την Υγιεινή και την 

Ασφάλεια, υπογράφεται από τον Διευθυντή της μεταποιητικής μονάδας και 

είναι καταχωρημένη στο Εγχειρίδιο ΗΑΟΟΡ.

Το οργανόγραμμα συντάσσεται από τον Διευθυντή ο οποίος είναι 

αρμόδιος για την αναθεώρησή του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του 

εμπλεκομένου προσωπικού της μεταποιητικής μονάδας, του οποίου η 

εργασία επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια των σύκων, καθώς και την 

ορθή λειτουργία του Συστήματος ΗΑΟΟΡ, καθορίζονται από τον Διευθυντή.

Το εμπλεκόμενο προσωπικό, μεταξύ του οποίου και τα στελέχη της 

μεταποιητικής μονάδας που απαρτίζουν την Ομάδα ΗΑΟΟΡ, έχουν επιπλέον 

ευθύνη να:
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• Αναγνωρίζουν και καταγράφουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τα 

προϊόντα, τις διεργασίες και το σύστημα ΗΑΟΟΡ

• Προτείνουν διορθωτικές ενέργειες και ελέγχουν τα μη συμμορφούμενα 

προϊόντα, τις διεργασίες και το σύστημα ΗΑΟΟΡ

• Προτείνουν μέτρα πρόληψης της εμφάνισης προϊόντων και διεργασιών 

εκτός των κρίσιμων ορίων και μη συμμόρφωσης του συστήματος ΗΑΟΟΡ.

Ο συντονιστής ΗΑΟΟΡ/ Υπεύθυνος ΗΑΟΟΡ έχει καθορισμένες

υπευθυνότητες να:

-  Εξασφαλίζει ότι η σύνθεση της ομάδας ΗΑΟΟΡ είναι σύμφωνη με τις 

ανάγκες τις μελέτης

-  Προτείνει αλλαγές στην ομάδα εάν αυτό είναι απαραίτητο

-  Συντονίζει την εργασία της ομάδας, κατανέμει ευθύνες και εργασίες και 

εξασφαλίζει ότι ακολουθείται ο σκοπός της μελέτης

-  Εξασφαλίζει την ελεύθερη έκφραση των απόψεων των μελών της ομάδας 

με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών της

-  Πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται η 

γνωστοποίηση των αποφάσεων της Ομάδας ΗΑΟΟΡ

-  Αντιπροσωπεύει την Ομάδα στην Διοίκηση

-  Είναι πλήρως ενημερωμένος με τη μελέτη ΗΑΟΟΡ και ενήμερος για τις 

λειτουργίες της μεταποιητικής μονάδας

-  προετοιμάζει τις ανασκοπήσεις του συστήματος ΗΑΟΟΡ και ενημερώνει 

το προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε αυτές.

-  Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη μελέτη ΗΑΟΟΡ σχετικά 

με τη παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και την εφαρμογή 

των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής

-  Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο παραλαβών για την αξιολόγηση των 

προμηθευτών

-  Καθορίζει τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανά θέση εργασίας 

(Ειδικοί Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής)
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-  Εκπαιδεύει το προσωπικό στους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής

-  Ελέγχει το προσωπικό για τη τήρηση των Κανόνων Ορθής Υγιεινής

Πρακτικής

-  Αναφέρεται στον Διευθυντή

Συγκροτείται η ομάδα ΗΑΟΟΡ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, 

την εγκατάσταση, την εφαρμογή και την ανασκόπηση / επαλήθευση του 

συστήματος ΗΑΟΟΡ. Τα μέλη της ομάδας ΗΑΟΟΡ πρέπει να αντανακλούν το 

φάσμα των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητο για την ορθή και πλήρη 

εκτέλεση των αρχών του ΗΑΟΟΡ. Η Ομάδα συμπληρώνεται με εξειδικευμένο 

εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος έχει επιλεχθεί προσεκτικά, με βάση τις 

εξειδικευμένες γνώσεις στους μικροβιολογικούς, φυσικούς και χημικούς 

κινδύνους και την εμπειρία του. Οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες του 

εξωτερικού συμβούλου τεκμηριώνονται από σχετική τεχνική μελέτη και 

σύμβαση που έχει υποβληθεί και υπογράφει από την Διοίκηση της 

μεταποιητικής μονάδας.

Η ομάδα ΗΑΟΟΡ διαθέτει τις ειδικές γνώσεις, από την απαραίτητη 

ειδικότητα και εμπειρία σε σχέση με την εργασία που πραγματοποιούν. Τα 

μέλη της Ομάδας ΗΑΟΟΡ διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία ώστε:

• Να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους

• Να εκτιμούν το επίπεδο της σοβαρότητας και της επικινδυνότητας 

αυτών

• Να προτείνουν προληπτικά μέτρα, κρίσιμα όρια και διεργασίες για την 

παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και την επαλήθευση 

του συστήματος ΗΑΟΟΡ

• Να προτείνουν διορθωτικές ενέργειες για τις αποκλίσεις από τα κρίσιμα 

όρια

• Να εκτιμούν την επιτυχία του συστήματος ΗΑΟΟΡ.

Η Ομάδα ΗΑΟΟΡ σε μερικές περιπτώσεις διευρύνεται με προσθήκη 

προσωπικού από το τμήμα παραγωγής, όπου κρίνεται απαραίτητο για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία. Για την ανάπτυξη του συστήματος ΗΑΟΟΡ, η
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Ομάδα ΗΑΟΟΡ πραγματοποιεί συναντήσεις. Κάθε συνάντηση (σύσκεψη), για 

να είναι αποτελεσματική, έχει περιορισμένη διάρκεια (1-3 ώρες) και 

πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Στο τέλος κάθε 

σύσκεψης της Ομάδας ΗΑΟΟΡ συμπληρώνεται ειδικό έντυπο “ Έντυπο 

Συναντήσεων Ομάδας ΗΑΟΟΡ” όπου τεκμηριώνεται η συμμετοχή των μελών 

της Ομάδας, η ημερομηνία συνάντησης και το αντικείμενο της συνάντησης. 

Τα συμπληρωμένα σχετικά έντυπα διατηρούνται σε αρχείο της μεταποιητικής 

μονάδας για όσο χρόνο εφαρμόζεται το σύστημα ΗΑΟΟΡ στην μεταποιητική 

μονάδα.

3.2.5.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ

Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η περιγραφή των 

διαδικασιών έκδοσης, αναθεώρησης και διαχείρισης-κοινοποίησης των 

εγγράφων, δεδομένων και αρχείων τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή 

συστήματος ΗΑΟΟΡ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1416:2000, παράγραφος 4.3 και 4.5.1. Αντικείμενο της παρούσης 

διαδικασίας είναι :

Τα ελεγχόμενα έγγραφα, δηλαδή:

• Το Εγχειρίδιο ΗΑΟΟΡ

• Οι Διαδικασίες Συστήματος ΗΑΟΟΡ

• Τα σχέδια ΗΑΟΟΡ

• Οι Οδηγίες Εργασίας

• Τα Έντυπα Συστήματος ΗΑΟΟΡ

Έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με την λειτουργία του συστήματος 

ΗΑΟΟΡ, δηλαδή :

• παραρτήματα του συστήματος ΗΑΟΟΡ

• αναφορές ανασκόπησης του συστήματος ποιότητας από την 

Διοίκηση

• αναφορές εσωτερικών επιθεωρήσεων
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• αναφορές αξιολόγησης προμηθευτών

• αναφορές μη συμμορφώσεων

Έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με την λειτουργία του συστήματος 

ΗΑΟΟΡ και προέρχονται από πηγές εκτός της μεταποιητικής μονάδας.

Το σύνολο των αρχείων του Συστήματος ΗΑΟΟΡ, είναι όλα τα έντυπα και 

αρχεία που προκύπτουν από τις Διαδικασίες και περιέχουν καταγεγραμμένα 

στοιχεία ποιότητας.

Το προσωπικό που εμπλέκεται στην εφαρμογή της παρούσης 

Διαδικασίας είνα ι:

• ο Διευθυντής

• ο Υπεύθυνος ΗΑΟΟΡ (Συντονιστής ΗΑΟΟΡ)

• η Ομάδα ΗΑΟΟΡ

Η διαδικασία περιγράφει με λεπτομέρεια την διαδικασία σύνταξης και 

έγκρισης των ελεγχόμενων εγγράφων και αρχείων του συστήματος.

Στη δεύτερη σελίδα κάθε Διαδικασίας αναγράφονται υπό τη μορφή πινάκων:

• οι ημερομηνίες αναθεωρήσεων

• όλοι οι αύξοντες αριθμοί αναθεώρησης

• το ιστορικό της αναθεώρησης

• το όνομα υπεύθυνων σύνταξης και έγκρισης της αναθεώρησης 

(όνομα, υπογραφή, ημερομηνία)

Σε κάθε σελίδα κάθε Διαδικασία αναγράφεται υπό μορφή πινάκων:

• όλοι οι αύξοντες αριθμοί τροποποίησης

• ο υπεύθυνος σύνταξης

• ο υπεύθυνος έγκρισης

• η ημερομηνία ισχύος

Τα ελεγχόμενα έγγραφα αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο ΗΑΟΟΡ ή 

την Ομάδα ΗΑΟΟΡ μόνο στους άμεσα ενδιαφερομένους αποδέκτες των 

οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με το σύστημα ΗΑΟΟΡ.
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Ο Υπεύθυνος ΗΑΟΟΡ είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση και 

καταστροφή παλαιότερων αναθεωρήσεων των ελεγχόμενων εγγράφων που 

έχει παραδώσει. Είναι δυνατόν να διανέμονται έγγραφα του συστήματος με 

μη ελεγχόμενο τρόπο για λόγους πληροφόρησης και μόνο. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις το έγγραφο σφραγίζεται ή σημειώνεται με την ένδειξη “ΜΗ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ” και ουδεμία υποχρέωση υφίσταται από την 

πλευρά της μεταποιητικής μονάδας για ενημέρωση σχετικά με τις μελλοντικές 

αναθεωρήσεις του εγγράφου.

Σε περίπτωση που τετράδια ή βιβλία χρησιμοποιούνται για καταγραφή 

στοιχείων που έχουν σχέση με το σύστημα ΗΑΟΟΡ, αυτά πρέπει να 

ακολουθούν την κωδικοποίηση της μεταποιητικής μονάδας όπως αναφέρεται. 

Τα ελεγχόμενα έγγραφα χαρακτηρίζονται από :

• τον τίτλο

• τον αύξοντα αριθμό αναθεώρησης

• τον αριθμό αντιγράφου

Οι αναθεωρήσεις των ελεγχόμενων εγγράφων προκύπτουν μετά από :

• επαλήθευση του συστήματος ΗΑΟΟΡ (Δ80)

• εξωτερικές επιθεωρήσεις (Φορέας Πιστοποίησης)

• απαίτηση υπεύθυνου κάποιου τμήματος

• απαίτηση της νομοθεσίας

Η πρώτη έκδοση των ελεγχόμενων εγγράφων φέρει αριθμό 

τροποποίησης 0. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των αναθεωρήσεων στα 

ελεγχόμενα έγγραφα, ο αύξων αριθμός τροποποίησης φέρει τις τιμές 1, 2, 3 

κλπ.

Κάθε ελεγχόμενο έγγραφο φέρει ενιαίο αριθμό αναθεώρησης σε όλες του τις 

σελίδες, ανεξάρτητα αν έχει γίνει η όχι κάποια αλλαγή σε αυτές.

Τα ελεγχόμενα έγγραφα (πλην των Οδηγιών Εργασιών και Εντύπων) φέρουν 

αρίθμηση σελίδων και αναγραφή του συνολικού αριθμού σελίδων. Τα 

έγγραφα μετά από 5 αναθεωρήσεις επανεκδίδονται με αύξοντα αριθμό 

αναθεώρησης 1-01, 1-02 κλπ.
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Τα αρχεία αποτελούν τη γραπτή απόδειξη της πραγματοποίησης μιας 

ενέργειας. Η γραπτή αυτή απόδειξη, δηλαδή τα αρχεία που προκύπτουν από 

την εφαρμογή του συστήματος ΗΑΘΘΡ, είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση και 

για το λόγο αυτό διατηρούνται στην επιχείρηση για το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα. Το σύστημα αρχειοθέτησης, είναι αναπόσπαστο τμήμα του 

ΗΑΘΘΡ.

Η σημασία της αρχειοθέτησης στο σύστημα ΗΑΘΘΡ φανερώνεται από τα 

ακόλουθα:

• Τα αρχεία αποτελούν τη μόνη διαθέσιμη πηγή πληροφοριών για την 

ανίχνευση της πορείας ενός προϊόντος. Αν παρουσιαστούν προβλήματα ή 

αμφιβολίες σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων, είναι δυνατή η 

απόδειξη, μέσω των αρχείων, των μέτρων που έλαβε η εταιρεία για τη 

διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα 

της ανάκλησης των προϊόντων εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

• Τα αρχεία μπορούν να αποτελόσουν πηγή πληροφοριών για το 

προσωπικό της μεταποιητικής μονάδας, σχετικά με τη λειτουργία των 

μηχανημάτων, τη διόρθωση συγκεκριμένων προβλημάτων κ.ά.

• Τα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και 

αξιολόγηση των καταγεγραμμένων αποκλίσεων από τα κρίσιμα όρια και 

των πραγματοποιηθέντων διορθωτικών ενεργειών.

Τα αρχεία που διατηρούνται στη μεταποιητική μονάδα και αποδεικνύουν 

την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ΗΑΘΘΡ περιλαμβάνουν 

πέρα από τα στοιχεία του Συστήματος ΗΑΘΘΡ (Εγχειρίδιο ΗΑΘΘΡ, Δ, ΣΧΗ 

ΟΕ, Ε)., τα αρχεία εντύπων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του 

συστήματος ΗΑΘΘΡ και άλλα αρχεία που απαιτούνται από την νομοθεσία 

αλλά και από το ίδιο το σύστημα, όπως αρχεία καθαρισμού και 

απολύμανσης, αρχεία καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων κ. ά. Θα 

πρέπει να τηρούνται αρχεία με τις παρατηρήσεις, τις μετρήσεις και τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από τη μελέτη ΗΑΘΘΡ. Οι κυριότερες κατηγορίες αρχείων είναι:

1. Αρχεία εκπαίδευσης του προσωπικού.
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2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού

3. Αρχεία ανασκοπήσεων / επαλήθευσης / αξιολόγησης του συστήματος 

ΗΑΟΟΡ

4. Πρόγραμμα σχετικά με τις αναλύσεις τους προϊόντος

5. Αρχεία ελέγχου του χρησιμοποιούμενου νερού

6. Αρχεία βαθμονόμησης / διακρίβωσης εξοπλισμού

7. Αρχεία σχετικά με την παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, τις 

αποκλίσεις από τα κρίσιμα όρια και τις διορθωτικές ενέργειες

8. Πρόγραμμα Καθαρισμού και Απολυμάνσεων

9. Πρόγραμμα καταπολέμησης Τρωκτικών και εντόμων

10. Υγεία και Υγιεινή του προσωπικού

11. Περιγραφή θέσεων εργασίας

12. Πρόγραμμα συντήρησης εξοπλισμού

13. Προδιαγραφές προϊόντων

15. Αρχεία ελέγχου μη συμμορφούμενων προϊόντων, αρχεία κοινοποίησης και 

ανάκλησης

16. Αρχεία συναντήσεων Ομάδας ΗΑΟΟΡ

17. Αρχεία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Ο Υπεύθυνος ΗΑΟΟΡ τηρεί αρχείο με όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 

Συστήματος ΗΑΟΟΡ (Εγχειρίδιο ΗΑΟΟΡ, Δ, ΟΕ, Ε). Τα αντίγραφα των 

αρχείων (τελευταίες αναθεωρήσεις) αυτών καταστρέφονται από τους 

αποδέκτες τους (Υπεύθυνοι Τμημάτων - Διευθυντής) με δική τους ευθύνη.

3.2.6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σκοπός της διαδικασίας είναι περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι παραγγελίες και παραλαβές των υλών (α’ και β’ υλών) 

που χρησιμοποιεί η μεταποιητική μονάδα για την παραγωγή του σύκου
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1416:2000. Αντικείμενο της 

παρούσης διαδικασίας είναι:

• Οι παραγγελίες και η παραλαβή των α' υλών για την παραγωγή σύκων

• Οι προδιαγραφές όλων των α' υλών που προμηθεύεται και παραλαμβάνει 

η μεταποιητική μονάδα

• Ο έλεγχος των υλών που προμηθεύεται η μεταποιητική μονάδα

• Οι παραγγελίες και η παραλαβή των β' υλών για την συσκευασία των 

σύκων

• Οι προδιαγραφές των β' υλών που προμηθεύεται και παραλαμβάνει η 

μεταποιητική μονάδα για την συσκευασία των σύκων

Το προσωπικό που εμπλέκεται στην εφαρμογή της παρούσης ΔΣΗ είναι :

• ο Υπεύθυνος HACCP (Συντονιστής HACCP)

• ο Υπ. Παραλαβής

• ο Διευθυντής της μεταποιητικής μονάδας

Ο Υπεύθυνος HACCP ελέγχει το ύψος των αποθεμάτων για την πώληση 

λιανικής και χονδρικής και των α’ υλών για την παρασκευή σύκων και 

παράλληλα ενημερώνεται για την εκτιμώμενη ζήτηση κατά τις προσεχείς 

ημέρες. Όταν διαπιστωθεί ότι υφίσταται ανάγκη παραγγελίας α’ ύλης, 

προβαίνει σε νέα παραγγελία τηλεφωνικά προς τον προμηθευτή. Για 

προδιαγραφές της α' ύλης η μεταποιητική μονάδα αποδέχεται τις 

προδιαγραφές που αποστέλλει υποχρεωτικά σε κάθε νέα παρτίδα ο 

προμηθευτής της μεταποιητικής μονάδας εφόσον μετά από δοκιμή που 

κάνει, η α’ ύλη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας 

που έχει θέσει για το τελικό της προϊόν. Ο Υπεύθυνος HACCP ενημερώνεται 

για το ύψος των αποθεμάτων των β’ υλών και, επίσης, για την εκτιμώμενη 

ζήτηση σε β’ ύλες κατά τις προσεχείς ημέρες.

Όταν διαπιστωθεί ότι εξαντλείται το απόθεμα υλικών συσκευασίας και β’ 

υλών, ο υπεύθυνος προβαίνει σε νέα παραγγελία με τηλεφώνημα ή fax προς 

τον προμηθευτή. Για προδιαγραφές των β' υλών η μεταποιητική μονάδα 

αποδέχεται τις προδιαγραφές που αποστέλλει υποχρεωτικά σε κάθε νέα
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παρτίδα ο προμηθευτής της εταιρείας εφόσον μετά από δοκιμή που κάνει, η 

β’ ύλη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που έχει 

θέσει για το τελικό της προϊόν. Τα υλικά συσκευασίας είναι υποχρεωτικά 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την παραγγελία προς τον προμηθευτή (γραπτή ή 

τηλεφωνική) αποσαφηνίζονται τουλάχιστον :

1. το είδος

2. η ποσότητα

3. ο χρόνος παράδοσης

4. λοιπά χαρακτηριστικά (όταν απαιτείται)

3.2.7.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΚΩΝ

Σκοπός της είναι η παρουσίαση των κινδύνων των προϊόντων και των 

κινδύνων των διαδικασιών παραλαβής, επεξεργασίας, συσκευασίας και 

εμπορίας των προϊόντων της μεταποιητικής μονάδας και η αξιολόγησή τους, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1416:2000. Αντικείμενο της 

παρούσας Διαδικασίας είναι:

• Η αναγνώριση των κινδύνων των προϊόντων για την υγεία του 

καταναλωτή.

• Η αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν όλα τα στάδια χειρισμού, από 

την παραλαβή και επεξεργασία των προϊόντων μέχρι και την τελική 

διακίνηση τους.

• Η εκτίμηση της σοβαρότητας των κινδύνων που αναγνωρίστηκαν.

Το προσωπικό που εμπλέκεται στην εφαρμογή της παρούσης Διαδικασίας 

είνα ι:

• η Ομάδα ΗΑΟΟΡ με την καθοδήγηση του εξωτερικού συμβούλου και 

έχοντας υπόψη τη νομοθεσία, τα βιβλιογραφικά και επιδημιολογικά 

δεδομένα που σχετίζονται με το κάθε προϊόν.
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Η αναγνώριση των κινδύνων των προϊόντων πραγματοποιείται με βάση 

διεθνή αποδεκτά δεδομένα (Codex Alimentarius), την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία, τον οδηγό υγιεινής του ΕΦΕΤ και τις επιδημιολογικές αναφορές.

3.2.8.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΚΩΝ

Η εκτίμηση του μικροβιακού κινδύνου των σύκων γίνεται με την ταξινόμηση σε 

κατηγορίες κινδύνου. Η ταξινόμηση αυτή σε κατηγορίες κινδύνου βασίζεται 

στις ύπαρξη (+) ή όχι (0), των εξής παραμέτρων:

Β C

Κατανάλωση από 

πληθυσμό υψηλής 

επικινδυνότητας

Προϊόν με “ευαίσθητα” 

συστατικά σε 

μικροβιακούς κινδύνους

Απουσία σταδίου καταστροφής 

μικροοργανισμών κινδύνων

Ώ Ε Ρ

Μόλυνση ανάμεσα 

στην παραλαβή και 

φόρτωση

Κακή μεταχείριση κατά 

την διανομή

Έλλειψη θερμικής επεξεργασίας 

ή άλλου σταδίου ανίχνευσης & 

απομάκρυνσης κινδύνων από 

τον καταναλωτή.

Η κατάταξη των προϊόντων σε κατηγορία επικινδυνότητας (VI -  Ο) βασίζεται 

στα αποτελέσματα της κατάταξης των προϊόντων σε σχέση με τους 6 

χαρακτηριστικούς κινδύνους που προαναφέρονται (Α-Έ) σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα:
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Εμφάνιση

κινδύνων

Κατηγορία

επικινδυνότητας

+ στο Α VI

5+ V

4+ IV

3+ III

2+ II

1 + I

Κανένα + 0

Η εκτίμηση της κατηγορίας μικροβιολογικού κινδύνου των προϊόντων που 

διαχειρίζεται η μεταποιητική μονάδα δίδεται παρακάτω με τη μορφή πίνακα.

Η εκτίμηση των φυσικών και χημικών κινδύνων των προϊόντων γίνεται με την 

ταξινόμηση σε κατηγορίες κινδύνου. Η ταξινόμηση αυτή σε κατηγορίες 

κινδύνου βασίζεται στις ύπαρξη (+) ή όχι (0), για κάθε προϊόν, των εξής 

παραμέτρων:

Β Ο

Κατανάλωση από 

πληθυσμό υψηλής 

επικινδυνότητας

Προϊόν με “ευαίσθητα” 

συστατικά σε 

φυσικούς/χημικούς 

κινδύνους

Απουσία σταδίου καταστροφής, 

ή απομάκρυνσης φυσικών και 

χημικών κινδύνων

0 Ε Ε

Μόλυνση ανάμεσα 

στην παραλαβή και

Κακή μεταχείριση κατά Έλλειψη θερμικής επεξεργασίας 

ή άλλου σταδίου ανίχνευσης &

86



φόρτωση την διανομή απομάκρυνσης κινδύνων από

τον καταναλωτή.

Η κατάταξη των προϊόντων σε κατηγορία επικινδυνότητας (VI -  Ο) βασίζεται 

στα αποτελέσματα της κατάταξης των προϊόντων σε σχέση με τους 6 

χαρακτηριστικούς κινδύνους που προαναφέρονται (Α-Ρ) σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα:

Εμφάνιση

κινδύνων

Κατηγορία

επικινδυνότητας

+ στο Α VI

5+ V

4+ IV

3+ III

2+ II

1 + I

Κανένα + 0

Η εκτίμηση της κατηγορίας φυσικών και χημικών κινδύνων των προϊόντων 

που παράγει η μεταποιητική μονάδα δίδεται με τη μορφή πινάκων. Οι 

μικροβιολογικοί (βιολογικοί) , οι χημικοί και οι φυσικοί κίνδυνοι οι οποίοι 

εμφανίζονται, παραμένουν ή επανεμφανίζονται στα προϊόντα, καταγράφονται 

από την Ομάδα ΗΑΟΟΡ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας 

ΗΑΟΟΡ.
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3.3. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΚΙΚΗ

Η ωρίμανση και η συγκομιδή των σύκων ξεκινά από τα τέλη Ιουλίου και 

συνεχίζεται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Τα σύκα, που προορίζονται για 

αποξήρανση συλλέγονται υπερώριμα και αφού πέσουν από το δένδρο. Μετά 

τη συγκομιδή, τα σύκα ξεραίνονται σε θερμοκήπια και απεντομώνονται σε 

ειδικούς κλιβάνους. Στη συνέχεια μεταφέρονται στους χώρους επεξεργασίας, 

όπου διαλέγονται και συσκευάζονται.

Για να είναι το προϊόν άριστης ποιότητας επιβάλλεται η σχολαστική 

απεντόμωση και η σωστή συσκευασία.

Προϊόντα, που προέρχονται από το σύκο είναι η συκόπαστα, ο συκοκαφές και 

το σιρόπι από σύκο.

□ Η "ΣΥΚΙΚΗ" είναι ένα τριτοβάθμιο αγροτικό συνεταιριστικό όργανο με μέλη 

του τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Μεσσηνίας και Λακωνίας. Ιδρύθηκε 

το 1953 αντικαθιστώντας το Γραφείο Προστασίας Σύκου.
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□ Για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών της η "ΣΥΚΙΚΗ" διαθέτει 

εργοστάσιο επεξεργασίας ξερών σύκων και παραγωγής συκόπαστας με 

ετήσια δυναμικότητα 5.000 τόνων συκοπροϊόντων, συγκρότημα υγιεινής 

συντήρησης τυποποιημένων σύκων και συκόπαστας, όπου σε μεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους γίνεται η τελική διασφάλιση των προϊόντων και 

τριάντα μονάδες συντήρησης σύκων στις περιοχές Μεσσηνίας και Λακωνίας.

□ Το 95% των προϊόντων της διοχετεύεται στο εξωτερικό. Μεταξύ των 

χωρών στις οποίες εξάγονται τα προϊόντα της "ΣΥΚΙΚΗΣ", περιλαμβάνονται οι 

Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολωνία, Ουγγαρία, 

Τσεχία, Σλοβακία, Ρωσία, Μάλτα, Αίγυπτος και άλλες Αραβικές χώρες.

□ Η ζήτηση των προϊόντων της "ΣΥΚΙΚΗΣ" εμφανίζεται αυξημένη, με 

αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα να διατίθεται μέχρι το τέλος 

Νοεμβρίου ενώ παλαιότερα η διαδικασία αυτή διαρκούσε μέχρι το 

Πάσχα, (http://www.ellinogermaniki.gr)
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3.4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ

Τα ξηρά σύκα «Ταξιάρχης Β. Εύβοιας» πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: α) να προέρχονται από συκόδεντρα της ποικιλίας 

Σμυρνέικη που καλλιεργούνται υποχρεωτικά στην παραπάνω οριοθετειμένη 

«Γεωγραφική Ζώνη» και στα οποία εφαρμόζονται ανελλειπώς όλες οι 

παραδοσιακές καλλιεργητικές φροντίδες των συκοκαλλιεργητών τηςπεριοχής, 

δηλ.: όργωμα και λίπανση (οργανική ή ανόργανη) τους μήνες Οκτώβριο- 

Νοέμβριο, κλαδοκάθαρο Δεκέμβριο-Ιανουάριο, δεύτερο όργωμα το 

Φεβρουάριο, 1-2 φρεζαρίσματα το Μάιο-Ιούνιο και ισοπέδωση του εδάφους 

των συκεώνων πριν τη συκγομιδή.
■

Η συλλογή των σύκων γίνεται με το χέρι, αφού προηγουμένως τα ώριμα ή 

υπερώριμα σύκα έχουν πέσει πάνω σε δίχτυα τα οποία βρίσκονται 70 οιπ 

πάνω από το έδαφος σε ημερήσια βάση.

Η συγκομιδή-διαλλογή-παραλαβή σύκων διέπονται από οδηγίες-κανονισμούς 

τους οποίους εκδίδει ο Συνεταιρισμός.

Η πρώτη διαλλογή σύκων γίνεται από τους συκοπαραγωγούς, 

χρησιμοποιούνται για εμπορία μόνο τα ευμεγέθη σύκα (45-55 τεμ./κιλό). 

Απομακρύνονται τα ακατάλληλα για εμπορία σύκα (απόσυκα). Ακολουθεί η 

λεύκανση των σύκων που γίνεται σε ειδικούς κλίβανους με το κάψιμο άνθους 

θείου. Τα σύκα τοποθετούνται σε ξύλινα τελάρα σε μία στρώση μέχρι
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πληρώσεως του όγκου των κλιβάνων. Για τη λεύκανση χρησιμοποιούνται 

400-800 9Γ. θείου (εο2) διαρκεί από 1-2 ώρες ανάλογα με το βάρος των 

σύκων και την ποσότητα του θείου.

Αμέσως μετά τη λεύκανση των σύκων ακολουθεί η ξήρανση τους σε ειδικές 

«λιάστρες» όπου παραμένουν από 9-12 ημέρες ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες.

Η οριστική διαλλογή των σύκων μετά την ξήρανση σε Α’ η Β’ ποιοτική 

κατηγορία γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Ταχιάρχη με κριτήρια το μέγεθος, ωριμότητα, περιεκτικότητα σε συκόμελο, 

μηχανικές ή εντομολογικές βλάβες του φλοιού, ευρωτάσεις κ.λπ. Στη συνέχεια 

τοποθετημένα σε πλαστικά κιβώτια προωθούνται για απεντόμωση με 

βρωμιούχο μεθύλιο.

Μόνο απεντομωμένα σύκα διατίθενται στα συσκευαστήρια για μεταποίηση και 

τυποποίηση.

Η μεταποίηση και η τυποποίηση γίνονται σε ειδικά συσκευαστήρια - 

τυποποιητήρια, εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας των αρμοδίων κρατικών 

αρχών σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής των 

τροφίμων Εθνικούς και Κοινοτικούς.

Τα ξηρά σύκα εμβαπτίζονται σε ειδικά πλυντήρια νερού 60° - 70° για 1-3 min. 

Κατά τη πλύση απομακρύνονται από την επιφάνεια των σύκων διάφορα ξένα 

σώματα και εκπλύνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τα υπολείμματα θείου από 

τη λεύκανση.
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Μετά το πλύσιμο των ξηρών σύκων ακολουθεί το στράγγισμα. Τα σύκα 

τοποθετημένα σε πλαστικά κιβώτια, στοιβάζονται ανά 20-30 κιβώτια και 

τοποθετούνται μαζί σε ναύλων περιέκτες που κλείνουν αεροστεγώς για 2-3 

ημέρες μέχρι να στραγγίσουν.

Ακολουθεί η συσκευασία των σύκων σε διάφορες αποδεκτές από το εμπόριο 

συσκευασίες. Οι μικροσυσκευασίες περιλαμβάνουν συνήθως πακέτα των 

2509ΐ\, 5009Γ., 10ΟΟςτ., ενώ οι μεγάλες συσκευασίες γίνονται σε χαρτοκιβώτια 

των 5 και 10 κιλών.( http://www.figs-online.gr)
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από το σύνολο της παρούσης εργασίας συμπεραίνουμε ότι η Ομάδα ΗΑΟΟΡ, 

της μεταποιητικής μονάδας σύκων, στο νομό Μεσσηνίας, προκειμένου να 

αναλύσει την επικινδυνότητα της επιμόλυνσης των σύκων ακολουθεί μια 

συστηματική μέθοδο. Αρχικά χρησιμοποιεί τις νομοθετικές, κοινοτικές, 

βιβλιογραφικές και επιστημονικές αναφορές ώστε να αναγνωριστούν όλοι οι 

πιθανοί κίνδυνοι (μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί) που συνδέονται με τον 

χειρισμό των σύκων. Σημασία στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας έχουν οι 

προδιαγραφές και η φύση των σύκων. Επίσης, η εφαρμογή των κανόνων 

Ορθής υγιεινής πρακτικής στα διάφορα στάδια της παραγωγής, παίζει 

σημαντικό ρόλο για την αξιολόγηση του μεγέθους (μικρή ή μεγάλη) της 

επικινδυνότητας όσον αφορά την πιθανότητα επαναμόλυνσης ή της 

διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Η Ομάδα ΗΑΟΟΡ αναγνωρίζει τα στάδια όπου μπορούν να εμφανιστούν 

σημαντικοί κίνδυνοι, με τη βοήθεια του δέντρου απόφασης. Οι κίνδυνοι αυτοί 

αξιολογούνται ως προς την επικινδυνότητα και την πιθανότητα εμφάνισης 

τους και καταγράφονται στα σχέδια ΗΑΟΟΡ σε ειδική στήλη όπου 

περιγράφεται ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Κατόπιν, ακολουθεί ο προσδιορισμός των 

Κρίσιμων σημείων ελέγχου και κάποιοι από τους αναγνωρισμένους κινδύνους 

κρίνονται τόσο σημαντικοί ώστε ο έλεγχος τους να είναι αποφασιστικής 

σημασίας για τον ασφαλή χειρισμό των σύκων.

Οι κρίσιμοι κίνδυνοι αξιολογούνται πάντοτε για την πιθανότητα εμφάνισης, 

παραμονής ή/και επανεμφάνισης σε κάθε στάδιο της διεργασίας σύμφωνα με 

τη Δ50Γ “ΣΧΕΔΙΟ ΗΑΟΟΡ”. Με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, οι 

κρίσιμοι κίνδυνοι οι οποίοι απαιτούν έλεγχο αναγνωρίζονται αναφορικά με τη 

δεδηλωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της μεταποιητικής μονάδας και 

εγκαθίστανται οι σχετικοί έλεγχοι, οι οποίοι καταγράφονται στο σχέδιο 

ΗΑΟΟΡ.
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