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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάλυση των κινδύνων (hazards) και η παρέμβαση στα κρίσιμα σημεία ελέγχου της 

παραγωγική διαδικασίας είναι μια μεθοδολογία για την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωση του 

κινδύνου σε αποδεκτά για τη δημόσια υγεία  επίπεδα, γνωστή και ως HACCP.  Στις μέρες μας, 

η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις βιομηχανίες που εμπλέκονται στην 

αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, από την παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση έως τη 

λιανική πώληση των τροφίμων, για τη διαχείριση της ασφάλειας των προϊόντων τους. Το 

HACCP είναι ένα προληπτικό σύστημα που επικεντρώνεται στα σημεία που σχετίζονται με 

κινδύνους στα τρόφιμα σε ολόκληρη την παραγωγική τους διαδικασία, μέχρι την τελική τους 

χρήση από τους καταναλωτές, και το οποίο σχετίζεται με τη μοναδικότητα του κάθε τροφίμου, 

της μεθόδου παραγωγής του και της  βιομηχανικής μονάδας  στην οποία  αυτό παράγεται. 

Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο της να παρουσιάσει εκτενώς το σύστημα HACCP και τις 

εφαρμογές των μεθόδων αυτού καθώς και να αξιολογήσει το επίπεδο στον τομέα των μεθόδων 

καθαρισμού σε επιχειρήσεις τροφίμων μέσα από στοιχεία που συλλέχθηκαν από σχετική 

έρευνα. 

 

 

Λέξεις κλειδιά : Ποιότητα τροφίµων, ∆ιασφάλιση ποιότητας, κίνδυνοι τροφίµων, συστήµατα 

ποιότητας, καταναλωτής. 
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ABSTRACT 

The risk analysis (hazards) and intervention in the production process in critical control points 

is a method to prevent, eliminate or reduce the risk to acceptable public health levels, known 

as HACCP. Nowadays, this methodology is mandatory in industries involved in the food 

production chain, from the production, transport and storage to the retail sale of food, for 

managing the security of their products. HACCP is a preventive system that focuses on the 

points associated with hazards in food throughout the production process until their final use 

by consumers, and which is related to the uniqueness of each food, the method of production 

and industrial unit in which it is produced. This study aims to present extensively the HACCP 

system and the applications of  this methods and to assess the level of the cleaning methods 

in food sector companies through data collected from specific research. 

 

 

Key words : risk analysis, health levels, critical control points, cleaning methods 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου έχουν αλλάξει, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Κάποια στοιχεία από τις σηµερινές διατροφικές συνήθειες, πολύ γνωστά σε όλους είναι:  

 Γρήγορο, εύκολο, και φθηνό φαγητό σε φαστ-φουντ, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες κλπ ή µε 

παραγγελία από το σπίτι. 

 Προτίµηση ηµιέτοιµων ή προµαγειρευµένων φαγητών όπως TVδείπνα, έτοιµες πίτσες, 

έτοιµα φαγητά, προτηγανισµένες πατάτες κλπ   

 Κατανάλωση επεξεργασµένων τροφίµων   

 Κατανάλωση αναψυκτικών και οινοπνευµατωδών   

 Όλα τα παραπάνω τρόφιµα προκύπτουν από κάποια αλυσίδα παραγωγής και εξαιτίας της 

ευαισθησίας του προϊόντος εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή. Γίνεται 

κατανοητό, ότι από τη µια υπάρχει ανάγκη οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης (φαστ-φουντ, 

εστιατόρια, κέτερινγκ κλπ) να προσφέρουν υγιεινά και ασφαλή φαγητά, ενώ η βιοµηχανία 

τροφίµων να παράγει προϊόντα που διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή.  Και στις δυο 

περιπτώσεις απαιτείται ένα σύστηµα πιστοποίησης των διαφόρων προϊόντων, που ο 

καταναλωτής θα µπορεί να εµπιστεύεται. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι η Ανάλυση 

Επικινδυνότητας στα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP), που έχει σκοπό να εκμηδενίσει τους 

πιθανούς κινδύνους στα τρόφιµα από την παραγωγή της πρώτης ύλης έως το πιάτο του 

καταναλωτή (from farm to fork).  

 Για την εφαρµογή και την επιτυχία ενός συστήµατος διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας 

των τροφίµων απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις.  Η βασικότερη είναι η αλλαγή νοοτροπίας 

του επιχειρηµατία, που περιλαµβάνει εκπαίδευση, ενηµέρωση, ηθική.  Μπορεί να επιτευχθεί 

ακολουθώντας τη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ), η οποία βλέπει όλη την επιχείρηση ως 

µια οµάδα και την εκπαιδεύει σε συγκεκριµένες αρχές και στόχους.   
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1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ως επικινδυνότητα ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας εμφάνισης και της σοβαρότητας 

των συνεπειών ενός κινδύνου. Οι επιχειρήσεις τροφίμων οφείλουν να διασφαλίζουν την 

παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων. Ασφαλές είναι το τρόφιμο το οποίο μπορεί να 

καταναλωθεί χωρίς να προκαλέσει ασθένεια (τροφική δηλητηρίαση) ή άλλη βλάβη στην υγεία 

του καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι τα ασφαλή τρόφιμα δεν πρέπει να περιέχουν παθογόνους 

μικροοργανισμούς, επικίνδυνες χημικές ουσίες ή ξένα σώματα. Αντίθετα, μη ασφαλές είναι  το 

τρόφιμο το οποίο περιέχει παθογόνους  μικροοργανισμούς, επικίνδυνες  χημικές ουσίες ή ξένα 

σώματα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία του καταναλωτή. 

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της υγείας του καταναλωτή, είναι 

υποχρέωση όλων των εργαζομένων  σε μια επιχείρηση τροφίμων. Όλοι όσοι ασχολούνται με 

τη διαχείριση τροφίμων (προετοιμασία, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, διάθεση και 

πώληση) , πρέπει να κατανοήσουν ότι μπορεί να επιδράσουν στην διατήρηση της ασφάλειας 

των τροφίμων. 

 

Προσπάθεια όλων των εργαζομένων  σε μία  επιχείρηση πρέπει να είναι η παραγωγή  

ασφαλών τροφίμων. 

 

Παραγωγή ασφαλών τροφίμων 

σημαίνει: 

Παραγωγή επικίνδυνων 

τροφίμων σημαίνει: 

 Συμφωνία με τη νομοθεσία  Νομικές κυρώσεις, πρόστιμα 

 Καλή φήμη, ευχαριστημένοι πελάτες  Δυσφήμηση, καταγγελίες 

 Αύξηση της πελατείας  Απώλεια της πελατείας 

 Αύξηση του κέρδους της επιχείρησης 

 Μείωση κέρδους, κλείσιμο της 

επιχείρησης 

 

 

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων είναι  απαίτηση της νομοθεσίας και στην ικανοποίηση αυτής 

της απαίτησης βοηθά σημαντικά η εκπαίδευση των εργαζομένων σε βασικές αρχές υγιεινής 

των τροφίμων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο και αφορούν : 
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 Προσωπικό νεοδιοριζόμενο στις επιχειρήσεις τροφίμων, 

 Προσωπικό που διαχειρίζεται έμμεσα τρόφιμα   

 Προσωπικό που διαχειρίζεται άμεσα τρόφιμα   

 Επιχειρηματίες ή  υπευθύνους επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στον         

χειρισμό των τροφίμων 

Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP  

,στις επιχειρήσεις όπου απαιτείται η πλήρης τεκμηρίωση του . 

 

1.1 Ασθένειες που προκαλούνται από τα τρόφιμα 

Η κατανάλωση μολυσμένης τροφής μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση , ασθένεια με 

έντονα συμπτώματα , η εκδήλωση των οποίων μπορεί να γίνει από μισή ώρα μετά την 

κατανάλωση της τροφής έως τρεις ημέρες. 

Άτομα όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, ασθενείς, άτομα σε ανάρρωση, έγκυες γυναίκες κλπ. 

παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις τροφικές δηλητηριάσεις. Οι περισσότερες τροφικές 

δηλητηριάσεις οφείλονται σε επιμόλυνση των τροφίμων από λανθασμένους χειρισμούς του 

προσωπικού. 

 

Οι τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούνται κυρίως από: 

 Μικροοργανισμούς, όπως τα βακτήρια, οι ιοί και οι μύκητες. Οι μικροοργανισμοί 

παράγουν πολλές φορές τοξίνες οι οποίες προκαλούν και αυτές τροφικές δηλητηριάσεις. 

Οι περισσότερες τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούνται από παθογόνα βακτήρια. Αυτός 

είναι ο πιο συνηθισμένος και σημαντικός τύπος τροφικών δηλητηριάσεων και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. Συνήθως απαιτείται μεγάλος 

αριθμός βακτηρίων για να προκληθεί μια τροφική δηλητηρίαση, αλλά πολλές φορές και 

ένα μόνο κύτταρο  μπορεί να προκαλέσει ασθένεια. Εκτός από τα βακτήρια ασθένειες 

μπορούν να προκαλέσουν και οι ιοί , τα παράσιτα και οι μύκητες. 

Για να προκληθεί τροφική δηλητηρίαση πρέπει να συνυπάρχουν τρία στοιχεία: 
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 Το τρόφιμο να έχει επιμολυνθεί από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 Το μολυσμένο τρόφιμο να παραμείνει για αρκετό διάστημα σε κατάλληλες, για    

την ανάπτυξη μικροοργανισμών, συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 

 Κατανάλωση αρκετής ποσότητας τροφίμου ώστε να υπάρχει σ΄ αυτήν τέτοιος 

πληθυσμός μικροοργανισμών που θα είναι ικανός να προκαλέσει τροφική 

δηλητηρίαση. 

 Επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά, τα 

εντομοκτόνα, πρόσθετα τροφίμων  κλπ . Από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν 

επικίνδυνες χημικές ουσίες η ασθένεια δεν εκδηλώνεται  αμέσως αλλά μακροχρόνια. Η 

παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα τρόφιμα οφείλεται συνήθως σε λάθος χειρισμούς του 

προσωπικού σε μία επιχείρηση τροφίμων. 

 Άλλους παράγοντες,  όπως τα δηλητηριώδη  μανιτάρια. 

 

 

Συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης 

Τα συμπτώματα μιας τροφικής δηλητηρίασης είναι συνήθως : 

 Ναυτία 

 Εμετός 

 Διάρροια 

 Πυρετός, πονοκέφαλος 

 Στομαχικός και κοιλιακός πόνος 

 

Πόσο συχνές είναι οι τροφικές δηλητηριάσεις ; 

Ο αριθμός αναφορών για τροφικές δηλητηριάσεις δείχνει μια τάση αύξησης τα τελευταία 

χρόνια, παρ΄ ότι εφαρμόζονται υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και υπάρχει συνειδητοποίηση για 

τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις δηλητηριάσεις. 

Ορισμένοι από τους λόγους που μερικά εξηγούν αυτό το φαινόμενο είναι οι παρακάτω: 

 Η αύξηση των ρυθμών εκτροφής ζώων όπως οι χοίροι και τα κοτόπουλα. Οι 

ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή είναι συχνά μολυσμένες με Salmonella 

και η υψηλή πυκνότητα των ζώων διευκολύνει την εξάπλωση της. 
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 Ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει. Οι εργαζόμενοι τρώνε τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα 

έξω και όχι στο σπίτι. Ένα λάθος κατά την προετοιμασία στην κουζίνα του εστιατορίου θα 

επηρεάσει έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ατόμων απ΄ ότι αν το λάθος γινόταν στην 

κουζίνα του σπιτιού μας. 

 Τα εστιατόρια και οι υπόλοιποι χώροι εστίασης, διαθέτουν στους καταναλωτές 

μεγαλύτερη ποικιλία γευμάτων απ΄ ότι στο παρελθόν. Αυτή η μεγάλη ποικιλία αναγκάζει 

τους χειριστές να προετοιμάζουν τα τρόφιμα και να τα διατηρούν ζεστά μέχρι το 

σερβίρισμα τους. 

 Υπάρχει σημαντική αύξηση των εστιατορίων που προσφέρουν γεύματα για «το 

δρόμο». Το γεύμα συνήθως ετοιμάζεται και κατά την πώληση επαναθερμαίνεται. Αν μετά 

το μαγείρεμα, η ψύξη δεν είναι αρκετά γρήγορη, ή ανάμεσα στο μαγείρεμα και την 

επαναθέρμανση δεν διατηρείται στο ψυγείο, υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν 

βακτήρια. 

 Η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων σε μεγάλη κλίμακα έχει οδηγήσει σε αύξηση των 

τροφικών δηλητηριάσεων. Παρ΄ ότι οι διαδικασίες πραγματοποιούνται υπό αυστηρά 

ελεγχόμενες συνθήκες, ένα μικρό λάθος σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας μπορεί να 

οδηγήσει σε χιλιάδες συσκευασμένα τρόφιμα που θα διατεθούν στην αγορά. 

 Αρκετές νοικοκυρές σήμερα εργάζονται κι έτσι η συνήθεια της καθημερινής προμήθειας 

με τα απαραίτητα τρόφιμα έχει αλλάξει. Τώρα, η προμήθεια με τα απαραίτητα γίνεται μία 

φορά την εβδομάδα. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες για λάθος αποθήκευση των 

τροφίμων. Επίσης, συχνά τα γεύματα προετοιμάζονται και επαναθερμαίνονται πριν 

καταναλωθούν. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει συγκέντρωση των επιδημιών τροφιμογενών 

δηλητηριάσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνήθως, αυτούς τους μήνες 

παρατηρείται η συνήθεια να συσκευάζονται τρόφιμα που θα καταναλωθούν εκτός της 

οικίας. Τα τρόφιμα εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες για αρκετές ώρες πριν την 

κατανάλωση τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται παγοκύστες και ατομικά ψυγεία για την 

διατήρηση των τροφίμων σε εκδρομές και πικ-νικ. Επίσης, οι μύγες αποτελούν κίνδυνο 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Ανεκπαίδευτοι χειριστές τροφίμων προσλαμβάνονται κατά την διάρκεια των 
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καλοκαιρινών μηνών για να αντεπεξέλθουν  οι επιχειρήσεις στον αυξημένο φόρτο 

εργασίας. Όλοι οι χειριστές θα πρέπει να περάσουν από πρόγραμμα εκπαίδευσης και να 

τελούν υπό παρακολούθηση, ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες εργασίας τους. 

 

 

1.2 Είδη Τροφικών δηλητηριάσεων 

Οι τροφικές δηλητηριάσεις που προκαλούνται από μικροοργανισμούς διακρίνονται σε 

τροφολοιμώξεις και σε τροφοτοξινώσεις. 

Οι τροφολοιμώξεις προκαλούνται από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ζωντανούς  

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Οι τροφοτοξινώσεις προκαλούνται από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν τοξίνες 

μικροοργανισμών , οι οποίες δημιουργούνται καθώς οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται στα 

μολυσμένα τρόφιμα. Τα συμπτώματα μίας τροφοτοξίνωσης εμφανίζονται σχεδόν μετά από 30 

λεπτά έως δύο ώρες από την κατανάλωση των  μολυσμένων τροφίμων, ενώ της 

τροφολοίμωξης μετά από δύο  ώρες  έως τρεις ημέρες. 

Εκατοντάδες κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων αναφέρονται κάθε χρόνο στις τοπικές 

υγειονομικές υπηρεσίες. Οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στην παραγωγή μολυσμένων 

τροφίμων και κατά συνέπεια σε βλάβες στην υγεία του καταναλωτή είναι : 

 Η παραγωγή τροφίμων χρησιμοποιώντας μολυσμένες πρώτες ύλες. 

 Η επιμόλυνση των τροφίμων από παθογόνα βακτήρια, επικίνδυνες χημικές ουσίες ή 

ξένα σώματα (γυαλιά, έντομα, μέταλλα). 

 Η επιβίωση παθογόνων βακτηρίων  λόγω μη σωστής επεξεργασίας των τροφίμων και 

κυρίως θερμικής (μαγείρεμα, ψήσιμο, βράσιμο κ.λ.π.). 

 Η διατήρηση των τροφίμων  σε λάθος θερμοκρασία, που οδηγεί στην αύξηση του 

αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών που υπάρχουν σε αυτά.   

Τα περισσότερα προβλήματα τροφικών δηλητηριάσεων προκαλούνται από παθογόνα 

βακτήρια όπως η Salmonella, ο S. aureus, η E. coli, το C. perfringens, το V. 
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parahaemolyticus και το Campylobacter. 

 

1.3 Βακτήρια 

Τα βακτήρια είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί και δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Πολλά 

βακτήρια είναι χρήσιμα και  χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων όπως τυριών και 

γιαουρτιού, άλλα προκαλούν  αλλοιώσεις στα τρόφιμα όπως σήψη, δυσοσμία, τάγγιση και 

ορισμένα προκαλούν ασθένειες  στον άνθρωπο όπως τύφο, διάρροια, πυρετό κ.λ.π. 

Βασικά χαρακτηριστικά παθογόνων βακτηρίων 

Τα βακτήρια που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά: 

 

 Είναι ζωντανοί μονοκύτταροι οργανισμοί. 

 Μπορούν να μεταφερθούν με διάφορους τρόπους, όπως με τα τρόφιμα, το νερό, τον 

άνθρωπο ή τα έντομα. 

 Υπό ευνοϊκές συνθήκες, μπορούν να πολλαπλασιαστούν πολύ γρήγορα. 

 Μερικά μπορούν να επιβιώσουν την ψύξη. 

 Μερικά μπορούν να δημιουργήσουν σπόρια με τα οποία επιζούν σε αντίξοες συνθήκες 

όπως θερμοκρασίας, παρουσίας απολυμαντικών, κ.ά. 

 Μερικά προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα ενώ άλλα  προκαλούν  ασθένειες 

 Μερικά βακτήρια παράγουν τοξίνες στα τρόφιμα κατά τη φάση του πολλαπλασιασμού 

τους ή του θανάτου τους και οι τοξίνες αυτές προκαλούν ασθένεια 

 

Σπόρια βακτηρίων 

Όπως αναφέρθηκε, ορισμένα βακτήρια έχουν την ικανότητα να μετατραπούν σε σπόρια. Τα 

σπόρια έχουν στρογγυλή μορφή και δημιουργούνται στο εσωτερικό του βακτηριακού κυττάρου, 

ενώ το υπόλοιπο κύτταρο αποσυντίθεται σταδιακά. 

Τα σπόρια δημιουργούνται υπό αντίξοες για τα κύτταρα συνθήκες και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά 

σε παράγοντες όπως, η θερμότητα και χημικές ουσίες, οι οποίοι θα σκότωναν τα κύτταρα. 

Μπορούν να επιβιώσουν σε νερό που βράζει για τουλάχιστον 4 ώρες, με αποτέλεσμα οι 
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συνηθισμένες συνθήκες μαγειρέματος να μην τα καταστρέφουν. Μπορούν να επιβιώσουν για 

χρόνια χωρίς τροφή ή νερό αλλά όταν οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές, τα σπόρια μετατρέπονται 

ξανά σε κύτταρα βακτηρίων τα οποία και πολλαπλασιάζονται. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των βακτηρίων 

Τα περισσότερα βακτήρια χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες για να αυξηθεί ο  αριθμός τους  

και να  παράγουν τοξίνες. Οι κατάλληλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των βακτηρίων 

είναι: 

 Θ(ερμοκρασία)/Θερμότητα 

 Α(τμόσφαιρα) /Οξυγόνο 

 Τ(ροφή) 

 Υ(γρασία) 

 Χ(ρόνος) 

 Ο(ξύτητα) 

 

 Θερμότητα/ Θερμοκρασία 

Οι περισσότεροι  μικροοργανισμοί αναπτύσσονται  σε θερμοκρασίες μεταξύ 5  °C και 60 °C και 

το εύρος αυτό της θερμοκρασίας ονομάζεται επικίνδυνη ζώνη. Για τα παθογόνα βακτήρια η 

άριστη θερμοκρασία ανάπτυξής τους  βρίσκεται περίπου στους 37 °C. 

Η ψύξη (1 έως 5 °C) επιβραδύνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών , υπάρχουν δε βακτήρια 

που αναπτύσσονται αργά σε θερμοκρασία ψυγείου. Αντίθετα οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

της κατάψυξης (-18 °C) αν και δεν καταστρέφουν τα βακτήρια, σταματούν την ανάπτυξη και 

τον πολλαπλασιασμό τους. Όταν όμως τα βακτήρια αυτά βρεθούν σε κατάλληλη θερμοκρασία 

αρχίζουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε αντίθεση με τις χαμηλές προκαλούν συνήθως  καταστροφή των 

βακτηρίων. Η καταστροφή αυτή εξαρτάται από την θερμοκρασία και τον χρόνο που παραμένει 

το βακτήριο στην θερμοκρασία αυτή. Για το λόγο αυτό το ψήσιμο σκοτώνει τα περισσότερα 

παθογόνα βακτήρια, αρκεί η θερμοκρασία στο κέντρο του τροφίμου να φθάσει τους 75 °C ή 

τους 70 °C για 2 λεπτά. Άλλες μέθοδοι θερμικής καταστροφής των βακτηρίων είναι η 

παστερίωση και η αποστείρωση. 
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Ο χειρισμός των τροφίμων κατά την απόψυξη, το μαγείρεμα, την ψύξη και την αναθέρμανση 

πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην παραμείνουν τα τρόφιμα σε θερμοκρασίες της 

επικίνδυνης ζώνης. 

Ορισμένα βακτήρια είναι δυνατόν να επιζήσουν σε υψηλές θερμοκρασίες διότι παράγουν 

σπόρια τα οποία είναι ανθεκτικά ή παράγουν τοξίνες οι οποίες είναι επίσης ανθεκτικές στη 

θέρμανση.   

 Ατμόσφαιρα / Οξυγόνο 

Ορισμένοι μικροοργανισμοί χρειάζονται οξυγόνο για να αναπτυχθούν και λέγονται αερόβιοι, 

ενώ άλλοι αναπτύσσονται απουσία οξυγόνου και λέγονται αναερόβιοι. Η ανάπτυξη των 

αναερόβιων μικροοργανισμών παρουσιάζεται  κυρίως σε κονσέρβες με μερικώς θερμικά 

επεξεργασμένα λαχανικά και φρούτα. Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί που προκαλούν 

τροφικές δηλητηριάσεις μπορεί να αναπτυχθούν παρουσία ή απουσία οξυγόνου (προαιρετικοί 

αναερόβιοι). 

 

 Τροφή και υγρασία 

Τα βακτήρια, όπως όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται τροφή για να αναπτυχθούν και να αυξηθούν 

σε αριθμό.  Τα τρόφιμα που περιέχουν μεγάλο ποσοστό πρωτεϊνών και υγρασίας, όπως για 

παράδειγμα το κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και τα οστρακοειδή, 

βοηθούν στην γρήγορη ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Αυτά τα τρόφιμα ονομάζονται 

τρόφιμα ευπαθή ή ευαλλοίωτα (τρόφιμα υψηλού κινδύνου) και  πρέπει να προστατεύονται 

από επιμολύνσεις και  να διατηρούνται σε κατάλληλες συνθήκες. 

Τα αφυδατωμένα τρόφιμα όπως και τα τρόφιμα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα  ζάχαρης, 

αλατιού, οξέος ή άλλων συντηρητικών δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των βακτηρίων. Αν όμως 

προστεθεί νερό σε αφυδατωμένα τρόφιμα, τότε δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για την 

ανάπτυξη βακτηρίων. 

 

 Χρόνος 

Τα βακτήρια αυξάνονται πολύ γρήγορα σε αριθμό, όταν τα τρόφιμα παραμένουν σε 
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θερμοκρασία περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και 37 °C, ορισμένα 

από αυτά όμως μπορούν να αναπτυχθούν και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 5 °C 

και 60 °C (επικίνδυνη ζώνη) .Για αυτό είναι σημαντικό να μην μένουν τα ευπαθή τρόφιμα στην 

επικίνδυνη ζώνη περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο. 

Εάν ένα μολυσμένο τρόφιμο διατηρηθεί στη θερμοκρασία της επικίνδυνης ζώνης για τέσσερις 

ώρες ή περισσότερο τότε, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν σε αρκετά 

υψηλά επίπεδα και  να προκαλέσουν ασθένεια. Τα βακτήρια διπλασιάζουν τον πληθυσμό τους 

κάθε είκοσι λεπτά. 

 

Χρόνος προσαρμογής των βακτηρίων στα τρόφιμα (Lag phase – χρόνος 

προσαρμογής) 

Όταν ένα βακτήριο πρωτοέρχεται σε επαφή με ένα τρόφιμο δεν μπορεί να αρχίσει την 

ανάπτυξή του αμέσως. Χρειάζεται να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του τροφίμου πριν 

αρχίσει να πολλαπλασιάζεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα της 

προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό και αρχίζει μετά την επιμόλυνση των τροφίμων η οποία  

γίνεται κατά τους χειρισμούς των τροφίμων (δηλαδή κατά την προετοιμασία, την επεξεργασία, 

τη συσκευασία, την μεταφορά, την έκθεση προς πώληση ή διάθεση) . 

Όσο περισσότερο διαρκέσει το διάστημα προσαρμογής, τόσο περισσότερο θα καθυστερήσει 

το ξεκίνημα της γρήγορης ανάπτυξης των βακτηρίων και τόσο λιγότερα μικρόβια θα 

αναπτυχθούν στο τρόφιμο μέχρι την κατανάλωσή του. 

Μπορούμε να καθυστερήσουμε την αύξηση των βακτηρίων  όταν προετοιμάζουμε τα τρόφιμα 

σε χαμηλές θερμοκρασίες , όταν τα διατηρούμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, όταν προσθέτουμε 

αλάτι, ξύδι, λεμόνι και όταν τα συσκευάζουμε μετά την προετοιμασία. 
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Διάγραμμα 1.3 : Χρόνος προσαρμογής βακτηρίων. 

 

 Οξύτητα / pH 

Το pH ενός τροφίμου προσδιορίζει πόσο το τρόφιμο είναι όξινο ή αλκαλικό. Η κλίμακα του pH 

κυμαίνεται από 0 έως 14. Ένα τρόφιμο με pH μεταξύ 0 και 7 είναι όξινο ενώ ένα τρόφιμο με pH 

μεταξύ 7 και 14 είναι αλκαλικό. Η τιμή pH 7 δηλώνει το τρόφιμα είναι ουδέτερο. 

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί δεν αναπτύσσονται σε υψηλό όξινο ή υψηλό αλκαλικό 

τρόφιμο, αλλά αναπτύσσονται καλύτερα σε τιμές pH μεταξύ 4.6 και 7.5 οι οποίες 

αποτελούν τις τιμές των περισσότερων τροφίμων. 

 

Πως προκαλούν ασθένειες τα βακτήρια 

Για να προκαλέσει ένα τρόφιμο ασθένεια θα πρέπει να περιέχει συνήθως μεγάλο αριθμό 

κυττάρων βακτηρίων, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπου μικρός αριθμός κυττάρων, 

όπως για παράδειγμα η Salmonella (10 κύτταρα), μπορεί να προκαλέσει ασθένεια. 

Μεγαλύτερη ευαισθησία εμφανίζουν τα παιδιά κάτω του ενός έτους, οι ηλικιωμένοι και οι 

ασθενείς οι οποίοι θα επηρεαστούν από σημαντικά μικρότερο αριθμό κυττάρων. Γι΄ αυτό το 

λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την προετοιμασία γευμάτων για αυτές τις ευαίσθητες 

ομάδες καταναλωτών. 

Μερικές φορές, οι τροφικές δηλητηριάσεις μπορεί να είναι θανάσιμες. Οι θάνατοι από 

τροφογενείς λοιμώξεις προκαλούνται συνήθως σε μωρά, σε ηλικιωμένους ή ασθενείς. 

Περίοδος Επώασης 
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Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή εισόδου του βακτηρίου που προκαλεί την 

ασθένεια μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων. Ο χρόνος επώασης αποτελεί ένδειξη για το είδος 

βακτηρίου που προκάλεσε την τροφική δηλητηρίαση. Ορισμένα βακτήρια χαρακτηρίζονται από 

παρατεταμένο χρόνο επώασης ενώ άλλα έχουν αρκετά σύντομο χρόνο επώασης. Εκτός από 

το είδος του βακτηρίου, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το χρόνο επώασης είναι ο 

αριθμός των κυττάρων που εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα. Για το ίδιο είδος βακτηρίου, 

μεγάλος αριθμός κυττάρων θα έχει μικρότερο χρόνο επώασης απ΄ ότι ο μισός αριθμός 

κυττάρων του ίδιου είδους βακτηρίου.   

Διάρκεια ασθένειας 

Η διάρκεια της ασθένειας αφορά στον χρόνο από τη στιγμή εμφάνισης των συμπτωμάτων 

μέχρι την εξαφάνιση τους. Όταν όλα τα συμπτώματα της ασθένειας έχουν εξαφανιστεί, υπάρχει 

περίπτωση βακτήρια να εξακολουθούν να βρίσκονται στον εντερικό σωλήνα. 

 

1.4 Ιοί 

Οι ιοί είναι η μικρότερη μορφή μικροοργανισμού που μπορεί να προκαλέσει ασθένεια στον 

άνθρωπο . Επιβιώνουν στο περιβάλλον, αλλά πολλαπλασιάζονται μόνο μέσα σε ζωντανά 

κύτταρα. Μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα μπορούν να ανατυπώνονται και να παράγουν πολλά 

σωματίδια ιού τα οποία προκαλούν ασθένειες, όπως για παράδειγμα η ηπατίτιδα Α ή οι 

λοιμώξεις του ιού Norwalk ή rotavirus.   

Επειδή για τον πολλαπλασιασμό τους απαιτούν ζωντανά κύτταρα, δεν μπορούν να 

αναπτυχθούν στα τρόφιμα. Γι΄ αυτό το λόγο, τα τρόφιμα αποτελούν απλά μέσο μεταφοράς των 

ιών μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Οι ιοί καταστρέφονται από τις θερμοκρασίες μαγειρέματος, με 

αποτέλεσμα να μεταφέρονται συνήθως από τρόφιμα που δεν έχουν μαγειρευτεί ή από 

τρόφιμα, τα οποία μετά το μαγείρεμα, τα χειρίστηκε άτομο που ήταν φορέας κάποιου ιού. 

Ατελώς μαγειρεμένα θαλασσινά που συλλέχθηκαν από νερά, μολυσμένα με αστικά λύματα, 

είναι μία συνήθης αιτία τροφικών δηλητηριάσεων από ιούς. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά των ιών 

 Δεν είναι κύτταρα 
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 Σε αντίθεση με τα βακτήρια, εξαρτώνται από ζωντανά κύτταρα για τον πολλαπλασιασμό 

τους 

 Δεν έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιαστούν στα τρόφιμα 

 Μερικοί ιοί είναι δυνατόν  να επιβιώσουν της ψύξης και του μαγειρέματος 

 Μπορούν να μεταδοθούν από άτομο σε άτομο, από τον άνθρωπο σε τρόφιμα, από τον 

άνθρωπο σε επιφάνειες εργασίας 

 Ο πιο συχνός τρόπος μεταφοράς σε τρόφιμα οφείλεται στην κακή προσωπική υγιεινή 

των χειριστών τροφίμων 

 Μπορούν να μολύνουν τρόφιμα και νερό 

Ο πιο σημαντικός τρόπος αποφυγής μόλυνσης των τροφίμων με ιούς είναι η καλή 

προσωπική υγιεινή. Πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να αποφεύγεται η επαφή των χειριστών, με 

γυμνά χέρια, με τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση. 

 

Παράσιτα 

Βασικά χαρακτηριστικά παρασίτων 

 Είναι ζωντανοί οργανισμοί των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την παρουσία κάποιου 

ξενιστή – άνθρωπο, ζώο, φυτό- στο οποίο ζουν και από το οποίο αντλούν τη διατροφή 

τους. 

 Στην φύση απαντώνται σε πολλά ζώα, όπως χοίροι, γάτες και τρωκτικά από τα οποία  

μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο. 

 Τα περισσότερα είναι πολύ μικρά, συχνά μικροσκοπικά, αλλά μεγαλύτερα από τα 

βακτήρια. 

 Είναι δυνατόν να θανατωθούν με κατάλληλο μαγείρεμα ή ψύξη. 

 Αποτελούν κίνδυνο για τα τρόφιμα και το νερό. 

 

Μύκητες   

Οι μύκητες είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφοι. Στην ομάδα των μυκήτων ανήκουν από μονοκύτταροι 

οργανισμοί έως μεγάλοι, πολυκύτταροι οργανισμοί. Βρίσκονται στον αέρα, το χώμα, σε φυτά, 

ζώα, στο νερό και σε κάποια τρόφιμα. Παραδείγματα μυκήτων αποτελούν οι νηματοειδείς 

μύκητες, οι ζυμομύκητες και τα μανιτάρια. 
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Βασικά χαρακτηριστικά των μυκήτων 

 Προκαλούν κυρίως αλλοιώσεις στα τρόφιμα αλλά μπορούν να προκαλέσουν και ασθένειες 

στον άνθρωπο. 

 Αναπτύσσονται σχεδόν υπό όλες τις συνθήκες αλλά προτιμούν τρόφιμα, γλυκά, όξινα με 

χαμηλή ενεργότητα νερού. 

 Οι θερμοκρασίες ψύξης μειώνουν ή και σταματούν την ανάπτυξη τους αλλά δεν τους 

καταστρέφουν. 

 Κάποιοι μύκητες παράγουν τοξίνες που λέγονται αφλατοξίνες. 

 Τα τρόφιμα στα οποία έχουν αναπτυχθεί μύκητες πρέπει να απορρίπτονται, εκτός αν οι 

μύκητες αποτελούν χαρακτηριστικό του τροφίμου (π.χ. τυρί gorgonzola, blue, brie, 

camembert). 

Τα κύτταρα και τα σπόρια των μυκήτων καταστρέφονται με τη θερμότητα, αλλά κάποιες από 

τις τοξίνες που παράγουν είναι θερμοανθεκτικές. Γι΄ αυτό, τρόφιμα που έχουν προσβληθεί 

από νηματοειδείς μύκητες, πρέπει να απορρίπτονται. 

 

Ζυμομύκητες 

Μερικοί ζυμομύκητες χαρακτηρίζονται για την ικανότητα τους να αναπτύσσονται και να 

προκαλούν, πολύ γρήγορα, αλλοιώσεις στα τρόφιμα. Καθώς αναπτύσσονται, παράγουν 

διοξείδιο του άνθρακα και αιθανόλη, γι΄ αυτό το λόγο τα αλλοιωμένα από ζυμομύκητες τρόφιμα 

έχουν χαρακτηριστικές τρύπες και πολλές φορές έχουν μυρωδιά και γεύση αιθανόλης. Οι 

ζυμομύκητες όταν αναπτυχθούν, προκαλούν ροζ δυσχρωμία ή παράγουν βλεννώδεις ουσίες. 

Οι ζυμομύκητες αναπτύσσονται σε τρόφιμα γλυκά, όξινα, με χαμηλή ενεργότητα νερού όπως οι 

μαρμελάδες, τα σιρόπια, το μέλι και οι χυμοί φρούτων. Τρόφιμα που έχουν προσβληθεί από 

ζυμομύκητες πρέπει να απορρίπτονται. (Τσακνής, 2009) 

 

1.5 Κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων 

Τα τρόφιμα επιμολύνονται όταν παθογόνοι μικροοργανισμοί, επικίνδυνες χημικές ουσίες ή ξένα 

σώματα βρεθούν μέσα σε αυτά. Η επιμόλυνση μπορεί να συμβεί σε όλα τα στάδια της 
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παραγωγής (προετοιμασία, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση) των τροφίμων. 

και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες της υγείας των καταναλωτών. 

Υπάρχουν 3 τύποι επιμολύνσεων για τα τρόφιμα: 

 Η μικροβιακή επιμόλυνση 

 Η φυσική επιμόλυνση 

 Η χημική επιμόλυνση 

 

Μικροβιακή επιμόλυνση 

Η μικροβιακή επιμόλυνση είναι ο πιο σοβαρός και επικίνδυνος τύπος επιμόλυνσης, οφείλεται 

στην παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την αλλοίωση των τροφίμων, την τροφική δηλητηρίαση ή ακόμη και τον θάνατο. Η μικροβιακή 

επιμόλυνση διακρίνεται στα παρακάτω τέσσερα είδη: 

 Επιμόλυνση από βακτήρια, η οποία είναι και η ποιο κοινή. 

 Επιμόλυνση από ιούς. 

 Επιμόλυνση από παράσιτα 

 Επιμόλυνση από  μύκητες και ζύμες 

 

Τα παθογόνα βακτήρια μεταφέρονται στα τρόφιμα 

 Από τις πρώτες ύλες : 

 Από τα χέρια του προσωπικού 

 Από τα ρούχα του προσωπικού και τον εξοπλισμό 

 Από τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα όπως πάγκοι εργασίας, 

σκεύη κ.λ.π. 

 

 

 

Διασταυρούμενη επιμόλυνση 

Η διασταυρούμενη επιμόλυνση (αλληλομόλυνση) είναι η μεταφορά μικροοργανισμών από 

μία μολυσμένη πηγή σε μη μολυσμένο τρόφιμο (συνήθως μαγειρεμένο τρόφιμο). Αν αυτό το 

τρόφιμο, είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη βακτηρίων και αφεθεί για αρκετό χρόνο σε 
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θερμοκρασία δωματίου, τα λίγα βακτηριακά κύτταρα που μεταφέρθηκαν θα 

πολλαπλασιαστούν σε μεγάλους αριθμούς και όταν το τρόφιμο καταναλωθεί, θα προκαλέσουν 

δηλητηρίαση. Αν το τρόφιμο που μολύνθηκε είναι ωμό, δεν θα προκαλέσει δηλητηρίαση γιατί 

τα βακτήρια σκοτώνονται κατά το μαγείρεμα. 

Η διασταυρούμενη επιμόλυνση διακρίνεται σε : 

 Άμεση όπως στην περίπτωση όπου ωμά τρόφιμα αγγίζουν έτοιμα για κατανάλωση 

τρόφιμα. 

 Έμμεση όπως στην περίπτωση όπου όταν σε μια επιφάνεια εργασίας τοποθετούνται 

ωμά τρόφιμα και μετά, χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός της επιφάνειας, τοποθετούνται 

έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα 

 Με στάξιμο όπως για παράδειγμα η περίπτωση όπου αίμα από ωμό κρέας στάζει σε 

έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα 

Οι τρόποι που μπορεί να προκληθεί διασταυρούμενη επιμόλυνση είναι: 

 Η χρησιμοποίηση ίδιων επιφανειών κοπής, επιφανειών εργασίας και άλλου εξοπλισμού 

για την προετοιμασία ωμών και μαγειρεμένων τροφίμων. 

 Η χρησιμοποίηση μαχαιριών και άλλων εργαλείων χωρίς σχολαστικό πλύσιμο πριν τη 

χρήση. 

 Τα χέρια των χειριστών τα οποία δεν πλύθηκαν μετά το χειρισμό  ωμού κρέατος, 

πουλερικών, ψαριών και λαχανικών ή μετά από την επαφή με πηγές βακτηρίων όπως είναι 

η μύτη, το στόμα, τα μαλλιά και τα ζώα. 

 Λανθασμένη τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο. Ωμά τρόφιμα θα πρέπει να 

τοποθετούνται πάντα κάτω από μαγειρεμένα. 

 

Πηγές μόλυνσης των τροφίμων με παθογόνα βακτήρια 

 Άνθρωπος : Βακτήρια που προκαλούν τροφική δηλητηρίαση υπάρχουν στην μύτη, το 

στόμα, τον λαιμό, το έντερο, τις πληγές και το δέρμα του ανθρώπου. Συνήθως ο άνθρωπος 

μολύνει τα τρόφιμα άμεσα με τα άπλυτα χέρια, με φτέρνισμα ή βήξιμο. 

 Νωπά τρόφιμα : Είναι πολύ επικίνδυνα, ιδιαίτερα το κρέας, τα πουλερικά, το 

απαστερίωτο γάλα, τα αυγά και τα οστρακοειδή. Πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από τα 

τρόφιμα υψηλού κινδύνου. Τα υγρά που προέρχονται από το ξεπάγωμα των τροφίμων δεν 
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πρέπει να επιμολύνουν τα τρόφιμα, τον εξοπλισμό ή τα σκεύη. 

 Το χώμα: Το χώμα πρέπει να ξεπλένεται καλά από τα λαχανικά γιατί μεταφέρει 

παθογόνα βακτήρια. 

 Έντομα : πολλά έντομα μεταφέρουν παθογόνα βακτήρια στα τρόφιμα. Οι μύγες και οι 

κατσαρίδες είναι τα πιο επικίνδυνα για μετάδοση βακτηρίων. 

 Τρωκτικά : οι αρουραίοι και τα ποντίκια επιμολύνουν τα τρόφιμα με τα περιττώματα 

τους, τα ούρα, τις τρίχες και το ροκάνισμα των τροφίμων. Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες 

περπάτησαν τρωκτικά πρέπει να απολυμανθούν πριν χρησιμοποιηθούν. Τα τρόφιμα που 

είναι ύποπτα για επαφή με τρωκτικά πρέπει να απορρίπτονται. 

 Ζώα και πουλιά : όλα τα ζώα, τόσο τα οικιακά όσο και τα άγρια, μεταφέρουν στο σώμα 

τους και στα έντερά τους επικίνδυνα βακτήρια. Επίσης, μεταφέρουν χώμα με τα πόδια τους 

και τρίχες στους χώρους των τροφίμων και από εκεί στα τρόφιμα. 

 Αέρας και σκόνη : πολλά βακτήρια βρίσκονται στην σκόνη και στον αέρα γι αυτό τα 

τρόφιμα θα πρέπει πάντα να καλύπτονται. 

 Απορρίμματα : τα απορρίμματα και τα ακατάλληλα τρόφιμα δεν πρέπει να παραμένουν 

μέσα στους χώρους των τροφίμων. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην μολύνουν 

έμμεσα ή άμεσα τα τρόφιμα και να μην προσελκύουν έντομα (μύγες) ή τρωκτικά. Το 

προσωπικό πρέπει να πλένει καλά τα χέρια του αν ασχοληθεί με απορρίμματα. 

 Επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων, εξοπλισμός και σκεύη: οι πάγκοι εργασίας, τα 

μηχανήματα και τα σκεύη θα πρέπει να καθαρίζονται καλά από τα υπολείμματα των 

τροφίμων και να απολυμαίνονται πολλές φορές, διότι ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων 

βακτηρίων. 

 Νερό: Το νερό που χρησιμοποιείται για κάθε χρήση πρέπει να είναι καθαρό και πόσιμο, 

αλλιώς μπορεί να επιμολύνει τα τρόφιμα με επικίνδυνα βακτήρια. 

 

 

Φυσική επιμόλυνση 

Τα ξένα σώματα όπως τρίχες, γυαλιά, σίδερα κ.λ.π. είναι δυνατόν να μεταφερθούν στα 

τρόφιμα κατά την παραλαβή, την αποθήκευση, την προετοιμασία, ή το σερβίρισμα τους και αν 

δεν εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα, μπορεί να υπάρξουν παράπονα από τον καταναλωτή ή 
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να προκληθούν βλάβες στην υγεία του. 

 

Πηγές μόλυνσης των τροφίμων με ξένα σώματα 

 Πρώτες ύλες (πέτρες, γυαλί, ξύλο, μέταλλο, κόκαλα, σκόνη, γόπες κλπ.) 

 Κτίρια/ εξοπλισμός (ξύλο, ξεφτισμένη μπογιά/ σκουριά, γυαλιά, γράσα, λάδια, βίδες, 

παξιμάδια, κλπ.) 

 Πίνακες ανακοινώσεων ( χαρτιά και πινέζες) 

 Υλικά συσκευασίας (χαρτόνια, κορδόνια, συνδετήρες, ξύλο, πλαστικό) 

 Υλικά συντήρησης (ρινίσματα, βίδες, παξιμάδια, καλώδια, ίνες και υφάσματα) 

 Προσωπικό / επισκέπτες (κοσμήματα, νύχια, τρίχες, κουμπιά, επίδεσμοι, γόπες, ίνες 

και υφάσματα κλπ.) 

 Εργαλεία καθαρισμού (τρίχες, κομμάτια υφάσματος και χαρτιού) 

 Τρωκτικά, έντομα, ζώα και πτηνά  (περιττώματα, μεμβράνες, αυγά και τρίχες 

ζώων) 

 

Χημική επιμόλυνση 

 Στα τρόφιμα είναι δυνατόν να βρεθούν χημικές ουσίες, τοξικές για τον άνθρωπο, των 

οποίων η παρουσία απαγορεύεται τελείως ή περιορίζεται κάτω από καθορισμένα όρια.   

 

Πηγές μόλυνσης των τροφίμων με επικίνδυνες χημικές ουσίες 

 Εντομοκτόνα (ψεκασμός σε τρόφιμα/ εξοπλισμό, παγίδες τρωκτικών πάνω από ανοικτά 

τρόφιμα και από μολυσμένες πρώτες ύλες). 

 Πρόσθετα (συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης και χρώματος περισσότερο του κανονικού). 

 Χημικά καθαριστικά (απορρυπαντικά, απολυμαντικά, λάδια και γράσα). 

 Βιομηχανικά χημικά (ψυκτικά υγρά). 

 Περιβάλλον (διοξίνες, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα) Από την μη 

τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινή πρακτικής κατά την παραγωγή των τροφίμων . 

 Από το προσωπικό της επιχείρησης τροφίμων με αποτέλεσμα να υπάρχει η 

πιθανότητα τα τρόφιμα να επιμολυνθούν με  απορρυπαντικά και απολυμαντικά. 

 Τα σκεύη που αποτελούνται από τοξικά μέταλλα (όπως από χαλκό, μόλυβδο, 
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ψευδάργυρο, κάδμιο και αντιμόνιο) και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή διατήρηση 

όξινων τροφίμων , είναι δυνατόν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.   

 

 

1.6 Υγιεινή κατά τη παραλαβή των πρώτων υλών 

Παραλαβή πρώτων υλών 

Η ποιότητα των πρώτων υλών, όπως και οι κανόνες υγιεινής που ακολουθούνται κατά την 

παραλαβή των προϊόντων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα και την ασφάλεια 

του τελικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό,  η προμήθεια των πρώτων υλών πρέπει να γίνεται 

από αξιόπιστους προμηθευτές, να έχει προσυμφωνηθεί η ποιότητα των προϊόντων που 

πρόκειται να παραληφθεί, καθώς και οι συνθήκες μεταφοράς τους. 

Πριν την παραγγελία, πρέπει να εντοπιστούν οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες, να ελεγχθεί ο 

διαθέσιμος χώρος στις αποθήκες και να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την ταχεία 

εκφόρτωση την ημέρα της παραλαβής.   

Στην πραγματικότητα η παραλαβή είναι το πρώτο στάδιο παρασκευής των τροφίμων, τα οποία 

ερχόμενα για πρώτη φορά στο χώρο της επιχείρησης, εκτίθενται στις δικές της συνθήκες, 

στους δικούς της χώρους, και τα χειρίζεται το προσωπικό της. 

 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή πρώτων υλών 

Στις πρώτες ύλες που παραλαμβάνετε, πρέπει να ελέγχεται ότι: 

 Τα μεταφορικά μέσα (φορτηγά / ψυγεία/ καταψύκτες) θα πρέπει να είναι καθαρά και δεν 

θα πρέπει να μεταφέρουν άλλα αντικείμενα ή επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η θερμοκρασία 

των θαλάμων ψύξης πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5οC και των θαλάμων κατάψυξης 

χαμηλότερη από –18 °C 

 Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες στα μέσα μεταφοράς, με τάξη και με 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή τους κατάσταση (συνήθως επάνω σε καθαρές 

παλέτες ή μέσα σε καθαρούς περιέκτες). Να μην παραλαμβάνονται ωμά κρέατα ή άλλα 

ευαλλοίωτα προϊόντα τα οποία είναι ασυσκεύαστα και πεταμένα στο δάπεδο του 

μεταφορικού μέσου. 
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 Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να έχουν τα «φυσιολογικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά» (χρώμα, εμφάνιση,  οσμή κλπ) 

 Η συσκευασία των πρώτων υλών (χαρτοκιβώτια, κονσέρβες, μπουκάλια, περιέκτες 

κλπ) θα πρέπει να είναι ακέραια, καθαρή και χωρίς σημάδια αλλοιώσεων, εξωτερικές 

φθορές και παραμορφώσεις. 

 Η ημερομηνία λήξης των πρώτων υλών θα πρέπει να αναγράφεται σωστά πάνω στις 

συσκευασίες των προϊόντων. Μην παραλάβετε προϊόντα των οποίων η ημερομηνία λήξης 

έχει περάσει. 

 Η επισήμανση (ετικέτες) στα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην 

ελληνική γλώσσα, σωστή, ακέραια και να ανταποκρίνεται στο προϊόν που παραλαμβάνετε 

και στην ισχύουσα νομοθεσία. 

 Οι πρώτες ύλες δεν θα πρέπει να έχουν σημάδια επιμόλυνσης από ξένα σώματα (ξύλα, 

μέταλλα, πλαστικά κλπ) ή από έντομα και τρωκτικά (μύγες, σκουλήκια, ψείρες κλπ). 

 Απαγορεύεται η είσοδος των προμηθευτών, των οδηγών ή άλλων άσχετων ατόμων 

στον χώρο προετοιμασίας τροφίμων. Η είσοδος επισκεπτών επιτρέπεται μόνο αν αυτοί 

ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής και φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 

(Αρβανιτογιάννης, 2001) 

 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) 

2.1 Οργάνωση 

Γενικές απαιτήσεις 

Ο οργανισμός (επιχείρηση) πρέπει να καθιερώνει, να τεκμηριώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί 

ένα αποτελεσματικό ΣΔΑΤ και να το επικαιροποιεί όταν χρειάζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του παρόντος Διεθνούς προτύπου. 

Επίσης πρέπει να ορίζει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΤ. Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να 

καθορίζει τα προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων, τις διεργασίες και τις μονάδες παραγωγής 
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που εντάσσονται στο ΣΔΑΤ.   

 

Γενικά μια επιχείρηση πρέπει: 

 

α) να διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται όλοι οι κίνδυνοι που 

ενδέχεται να εμφανιστούν σε σχέση με τα προϊόντα και εντός του πεδίου εφαρμογής του 

συστήματος, ώστε τα προϊόντα του οργανισμού να μην προκαλούν, άμεσα ή έμμεσα, βλάβη 

στην υγεία του καταναλωτή 

 

β) να επικοινωνεί στην αλυσίδα τροφίμων τις κατάλληλες πληροφορίες, για θέματα ασφάλειας 

τροφίμων  που αφορούν  τα προϊόντα του 

 

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

εφαρμογή και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για 

τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων που απαιτείται από το παρόν Διεθνές πρότυπο και 

 

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

ότι το σύστημα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον 

πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τους ελεγχόμενους κινδύνους. 

Όταν ο οργανισμός επιλέγει να αναθέσει σε υπεργολάβους διεργασίες που μπορεί να 

επηρεάσουν τη συμμόρφωση του τελικού προϊόντος, πρέπει να διασφαλίζει τον έλεγχο επί 

αυτών των διεργασιών. Ο έλεγχος επί αυτών των διεργασιών πρέπει να καθορίζεται και να 

τεκμηριώνεται εντός του ΣΔΑΤ. (Τσακνής, 2009) 

 

 

2.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 

Γενικά 

Η τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

α) τις τεκμηριωμένες δηλώσεις της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων και τους σχετικούς στόχους 
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β) τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τα αρχεία που απαιτούνται από το παρόν Διεθνές 

πρότυπο και 

 

γ) τα έγγραφα που απαιτούνται από τον οργανισμό, για να διασφαλίζει την αποτελεσματική 

ανάπτυξη, εφαρμογή και επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ. 

 

 

Έλεγχος εγγράφων 

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το ΣΔΑΤ πρέπει να ελέγχονται. Τα αρχεία είναι έγγραφα 

ειδικού τύπου και πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

Οι έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι προτεινόμενες αλλαγές ανασκοπούνται πριν την 

εφαρμογή ώστε να προσδιορίζονται οι επιπτώσεις στην ασφάλεια τροφίμων και στο ΣΔΑΤ. 

Πρέπει να καθιερωθεί μία τεκμηριωμένη διαδικασία η οποία να καθορίζει τους ελέγχους που 

απαιτούνται για: 

 

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

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

επανέγκρισή τους 

 

γ) τη διασφάλιση της αναγνώρισης των αλλαγών και της τρέχουσας κατάστασης αναθεώρησης 

των εγγράφων 

 

δ) τη διασφάλιση ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμοστέων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα 

σημεία χρήσης 

 

ε) τη διασφάλιση ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εντοπίζονται εύκολα 

 

στ) τη διασφάλιση ότι τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης αναγνωρίζονται και ότι η διανομή 

τους ελέγχεται και 



30 

 

 

ζ) την πρόληψη της ακούσιας χρήσης μη ισχυόντων παλαιών εγγράφων και τη διασφάλιση ότι 

υπάρχει κατάλληλη σήμανση τους, εάν διατηρούνται για οποιονδήποτε σκοπό. 

 

Έλεγχος αρχείων 

Τα αρχεία πρέπει να καθιερώνονται και να διατηρούνται για να παρέχουν  απόδειξη της 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και απόδειξη της σωστής λειτουργίας του ΣΔΑΤ. Τα αρχεία 

πρέπει να παραμένουν ευανάγνωστα, να αναγνωρίζονται και να ανακτώνται εύκολα. Πρέπει 

να καθιερώνεται μία τεκμηριωμένη διαδικασία η οποία να καθορίζει τους ελέγχους που 

απαιτούνται για την αναγνώριση, την αποθήκευση, την προστασία, την ανάκτηση, το χρόνο 

διατήρησης και τον τρόπο τελικής διάθεσης των αρχείων.    

 Ευθύνη της διοίκησης 

 Δέσμευση της διοίκησης 

 

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

εφαρμογή του ΣΔΑΤ και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μέσω: 

α) της υποστήριξης της ασφάλειας τροφίμων από τους επιχειρηματικούς στόχους του 

οργανισμού 

 

β) της διάδοσης στον οργανισμό της επίγνωσης για τη σπουδαιότητα που έχει η ικανοποίηση 

των απαιτήσεων του παρόντος Διεθνούς προτύπου, των νομικών και κανονιστικών 

απαιτήσεων και των απαιτήσεων του πελάτη, αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων 

 

γ) της καθιέρωσης της πολιτικής για την ασφάλεια τροφίμων 

 

δ) της διεξαγωγής των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση και 

 

ε) της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των πόρων. 
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Πολιτική ασφάλειας τροφίμων 

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

την πολιτική για την ασφάλεια τροφίμων. 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική ασφάλειας τροφίμων: 

 

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

 

β) περιλαμβάνει δέσμευση για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και 

με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων 

 

γ) κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης 

 

δ) ανασκοπείται ως προς τη συνεχή καταλληλότητα 

 

ε) αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας και 

 

στ) υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους. 

 

2.3 Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

 

α) ο σχεδιασμός του ΣΔΑΤ πραγματοποιείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των 

στόχων του οργανισμού που υποστηρίζουν την ασφάλεια τροφίμων και 

 

β) διατηρείται η πληρότητά του, όταν προγραμματίζονται και υλοποιούνται αλλαγές του ΣΔΑΤ. 

 

Ευθύνες και αρμοδιότητες 

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

διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διατήρησης του ΣΔΑΤ, καθορίζονται και 
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γνωστοποιούνται εντός του οργανισμού. 

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

αρμόδιο πρόσωπο. Πρέπει να ορίζεται προσωπικό με καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα, 

για την ανάληψη και καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών και διορθώσεων. 

 

Συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ορίζει ένα συντονιστή της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, ο 

οποίος, ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, πρέπει να έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για: 

 

α)  τη διαχείριση της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και την οργάνωση των εργασιών της 

 

β) τη διασφάλιση της απαραίτητης κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών της ομάδας 

ασφάλειας τροφίμων 

 

γ) τη διασφάλιση της καθιέρωσης, εφαρμογής, διατήρησης και επικαιροποίησης του ΣΔΑΤ 

 

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

και την καταλληλότητα του ΣΔΑΤ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - H υπευθυνότητα του συντονιστή της ομάδας ασφάλειας τροφίμων μπορεί να 

περιλαμβάνει την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα του ΣΔΑΤ. 

 

Επικοινωνία 

Εξωτερική επικοινωνία 

Για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση στην αλυσίδα τροφίμων 

αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων, ο  οργανισμός πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και 

να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με: 

 

α) προμηθευτές και υπεργολάβους 

 

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

(περιλαμβανομένων οδηγιών για την προβλεπόμενη χρήση, ειδικών απαιτήσεων 
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αποθήκευσης και, όταν απαιτείται, διάρκεια ζωής), για έρευνες, συμβόλαια ή χειρισμό 

παραγγελιών συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων, και πληροφορίες για την ικανοποίηση 

του πελάτη συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων 

 

γ) αρμόδιες αρχές και 

 

δ) άλλους οργανισμούς που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεαστούν από την 

αποτελεσματικότητα ή την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ. 

 

Αυτή η επικοινωνία πρέπει να παρέχει πληροφόρηση σε θέματα ασφάλειας των προϊόντων 

του οργανισμού που μπορεί να αφορά άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τους γνωστούς κινδύνους που χρειάζεται να ελέγχονται από άλλους 

οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων. Τα αρχεία της επικοινωνίας πρέπει να διατηρούνται. 

Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων, των αρμοδίων αρχών και των πελατών, πρέπει να 

είναι διαθέσιμες. 

Το αρμόδιο προσωπικό για την εξωτερική επικοινωνία πληροφοριών για την ασφάλεια 

τροφίμων πρέπει να έχει καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα. Η πληροφόρηση που 

συλλέγεται από την εξωτερική επικοινωνία πρέπει να εξετάζεται στην επικαιροποίηση του 

συστήματος και στην ανασκόπηση από τη διοίκηση. 

 

 

Εσωτερική επικοινωνία 

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία 

με το προσωπικό, για τις συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων. 

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

ομάδα ασφάλειας τροφίμων ενημερώνεται έγκαιρα για αλλαγές σχετικά, μεταξύ άλλων και με 

τα ακόλουθα: 

 

α) προϊόντα ή νέα προϊόντα 
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β) πρώτες ύλες, συστατικά και/ή υπηρεσίες 

 

γ) συστήματα παραγωγής και εξοπλισμό 

 

δ) παραγωγικές εγκαταστάσεις, θέσεις του εξοπλισμού, περιβάλλοντα χώρο 

 

ε) προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης 

 

στ) συστήματα συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής 

 

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

 

η) νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 

 

θ) τεχνογνωσία για τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου 

 

ι) απαιτήσεις πελατών, κλαδικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει αναλάβει να εκπληρώσει 

ο οργανισμός 

 

ια) σχετικές έρευνες από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 

 

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

τροφίμων 

 

ιγ) άλλες συνθήκες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων 

 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να διασφαλίζει ότι η παραπάνω πληροφόρηση 

εξετάζεται στην επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι η 

σχετική πληροφόρηση εξετάζεται ως εισερχόμενο στην ανασκόπηση από τη διοίκηση. 
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Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

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

διαδικασίες για τη διαχείριση πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων, που 

μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων, ανάλογα με το ρόλο του οργανισμού 

στην αλυσίδα τροφίμων. 

 

2.4 Ανασκόπηση από τη διοίκηση 

Γενικά 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να επανεξετάζει το ΣΔΑΤ του οργανισμού, σε προγραμματισμένα 

τακτά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, επάρκεια και 

αποτελεσματικότητά του. Η ανασκόπηση αυτή, πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 

ευκαιριών βελτίωσης και της σκοπιμότητας αλλαγών στο ΣΔΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτικής για την ασφάλεια τροφίμων. 

Τα αρχεία των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση πρέπει να διατηρούνται. 

 

 

Εισερχόμενα στην ανασκόπηση 

Τα εισερχόμενα δεδομένα στην ανασκόπηση από τη διοίκηση πρέπει να περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με: 

 

α) την παρακολούθηση ενεργειών που αποφασίστηκαν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις 

 

β) την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του ΣΔΑΤ 

 

γ) τις αλλαγές που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων 

 

δ) τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ατυχήματα και αποσύρσεις 

 

ε) τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των δραστηριοτήτων επικαιροποίησης του συστήματος 
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στ) την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της 

πληροφόρησης για την ικανοποίηση του πελάτη και 

 

ζ) τις εξωτερικές επιθεωρήσεις ή ελέγχους 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ο όρος «απόσυρση» περιλαμβάνει την ανάκληση 

Τα δεδομένα πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάλληλη μορφή, ώστε να διευκολύνεται η ανώτατη 

διοίκηση στο συσχετισμό της πληροφόρησης με τους καθιερωμένους στόχους του ΣΔΑΤ. 

 

 

 

Αποτελέσματα της ανασκόπησης 

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης από τη διοίκηση πρέπει να περιλαμβάνουν αποφάσεις και 

ενέργειες σχετικές με: 

 

α) τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων 

 

β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΤ 

 

γ) τη διαθεσιμότητα πόρων και 

 

δ) την τυχόν αναθεώρηση της πολιτικής του οργανισμού για την ασφάλεια τροφίμων και των 

σχετικών στόχων του ΣΔΑΤ. 

Διαχείριση πόρων 

Διάθεση πόρων 

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

διατήρηση και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ.   
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2.5 Ανθρώπινο δυναμικό 

Γενικά 

Τα μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και το λοιπό προσωπικό που ασχολείται με 

λειτουργίες οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα εκπαίδευσης, κατάρτισης, εμπειρίας και δεξιοτήτων. 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη, 

θέση σε εφαρμογή, λειτουργία ή αξιολόγηση του ΣΔΑΤ, τα αρχεία για την συμφωνία, ή τα 

συμβόλαια στα οποία καθορίζονται οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες αυτών των 

εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι διαθέσιμα. 

 

Επαγγελματική επάρκεια, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση 

Ο οργανισμός πρέπει: 

 

α) να προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα για το προσωπικό που ασχολείται με λειτουργίες 

οι οποίες έχουν επίπτωση στην ασφάλεια τροφίμων 

 

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

απαραίτητων προσόντων 

 

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

διορθωτικές ενέργειες του ΣΔΑΤ, είναι εκπαιδευμένο 

 

δ) να αξιολογεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των παραπάνω δραστηριοτήτων α), 

β) και γ) 

 

ε) να διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση της σχέσης των δραστηριοτήτων του και της 

σπουδαιότητας των για την ασφάλεια των τροφίμων 

 

στ) να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται με λειτουργίες οι οποίες έχουν επίπτωση 

στην ασφάλεια τροφίμων κατανοεί την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας 
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ζ) να διατηρεί τα κατάλληλα αρχεία για την κατάρτιση και τις ενέργειες (β) και (γ). 

 

Υποδομή 

Ο οργανισμός πρέπει να παρέχει τους πόρους για την καθιέρωση και τη διατήρηση των 

απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του παρόντος Διεθνούς 

προτύπου. 

 

Περιβάλλον εργασίας 

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

διατήρηση του απαραίτητου περιβάλλοντος εργασίας για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων 

του παρόντος Διεθνούς προτύπου. (Τσακνής, 2009) 

 

 

2.6 Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων 

Γενικά 

Ο οργανισμός πρέπει να σχεδιάζει και να αναπτύσσει τις αναγκαίες διεργασίες για την 

υλοποίηση ασφαλών προϊόντων. Ο οργανισμός πρέπει να θέτει σε εφαρμογή, να λειτουργεί 

και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και τις 

απαραίτητες αλλαγές αυτών. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται τα προαπαιτούμενα, τα 

προαπαιτούμενα προγράμματα και / ή το σχέδιο HACCP. 

 

Προαπαιτούμενα 

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί τα προαπαιτούμενα που 

υποστηρίζουν τον έλεγχο: 

 

α) της πιθανότητας εισαγωγής των κινδύνων στο προϊόν από το περιβάλλον εργασίας 

 

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



39 

 

συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης επιμόλυνσης τους και 

 

γ) των επιπέδων κινδύνου στο προϊόν και στο περιβάλλον παραγωγής του προϊόντος. 

 

Τα προαπαιτούμενα πρέπει: 

 

α) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού για την ασφάλεια τροφίμων 

 

β) να είναι ανάλογα του μεγέθους και του είδους της διεργασίας και των παραγόμενων ή 

διακινούμενων προϊόντων 

 

γ) να εφαρμόζονται στο σύνολο των λειτουργιών παραγωγής, είτε ως προγράμματα γενικής 

εφαρμογής είτε ως προγράμματα που εφαρμόζονται ανά προϊόν ή γραμμή παραγωγής και 

 

δ) να εγκρίνονται από την ομάδα ασφάλειας τροφίμων 

 

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με τα 

παραπάνω. 

 

Κατά την επιλογή και/ή την καθιέρωση των προαπαιτούμενων ο οργανισμός πρέπει να 

εξετάζει και να αξιοποιεί τη δέουσα πληροφόρηση (π.χ. νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, 

απαιτήσεις πελατών, αναγνωρισμένους οδηγούς εφαρμογής, αρχές και κώδικες πρακτικής του 

Codex, εθνικά ή διεθνή ή κλαδικά πρότυπα) 

 

Κατά την καθιέρωση των προαπαιτούμενων, ο οργανισμός πρέπει να εξετάζει τα ακόλουθα: 

 

α) την κατασκευή και τη χωροδιάταξη των κτιρίων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων 

 

β) τη χωροδιάταξη των εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων του εργασιακού χώρου και των 

χώρων του προσωπικού 
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γ) τα δίκτυα αέρα, νερού, ενέργειας και άλλα δίκτυα 

 

δ) τις υποστηρικτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης αποβλήτων και της 

αποχέτευσης 

 

ε) την καταλληλότητα του εξοπλισμού και την προσβασιμότητα για τον καθαρισμό, την 

επισκευή και την προληπτική συντήρηση 

 

στ) τη διαχείριση των προμηθευόμενων υλικών (π.χ. πρώτων υλών, συστατικών, χημικών και 

συσκευασιών), των παροχών (π.χ. νερού, αέρα, ατμού και πάγου), των απορροών (π.χ. 

αποβλήτων και αποχέτευσης) και των προϊόντων (π.χ. αποθήκευση και μεταφορά) 

 

ζ) τα μέτρα για την πρόληψη της διασταυρούμενης επιμόλυνσης 

 

η) τον καθαρισμό και την απολύμανση 

 

θ) την απεντόμωση και μυοκτονία 

 

ι) την προσωπική υγιεινή και 

 

ια) άλλα μέτρα, κατά περίπτωση 

 

Η επαλήθευση των προαπαιτούμενων πρέπει να προγραμματίζεται και τα προαπαιτούμενα 

πρέπει να τροποποιούνται κατάλληλα. Πρέπει να διατηρούνται τα αρχεία των επαληθεύσεων 

και των τροποποιήσεων. 

 

Ο τρόπος διαχείρισης των ενεργειών που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα, πρέπει να 

περιγράφεται. 
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2.7 Προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων 

Γενικά 

Όλη η σχετική πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων 

πρέπει να συλλέγεται, να διατηρείται, να ενημερώνεται και να τεκμηριώνεται. Πρέπει να 

διατηρούνται τα σχετικά αρχεία. 

 

Ομάδα ασφάλειας τροφίμων 

Πρέπει να συσταθεί ομάδα για την ασφάλεια τροφίμων. 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να συνδυάζει τη διεπιστημονική γνώση και εμπειρία 

στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ. Η γνώση και εμπειρία αφορά, μεταξύ άλλων, 

στα προϊόντα του οργανισμού, στις διεργασίες, στον εξοπλισμό και στους κινδύνους για την 

ασφάλεια τροφίμων, εντός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΑΤ. 

Πρέπει να διατηρούνται αρχεία που να αποδεικνύουν ότι η ομάδα ασφάλειας τροφίμων έχει 

την απαραίτητη γνώση και εμπειρία. 

 

Χαρακτηριστικά προϊόντων 

Πρώτες ύλες, συστατικά και υλικά σε επαφή με το προϊόν 

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

περιγράφονται, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων. 

Στην περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται αναλόγως, οι παρακάτω πληροφορίες: 

 

α) χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά 

 

β) σύνθεση των παρασκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και των 

τεχνολογικών βοηθημάτων παραγωγής 

 

γ) προέλευση 

 

δ) μέθοδος παραγωγής 
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ε) συνθήκες συσκευασίας και παράδοσης 

 

στ) συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής 

 

ε) προετοιμασία και/ή χειρισμός πριν τη χρήση ή επεξεργασία 

 

ζ) κριτήρια αποδοχής αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων ή προδιαγραφές των 

προμηθευόμενων υλικών και συστατικών ανάλογα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. 

Ο οργανισμός πρέπει προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα ως άνω, σε 

σχέση με την ασφάλεια τροφίμων. 

 

 

Χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος 

Τα χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων πρέπει να περιγράφονται, στο βαθμό που είναι 

απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων. Στην περιγραφή των χαρακτηριστικών 

πρέπει να περιλαμβάνονται αναλόγως, οι παρακάτω πληροφορίες: 

 

α) όνομα προϊόντος ή σχετική ταυτοποίηση 

 

β) σύνθεση 

 

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

 

δ) προβλεπόμενη διάρκεια ζωής και συνθήκες αποθήκευσης 

 

ε) συσκευασία 

 

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

χρήσης 
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ζ) μέθοδοι διανομής 

Ο οργανισμός πρέπει προσδιορίζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα ως άνω, σε 

σχέση με την ασφάλεια τροφίμων. Οι περιγραφές πρέπει να είναι ενημερωμένες  

 

 

Προβλεπόμενη χρήση 

Η από τον παραγωγό προοριζόμενη χρήση του προϊόντος, ο λογικά αναμενόμενος χειρισμός 

του τελικού προϊόντος και κάθε ακούσιος αλλά λογικά αναμενόμενος καταχρηστικός χειρισμός 

και χρήση του τελικού προϊόντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να περιγράφονται, στο 

βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κινδύνων. 

Πρέπει να αναγνωρίζονται οι κατηγορίες χρηστών και, όταν απαιτείται, καταναλωτών για κάθε 

προϊόν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών σε 

συγκεκριμένους κινδύνους. 

Οι περιγραφές πρέπει να είναι ενημερωμένες 

 

 

2.8 Διαγράμματα ροής, στάδια διεργασίας και προληπτικά μέτρα ελέγχου. 

Διαγράμματα ροής 

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

διεργασιών που καλύπτονται από το ΣΔΑΤ. Τα διαγράμματα ροής πρέπει να παρέχουν μία 

βάση για την αξιολόγηση της πιθανής εμφάνισης, του πολλαπλασιασμού ή της εισαγωγής των 

κινδύνων. 

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

ροής πρέπει να περιλαμβάνουν, όταν απαιτείται, τα εξής: 

 

 

α) την ακολουθία και τις αλληλοεπιδράσεις όλων των σταδίων της παραγωγής 

 

β) τις εξωτερικές διεργασίες και τις υπεργολαβικές εργασίες 
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γ) τη θέση όπου εισάγονται οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα ενδιάμεσα προϊόντα 

 

δ) τη θέση επανακατεργασίας και ανακύκλωσης 

 

ε) τη θέση αποδέσμευσης των προϊόντων και απομάκρυνσης των ενδιάμεσων προϊόντων, των 

παραπροϊόντων και των αποβλήτων. 

 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να επαληθεύσει την ορθότητα των διαγραμμάτων ροής 

με επιτόπιο έλεγχο.  Πρέπει να διατηρούνται τα αρχεία επαλήθευσης των διαγραμμάτων ροής. 

 

 

Περιγραφή των σταδίων διεργασίας και προληπτικών μέτρων ελέγχου 

 

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

διεργασίας καθώς και άλλες  διαδικασίες που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια τροφίμων, 

πρέπει να περιγράφονται στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της ανάλυσης 

κινδύνων. 

Οι εξωτερικές απαιτήσεις (π.χ. αρμοδίων αρχών ή πελατών) οι οποίες μπορεί να έχουν 

επίπτωση στην επιλογή και την ένταση των μέτρων, πρέπει επίσης να περιγράφονται. 

 

2.9 Ανάλυση κινδύνων 

Γενικά 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να διενεργεί ανάλυση κινδύνων για τον προσδιορισμό 

των κινδύνων που απαιτούν έλεγχο, το βαθμό ελέγχου που απαιτείται για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας τροφίμων και τον απαιτούμενο συνδυασμό προληπτικών μέτρων ελέγχου. 

 

Αναγνώριση των κινδύνων και προσδιορισμός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου 

Όλοι οι κίνδυνοι που λογικά αναμένεται να εμφανιστούν για το είδος του προϊόντος, της 

διεργασίας και των εγκαταστάσεων παραγωγής, πρέπει να αναγνωρίζονται και να 

καταγράφονται. Η αναγνώριση πρέπει να βασίζεται: 
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α) στην προκαταρκτική πληροφόρηση και τα δεδομένα που συλλέγονται  

 

β) στην εμπειρία 

 

γ) στις εξωτερικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των επιδημιολογικών και άλλων 

ιστορικών δεδομένων και 

 

δ) στην πληροφόρηση, από την αλυσίδα τροφίμων, σχετικά με  τους κινδύνους που μπορεί να 

επηρεάσουν την ασφάλεια των τελικών προϊόντων, των ενδιάμεσων προϊόντων και του 

τροφίμου που καταναλώνεται. 

 

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

ενδεχομένως εισάγεται, πρέπει να αναφέρονται. 

Κατά την αναγνώριση των κινδύνων πρέπει να εξετάζονται: 

 

α) τα στάδια που προηγούνται και  ακολουθούν την εξεταζόμενη λειτουργία 

 

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

 

γ) το προηγούμενο και το επόμενο στάδιο της αλυσίδας τροφίμων 

 

 

Για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο, πρέπει να προσδιορίζεται, όποτε είναι δυνατόν, το αποδεκτό 

επίπεδο κινδύνου στο τελικό προϊόν. Το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου πρέπει να προσδιορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις 

πελατών για την ασφάλεια τροφίμων, την προβλεπόμενη χρήση από τον πελάτη και άλλα 

σχετικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα του προσδιορισμού και η αιτιολόγησή του πρέπει να 

καταγράφονται. 
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Αξιολόγηση των κινδύνων 

Πρέπει να διεξάγεται η αξιολόγηση των κινδύνων προκειμένου να προσδιοριστεί για κάθε 

αναγνωρισμένο κίνδυνο, εάν η εξάλειψη ή η μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα είναι 

απαραίτητη για την παραγωγή ασφαλούς τροφίμου, και εάν απαιτείται έλεγχος του για να 

διευκολύνεται η επίτευξη των καθορισμένων αποδεκτών επιπέδων κινδύνου.   

Κάθε κίνδυνος πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με την ενδεχόμενη σοβαρότητα  των αρνητικών 

επιπτώσεων στην υγεία και την πιθανότητα εμφάνισής τους. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 

πρέπει να περιγράφεται και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να 

καταγράφονται. 

 

 

Επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου 

Βάσει της αξιολόγησης των κινδύνων του πρέπει να επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός 

προληπτικών μέτρων ελέγχου που προλαμβάνουν, εξαλείφουν ή μειώνουν  τους 

αναγνωρισμένους κινδύνους στα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα. 

Κατά την επιλογή, κάθε προληπτικό μέτρο ελέγχου του πρέπει να εξετάζεται, αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητά του έναντι των αναγνωρισμένων κινδύνων. 

Τα επιλεγμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου πρέπει να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον  

απαιτούμενο τρόπο διαχείρισή τους, με προαπαιτούμενα προγράμματα ή με σχέδιο HACCP.   

Η επιλογή και η κατηγοριοποίηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου πρέπει να γίνεται 

χρησιμοποιώντας μία λογική προσέγγιση αξιολόγησης με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

α) την επίδραση του προληπτικού μέτρου ελέγχου στον αναγνωρισμένο κίνδυνο, ανάλογα με 

την ένταση  εφαρμογής 

 

β) την εφικτότητα της παρακολούθησης (π.χ. παρακολούθηση που επιτρέπει τον έγκαιρο 

εντοπισμό των αποκλίσεων και την έγκαιρη διόρθωση) 

 

γ) τη θέση του προληπτικού μέτρου ελέγχου στο σύστημα, σε σχέση με τα άλλα προληπτικά 
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μέτρα ελέγχου 

δ) την πιθανότητα αστοχίας της λειτουργίας του προληπτικού μέτρου ελέγχου ή σημαντικής 

μεταβολής των παραμέτρων της διεργασίας 

 

ε) τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση αστοχίας της λειτουργίας του προληπτικού 

μέτρου ελέγχου 

 

στ) εάν το προληπτικό μέτρο ελέγχου έχει καθιερωθεί και εφαρμοστεί ειδικά για να εξαλείψει ή 

να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο έως το αποδεκτό επίπεδο 

 

ζ) συνέργεια (π.χ. αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μέτρων, ώστε το αποτέλεσμά 

τους να είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων). 

Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης πρέπει να περιγράφονται 

και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να καταγράφονται. (Τζία Κ., 1996) 

 

 

2.10 Καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων 

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα πρέπει να τεκμηριώνονται και για κάθε πρόγραμμα πρέπει 

να υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες: 

 

α) κίνδυνοι που ελέγχονται με το πρόγραμμα 

 

β) προληπτικά μέτρα ελέγχου 

 

γ) διαδικασίες παρακολούθησης  που καταδεικνύουν την εφαρμογή του προγράμματος 

 

δ) προβλεπόμενες διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τα 

προβλεπόμενα 

 

ε) ευθύνες και αρμοδιότητες 
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ζ) αρχεία παρακολούθησης 

 

 

2.11 Χειρισμός των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων 

Γενικά 

Ο οργανισμός πρέπει να χειρίζεται κατάλληλα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και να λαμβάνει 

τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προλαμβάνεται η εισαγωγή τους στην αλυσίδα τροφίμων εκτός 

εάν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι: 

 

α) οι σχετικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια τροφίμων έχουν μειωθεί στα καθορισμένα αποδεκτά 

επίπεδα 

 

β) οι σχετικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια τροφίμων μειώνονται στα καθορισμένα αποδεκτά 

επίπεδα πριν την εισαγωγή των προϊόντων στην αλυσίδα τροφίμων, ή 

γ) το προϊόν εξακολουθεί να ικανοποιεί τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα του σχετικού 

κινδύνου, παρά τη μη συμμόρφωση. 

 

Όλες οι παρτίδες προϊόντος που ενδεχομένως έχουν επηρεαστεί από τη μη συμμόρφωση 

πρέπει να δεσμεύονται μέχρι την αξιολόγησή τους. 

 

Εάν, προϊόντα που έχουν αποδεσμευτεί, στη συνέχεια βρεθούν ως μη συμμορφούμενα, ο 

οργανισμός πρέπει να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προχωρήσει σε απόσυρση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Ο όρος «απόσυρση» περιλαμβάνει την ανάκληση 

Οι έλεγχοι και οι σχετικές αποφάσεις και η εξουσιοδότηση για το χειρισμό των δυνητικώς μη ασφαλών 

προϊόντων πρέπει να τεκμηριώνονται. 
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Αξιολόγηση για την αποδέσμευση 

Κάθε παρτίδα προϊόντος που ενδεχομένως έχει επηρεαστεί από τη μη συμμόρφωση μπορεί να 

αποδεσμευτεί ως ασφαλής, μόνο όταν ικανοποιείται ένα από τα παρακάτω κριτήρια: 

 

α) άλλα στοιχεία, πέραν του συστήματος παρακολούθησης, υποδηλώνουν ότι τα προληπτικά 

μέτρα ελέγχου υπήρξαν αποτελεσματικά 

 

β) υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το συνδυαστικό αποτέλεσμα των προληπτικών 

μέτρων ελέγχου επιτυγχάνει στο συγκεκριμένο προϊόν, τη μείωση του κινδύνου στα 

καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα 

 

γ) τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, αναλύσεων και/ή άλλων ενεργειών επαλήθευσης 

αποδεικνύουν ότι η παρτίδα προϊόντος που ενδεχομένως έχει επηρεαστεί, ικανοποιεί τα 

καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα του(ων) σχετικού(ων) κινδύνου(ων). 

 

 

Διάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων 

Η παρτίδα προϊόντος η οποία δεν αποδεσμεύεται ως ασφαλής πρέπει να χειρίζεται με ένα από 

τους παρακάτω τρόπους: 

 

α) επανακατεργασία ή  περαιτέρω κατεργασία εντός ή εκτός του οργανισμού, ώστε να 

διασφαλίζεται η εξάλειψη του κινδύνου ή η μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα 

β) καταστροφή και/ή διάθεση στα απόβλητα. 

 

 

Απόσυρση 

Για τη διευκόλυνση της πλήρους και έγκαιρης απόσυρσης των παρτίδων τελικών προϊόντων 

που μετά την αποδέσμευσή τους αναγνωρίστηκαν ως μη ασφαλείς 
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α) η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ορίζει προσωπικό με αρμοδιότητα για την ανάληψη της 

απόσυρσης και προσωπικό υπεύθυνο για την υλοποίησή της και 

β) ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει και να διατηρεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία για 

1) την κοινοποίηση στα  ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αρμόδιες αρχές, πελάτες και/ή 

καταναλωτές) 

 

2) το χειρισμό των αποσυρόμενων προϊόντων καθώς και των σχετικών μη αποδεσμευμένων 

παρτίδων προϊόντος και 

 

3) την ακολουθία των ενεργειών που πρόκειται να ληφθούν. 

 

Τα αποσυρόμενα προϊόντα πρέπει να δεσμεύονται μέχρι να καταστραφούν ή να 

χρησιμοποιηθούν διαφορετικά από την αρχικώς προβλεπόμενη χρήση, ή να αξιολογηθούν ως 

ασφαλή για την προβλεπόμενη (ή άλλη) χρήση, ή να υποβληθούν σε επανακατεργασία ώστε 

να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι πλέον ασφαλή. 

Τα αίτια, η έκταση και τα αποτελέσματα της απόσυρσης πρέπει να καταγράφονται και η 

σχετική πληροφόρηση πρέπει να περιλαμβάνεται στα εισερχόμενα της ανασκόπησης από τη 

διοίκηση. 

 

Ο οργανισμός πρέπει να επικυρώνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος απόσυρσης 

με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών (π.χ. εικονική απόσυρση ή άσκηση απόσυρσης) και οι 

σχετικές ενέργειες πρέπει να καταγράφονται. (Αµβροσιάδης Ι, 2005), 

 

 

 

2.12 Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ 

Γενικά 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τις διεργασίες που 

απαιτούνται για την επικύρωση των προληπτικών μέτρων ελέγχου και/ή του συνδυασμού 

προληπτικών μέτρων ελέγχου και την επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ. 
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Επικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου 

Πριν την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων ελέγχου που περιλαμβάνονται στα 

προαπαιτούμενα προγράμματα και στο σχέδιο HACCP και μετά από κάθε αλλαγή σε αυτά, ο 

οργανισμός πρέπει να επικυρώνει ότι: 

 

α) τα επιλεγμένα προληπτικά μέτρα ελέγχου επιτρέπουν την επίτευξη του προβλεπόμενου 

ελέγχου του κινδύνου και 

 

β) τα προληπτικά μέτρα ελέγχου είναι αποτελεσματικά και διασφαλίζεται, ως συνδυαστικό 

αποτέλεσμα, ικανοποιητικός έλεγχος των αναγνωρισμένων κινδύνων, ώστε να λαμβάνονται 

τελικά προϊόντα με τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα κινδύνων. 

 

Εάν τα αποτελέσματα της επικύρωσης καταδεικνύουν ότι οι ως άνω προϋποθέσεις ή έστω μία 

από αυτές δεν επιβεβαιώνεται, το προληπτικό μέτρο ελέγχου ή ο συνδυασμός προληπτικών 

μέτρων ελέγχου πρέπει να τροποποιείται και να επαναξιολογείται. 

 

Οι τροποποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές στα προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. 

παραμέτρους διεργασιών, ένταση εφαρμογής και/ή συνδυασμός τους) και/ή αλλαγές στις 

πρώτες ύλες, στις τεχνολογίες παραγωγής, στα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, στις 

μεθόδους διανομής και/ή στην προβλεπόμενη χρήση του τελικού προϊόντος. 

 

 

Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης 

Ο οργανισμός πρέπει να αποδεικνύει ότι οι προβλεπόμενοι μέθοδοι παρακολούθησης και 

μέτρησης και οι εξοπλισμοί είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της 

παρακολούθησης και μέτρησης. 

Όπου είναι απαραίτητη η διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων, ο εξοπλισμός μετρήσεων και 

οι μέθοδοι παρακολούθησης και μέτρησης πρέπει: 
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α) να διακριβώνονται ή να επαληθεύονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ή, πριν τη 

χρήση, έναντι προτύπων μέτρησης με ιχνηλασιμότητα σε διεθνή ή εθνικά πρότυπα μετρήσεων. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, η βάση που χρησιμοποιείται για τη 

διακρίβωση ή την επαλήθευση πρέπει να καταγράφεται 

 

β) να ρυθμίζονται ή να επαναρυθμίζονται όταν απαιτείται 

 

γ) να αναγνωρίζεται η κατάσταση διακρίβωσής τους 

 

δ) να προστατεύονται από ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν μη έγκυρα τα 

αποτελέσματα της μέτρησης 

 

ε) να προστατεύονται από φθορές και υποβάθμιση 

 

Τα αρχεία των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης και επαλήθευσης πρέπει να διατηρούνται. 

Επί πλέον, όταν διαπιστώνεται ότι εξοπλισμός ή η διεργασία δεν ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις, ο οργανισμός πρέπει να αξιολογεί την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων που έχουν διενεργηθεί. Ο οργανισμός πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες, τόσο για τον μη συμμορφούμενο εξοπλισμό, όσο και για τα σχετικά προϊόντα. Τα 

αρχεία της αξιολόγησης και των επακόλουθων ενεργειών πρέπει να διατηρούνται. 

Όταν για την παρακολούθηση και μέτρηση καθορισμένων απαιτήσεων χρησιμοποιείται 

λογισμικό, πρέπει να επιβεβαιώνεται η ικανότητα του λογισμικού για την προβλεπόμενη 

εφαρμογή. Η επιβεβαίωση πρέπει να γίνεται πριν την αρχική χρήση και να επαναβεβαιώνεται, 

όταν απαιτείται. 

 

Επαλήθευση του ΣΔΑΤ 

Εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Ο οργανισμός πρέπει να διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις σε προγραμματισμένα τακτά 

διαστήματα, προκειμένου  να επιβεβαιώνει ότι το ΣΔΑΤ: 
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α) βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα, με τις απαιτήσεις του ΣΔΑΤ που έχουν 

καθιερωθεί από τον οργανισμό και με τις απαιτήσεις του παρόντος Διεθνούς προτύπου και 

 

β) εφαρμόζεται αποτελεσματικά και επικαιροποιείται. 

 

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων πρέπει να σχεδιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και 

τη σπουδαιότητα των διεργασιών και των τομέων που πρόκειται να επιθεωρηθούν, καθώς και 

τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων. Τα κριτήρια, το πεδίο εφαρμογής, η 

συχνότητα και οι μέθοδοι των επιθεωρήσεων πρέπει να καθορίζονται. Η επιλογή των 

επιθεωρητών και η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων πρέπει να διασφαλίζουν την 

αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να 

επιθεωρούν το δικό τους έργο. 

Οι ευθύνες και οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, καθώς και 

για την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη διατήρηση των αρχείων, πρέπει να καθορίζονται 

με τεκμηριωμένη διαδικασία. 

Ο υπεύθυνος του υπό επιθεώρηση τομέα πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται χωρίς 

καθυστέρηση τα αναγκαία μέτρα για την άρση των μη συμμορφώσεων και των αιτιών τους. 

Πρέπει να λαμβάνονται ενέργειες παρακολούθησης της υλοποίησης των ενεργειών που 

αποφασίστηκαν και να αναφέρονται τα αποτελέσματα της επαλήθευσης. 

 

 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει με συστηματικό τρόπο να αξιολογεί τα αποτελέσματα 

της προβλεπόμενης επαλήθευσης των στοιχείων του ΣΔΑΤ. 

Εάν η επαλήθευση δεν καταδεικνύει συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα, ο οργανισμός πρέπει 

να λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη της απαιτούμενης συμμόρφωσης. Τα μέτρα πρέπει να 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανασκόπηση των παρακάτω στοιχείων: 

 

α) υφιστάμενες διαδικασίες και δίαυλοι επικοινωνίας. 
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β) αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων, προαπαιτούμενα προγράμματα και σχέδιο HACCP 

 

γ) προαπαιτούμενα και 

 

δ) αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και των δραστηριοτήτων 

κατάρτισης. 

 

 

Ανάλυση αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του ΣΔΑΤ 

Η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει να αναλύει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης 

του ΣΔΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων και 

των εξωτερικών επιθεωρήσεων. Η ανάλυση αυτή πρέπει να γίνεται ώστε: 

 

α) να επιβεβαιώνεται ότι η συνολική επίδοση του συστήματος ικανοποιεί τα προβλεπόμενα και 

τις καθορισμένες απαιτήσεις του ΣΔΑΤ 

 

β) να εντοπίζονται οι ανάγκες για την επικαιροποίηση ή βελτίωση του ΣΔΑΤ 

 

γ) να εντοπίζονται οι τάσεις για αύξηση του ποσοστού των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων 

 

δ) να παρέχεται πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση και τη σπουδαιότητα των 

τομέων προς επιθεώρηση ώστε να σχεδιάζεται κατάλληλα το πρόγραμμα εσωτερικών 

επιθεωρήσεων και 

 

ε) να τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων διορθώσεων και διορθωτικών 

ενεργειών. 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και οι επακόλουθες ενέργειες πρέπει να καταγράφονται και να 

παρουσιάζονται με την κατάλληλη μορφή, στην ανασκόπηση από τη διοίκηση. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης πρέπει να αποτελούν εισερχόμενα δεδομένα στην 
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επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ. 

 

Βελτίωση 

Συνεχής βελτίωση 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι ο οργανισμός βελτιώνει συνεχώς την 

αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ, χρησιμοποιώντας την επικοινωνία, την ανασκόπηση από τη 

διοίκηση, τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του ΣΔΑΤ, την επικύρωση του 

συνδυασμού προληπτικών μέτρων, τις διορθωτικές ενέργειες και την επικαιροποίηση του 

ΣΔΑΤ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Το ISO 9001 περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Το ISO 9004 δίνει οδηγίες για τη συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, πέραν των 

απαιτήσεων του ISO 9001. 

 

 

Επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ 

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι το ΣΔΑΤ επικαιροποιείται συνεχώς. 

Για την επίτευξη της επικαιροποίησης, η ομάδα ασφάλειας τροφίμων πρέπει περιοδικά να 

αξιολογεί το ΣΔΑΤ. Στη συνέχεια, η ομάδα πρέπει να αξιολογεί την αναγκαιότητα 

ανασκόπησης της ανάλυσης κινδύνων, των καθιερωμένων προαπαιτούμενων προγραμμάτων 

και του σχεδίου HACCP. 

 

Η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση πρέπει να βασίζεται: 

α) στα δεδομένα από την εξωτερική και εσωτερική  επικοινωνία 

β) στις άλλες πληροφορίες αναφορικά με την καταλληλότητα, την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ 

γ) στα εξερχόμενα της ανάλυσης  των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του ΣΔΑΤ 

και 

δ) στα αποτελέσματα της ανασκόπησης από τη διοίκηση 
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Οι δραστηριότητες επικαιροποίησης πρέπει να καταγράφονται και να παρουσιάζονται, με την 

κατάλληλη μορφή, στην ανασκόπηση από τη διοίκηση. (Τσακνής, 2009) 

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP 

Ιστορική αναδρομή 

Η ανάπτυξη του Συστήµατος Haccp ξεκινά το 1959 από την εταιρία Pillsbury Co σε 

συνεργασία µε τη ΝΑΣΑ και τα εργαστήρια του Αµερικανικού Στρατού που ζήτησε από την εν 

λόγω εταιρία να σχεδιάσει την παραγωγή τροφίµων, τα οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν κάτω από συνθήκες έλλειψης βαρύτητας στις διαστηµικές αποστολές θα 

ήταν 100% ασφαλή και θα καταναλώνονταν από τα πληρώµατα των διαστηµικών αποστολών. 

Η προσέγγιση αυτή που βασίζεται στο µηχανολογικό σύστηµα FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) αποτελεί και την πρώτη αναφορά στο Σύστηµα Haccp. Μετά από µια εικοσαετία 

περίπου σκληρών ερευνών και πειραµάτων, η εταιρία παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος που βασίζεται στην αναγνώριση όλων των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια 

των τροφίµων από τη στιγµή της παραγωγής µέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος. 

Το 1971 κατά τη διάρκεια του πρώτου Εθνικού Συνεδρίου  Προστασίας Τροφίµων 

(National conference on food protection)  γίνεται η παρουσίαση  του Συστήµατος Haccp από 

τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World Health Organization –WHO) σε συνέδριο  στην 

Αργεντινή. 

Το 1973 εκδίδεται το πρώτο έγγραφο µε αντικείµενο το Haccp που χρησιµοποιείται για την 

εκπαίδευση των επιθεωρητών του FDA στις αρχές του Haccp. Το 1980 το σύστηµα 

αναγνωρίζεται από τον WHO. 

Η NAS (Αµερικανική Ακαδηµία Επιστηµών) προτείνει τη χρήση του Συστήµατος Haccp για τον 

έλεγχο των µικροβιολογικών κινδύνων στα τρόφιµα. Το 1989 η NACMCF (National Advisory 

Committee on Microbiological Criteria for Foods) εκδίδει έναν οδηγό για την κοινή χρήση και 

εφαρµογή του συστήµατος Haccp σε διεθνές επίπεδο. Η επιτροπή ανέλυσε τις 7 αρχές του 

Haccp, ανέπτυξε κάποιους ορισµούς για την αποσαφήνιση των χρησιµοποιούµενων όρων και 

τρεις χαρακτηριστικές κατηγορίες κινδύνων (βιολογικών, χηµικών και φυσικών). 

Τέλος, το 1998 παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις και αλληλοκαλύψεις µεταξύ του ISO 
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9001 και του Haccp και προτάθηκε η ενσωµάτωση των δύο συστηµάτων  (Μαλισιόβα, 2004). 

 

3.1 Ορισμοί HACCP   

3.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στο σημείο αυτό πριν την ανάλυση του συστήματος HACCP θεωρείτε απαραίτητη την 

διευκρίνηση των παρακάτω όρων:  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Είναι η διασφάλιση του προϊόντος έναντι χημικών, βιολογικών και 

φυσικών παραγόντων οι οποίοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ( μεσοπρόθεσμα ή 

μακροπρόθεσμα) την υγεία του καταναλωτή 

ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP: ονομάζεται το σύστημα το οποίο αναγνωρίζει αξιολογεί και ελέγχει τους 

πιθανούς κινδύνους οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια των τροφίμων. 

ΣΧΕΔΙΟ HACCP: ονομάζεται το έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχές του 

HACCP προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των κρίσιμων σημείων και των πιθανών 

κινδύνων μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος HACCP. 

ΟΜΆΔΑ HACCP: Σύνολο ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων που καλύπτουν ευρύ γνωστικό 

φάσμα και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την διατήρηση του συστήματος 

HACCP 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: κάθε βιολογικός, χημικός, φυσικός παράγοντας ή κάθε ιδιότητα ή κατάσταση του 

τροφίμου που μπορεί να προκαλέσει δυσμενή επίπτωση στην υγεία του καταναλωτή 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Είναι η διαδικασία συλλογής , ιεράρχησης και αξιολόγησης όλων των 

στοιχείων γύρω από τους κινδύνους καθώς και γύρω από τις συνθήκες που ευνοούν την 

εμφάνιση των κινδύνων αυτών .Η διαδικασία αυτή έχει σαν σκοπό να αποφασιστεί ποιοι είναι 

οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο για την ασφάλεια των τροφίμων έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν στο σχέδιο HACCP. 

ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (CCP): είναι το σημείο, η διεργασία , η φάση λειτουργίας ή το 

στάδιο στην αλυσίδα παραγωγής του τροφίμου, όπου μπορεί να εφαρμοστεί ένας απαραίτητος 

έλεγχος που θα προλαμβάνει ή εξαλείφει ή θα μειώνει σε αποδεκτά επίπεδα έναν κίνδυνο έτσι 

ώστε να παράγεται ασφαλές τρόφιμο. 

ΚΡΙΣΙΜΟ ΟΡΙΟ: είναι ή τιμή ή το κριτήριο που καθορίζει το αποδεκτό από το μη αποδεκτό. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ: Σχηματική παρουσίαση της σειράς των σταδίων ή των διεργασιών 

παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος. 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ενέργεια που πραγματοποιείται όταν από την παρακολούθηση 

των κρίσιμων σημείων προκύπτει απόκλιση από τα κρίσιμα όρια. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ HACCP: είναι η σχεδιασμένη σειρά παρατηρήσεων ή μετρήσεων των 

κρίσιμων παραμέτρων παρακολούθησης για να διαπιστωθεί εάν ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου 

βρίσκεται υπό έλεγχο 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: είναι οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η πρόληψη ή η εξάλειψη ή η μείωση τη πιθανότητας εμφάνισής ενός 

κινδύνου σε αποδεκτά όρια. 

ΈΛΕΓΧΟΣ: Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να διασφαλίζεται και να τηρείται η 

συμμόρφωση με τα κριτήρια που αποφασίζονται και καθορίζονται από το σχέδιο HACCP . 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ HACCP: Η συστηματική εξέταση όλων των διαδικασιών, των δοκιμών, των 

μεθόδων επιθεώρησης και γενικά όλες οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται επιπλέον του 

συστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το σύστημα λειτουργεί κανονικά και σύμφωνα με 

το σχέδιο HACCP. 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Συστηματικός και ανεξάρτητος έλεγχος του συστήματος HACCP, ο οποίος 

αποσκοπεί στο να καθορίσει κατά πόσο το σύστημα συμμορφώνεται με τις σχεδιασμένες 

ρυθμίσεις,  εφαρμόζεται αποτελέσματα και είναι κατάλληλο για την επίτευξη των αντικειμένων 

σκοπών της εταιρείας, όπως καθορίζονται στην πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ: Η επιβεβαίωση με ελέγχους και αντικειμενικές αποδείξεις ότι οι ειδικές 

απαιτήσεις για κάποια προτεινόμενη χρήση του τροφίμου εκπληρώνονται. 

  

3.1.2 :ΣΤΟΧΟΣ HACCP 

Το σύστηµα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) στα ελληνικά Ανάλυση 

Κινδύνων στα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου, είναι µια προληπτική µέθοδος που έχει ως στόχο τη 

διασφάλιση των τροφίµων και των ποτών και εντοπίζει σε κάθε στάδιο κατά µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας τους πιθανούς βιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς κινδύνους, διερευνά 

τις πιθανές αιτίες και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και εγκαθιστά τους αναγκαίους 
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µηχανισµούς ελέγχου.   

Η εφαρµογή του συστήµατος προϋποθέτει την ανάπτυξη και την εγγραφή ενός Σχεδίου 

Haccp, αυτό αποτελείται  από τα προαπαιτούµενα στάδια εφαρµογής και τις επτά αρχές του 

Haccp, τα οποία αναφέρονται και περιγράφονται παρακάτω. (Αρβανιτογιάννης, 2001)   

    

3.2 Προαπαιτούμενα στάδια εφαρμογής HACCP  

Τα προαπαιτούµενα στάδια εφαρµογής του συστήµατος Haccp περιγράφονται παρακάτω  

ως εξής:   

Κτιριακές εγκαταστάσεις  

 ∆εν υπάρχουν γειτονικές εστίες περιβαλλοντικής µόλυνσης.  

 Οι εγκαταστάσεις επαρκούν για την παραγωγή µεγίστου όγκου προϊόντος.  

 Όλα τα παράθυρα είναι σφραγισµένα ή έχουν κλειστεί µε προστατευτικές σήτες.  

 Υπάρχει αποµόνωση µεταξύ των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγονται 

επιµολύνσεις.  

 Όπου είναι απαραίτητο, υπάρχουν προγράµµατα δράσης και διαγράµµατα παραγωγικής 

διαδικασίας.   

  

Μεταφορά και αποθήκευση  

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει πρόγραµµα ελέγχου των µεταφορικών µέσων, π.χ έλεγχος 

καθαριότητας, έλεγχος υγιεινής.  

 Η παραλαβή πρώτων υλών (τρόφιµα, µη τρόφιµα, υλικά συσκευασίας)  γίνεται σε 

συγκεκριµένο χώρο ξεχωριστά από το χώρο παραγωγής.  

 Συστατικά τα οποία απαιτούν ψύξη, αποθηκεύονται στους 4οC  ή λιγότερο και ελέγχονται 

επαρκώς.  

 Οι χηµικές ουσίες περιλαµβάνονται και αποθηκεύονται σε ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο.  

 Έτοιµα προϊόντα αποθηκεύονται και υπόκεινται σε χειρισµούς και σε συνθήκες που δεν 

επιτρέπουν την υποβάθµισή τους (επιµόλυνση, θερµοκρασία, υγρασία).  
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Εξοπλισµός   

 Ο εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

είναι εύκολος ο καθαρισµός, η εξυγίανση, η συντήρηση και ο έλεγχος του.  

 Επιφάνειες του εξοπλισµού ή άλλα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα είναι λεία, µη 

διαβρωτικά, µη απορροφητικά, µη τοξικά, χωρίς ανωµαλίες στην επιφάνειά τους, χωρίς 

ραγίσµατα και µπορούν να αντέξουν επαναλαµβανόµενους καθαρισµούς.  

 Το πρόγραµµα συντήρησης και επίβλεψης του εξοπλισµού τηρείται µε συνέπεια.  

Προσωπικό   

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει γραπτό πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού.  

 Όλοι οι εργαζόµενοι (νέοι και µη) στην εταιρία παίρνουν µέρος σε κατάλληλη εκπαίδευση σε 

θέµατα προσωπικής υγιεινής και υγιεινής εργασίας στα προϊόντα.  

 

Εξυγίανση και έλεγχος επιβλαβών ζώων και εντόµων  

 Στους αποθηκευτικούς χώρους εφαρµόζεται πλήρης και αποτελεσµατικός έλεγχος εντόµων 

και τρωκτικών και γι’ αυτό οι τοίχοι και οι πόρτες είναι έτσι κατασκευασμένες ώστε να είναι 

τελείως στεγανοί για να περιορίζουν την είσοδο των εντόµων και των τρωκτικών.  

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει πρόγραµµα καθαρισµού και εξυγίανση για όλο τον εξοπλισµό που 

περιλαµβάνει:  

 το όνοµα του υπεύθυνου,  

 τη συχνότητα που γίνεται η εργασία 

 τα χηµικά και η συγκέντρωση που χρησιμοποιείται 

 η μεθοδολογία καθαρισµού και  

 εξυγίανση.  

 Η εταιρεία έχει αναπτύξει πρόγραµµα ελέγχου επιβλαβών ζωών και εντόµων που 

περιλαµβάνει:  

 το όνοµα του υπεύθυνου της εταιρίας για το συγκεκριµένο πρόγραµµα  

 το όνοµα της εξωτερικής εταιρίας που έχει αναλάβει το συγκεκριµένο πρόγραµµα  

 όλες οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται 
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  τις κατάλληλες συγκεντρώσεις τους,  

 τις τοποθεσίες που εφαρµόζονται   

 τη µέθοδο και συχνότητα χρήσης 

 ένα χάρτη των εγκαταστάσεων 

 το είδος και τη συχνότητα ελέγχου για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του 

προγράµµατος.  

 Μετά την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών οι χώροι καθαρίζονται και απολυµαίνονται 

πριν την επόµενη χρησιµοποίησή τους.   

 Τα ποντικοφάρµακα, τα εντοµοκτόνα, τα απολυµαντικά και κάθε άλλη ενδεχοµένως τοξική 

ουσία αποθηκεύεται σε ντουλάπες ή χώρους που κλειδώνονται και δεν χρησιµοποιούνται για 

την αποθήκευση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των οίνων.    

  

Ανάκληση προϊόντων 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει διαδικασία ανάκλησης που περιλαµβάνει: 

το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για αυτήν την εργασία, το ρόλο και τις 

αρµοδιότητες αυτών των ατόµων, τις απαραίτητες µεθόδους για τον εντοπισµό και τον έλεγχο 

προϊόντων προς ανάκληση, τις απαραίτητες µεθόδους για τον εντοπισµό άλλων προϊόντων, τα 

οποία τυχόν επηρεάστηκαν από το προϊόν προς ανάκληση, τις απαραίτητες µεθόδους για την 

εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της ανάκλησης. 

  

Αρχεία καταγραφής  

 Τα αρχεία είναι ευανάγνωστα και παρέχουν τη σωστή πληροφόρηση για κάθε γεγονός, 

συνθήκη ή διεργασία.  

 Υπάρχει δυνατότητα εντοπισµού, αλλαγών ή λαθών στα αρχεία:  

 κάθε αλλαγή ή εισαγωγή στα αρχεία γίνεται από υπεύθυνο άτοµο,  

 κρίσιµα αρχεία ελέγχονται από εξειδικευµένο προσωπικό.  

 Τα αρχεία διατηρούνται στο χώρο της εταιρίας και είναι διαθέσιµα για έλεγχο από τις 

Αρµόδιες Αρχές Υγείας. (Αρβανιτογιάννης, 2001)   
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3.3. Αρχές HACCP  

Οι επτά βασικές αρχές του Συστήµατος Haccp περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω:  

 Προσδιορισµός και ανάλυση των κινδύνων και καθορισµός των απαραίτητων προληπτικών 

µέτρων για τον έλεγχο τους (αρχή 1). Εδώ αναγνωρίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι, που 

αναφέρονται στο κρασί και που  συνδέονται µε την παραγωγή των προϊόντων σε όλα τα 

στάδια από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, 

την επεξεργασία και τη διανοµή µέχρι την τελική προετοιµασία και την κατανάλωσή τους και 

αξιολογούνται οι πιθανότητες εµφάνισης των κινδύνων καθώς και ο προσδιορισµός των 

προληπτικών µέτρων για τον έλεγχο αυτών. Στόχος της αρχής αυτής είναι ο εντοπισµός των 

κινδύνων που απειλούν την ασφαλή χρήση του προϊόντος και η λήψη των απαραίτητων 

µέτρων, η εφαρµογή όλων των αναγκαίων αλλαγών σε ένα προϊόν, ώστε να ενισχυθεί η 

ασφάλεια του και τέλος η δηµιουργία απαραίτητης υποδοµής για τον καθορισµό των κρίσιµων 

σηµείων ελέγχου (CCPs).  

 Προσδιορισµός των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (αρχή 2). Στο στάδιο αυτό γίνεται ο 

προσδιορισµός των σηµείων, διεργασιών, φάσεων λειτουργίας που µπορούν να ελεγχθούν και 

να οδηγήσουν σε παρεµπόδιση, εξάλειψη ή µείωση σε αποδεκτά επίπεδα κάποιων κινδύνων 

που µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια του προϊόντος. Ο προσδιορισµός ενός κρίσιµου 

σηµείου ελέγχου (CCPs) απαιτεί µια λογική προσέγγιση. Ένα χρήσιµο εργαλείο για το 

προσδιορισµό των CCPs είναι το δέντρο αποφάσεων για τα CCPs, η χρήση του οποίου, 

ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική. Το δέντρο αποφάσεων αποτελείται από µια σειρά τεσσάρων 

ερωτήσεων κατάλληλα σχεδιασµένων για την εκτίµηση της αναγκαιότητας καθιέρωσης ενός 

CCP, ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος ενός συγκεκριµένου κινδύνου που διαπιστώθηκε σε 

κάποιο από τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής του προϊόντος 

 Καθιέρωση Κρίσιµων Ορίων για κάθε Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου (αρχή 3). Στην τρίτη αρχή 

γίνεται ο καθορισµός των κρίσιµων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι το κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο. Κρίσιµο όριο είναι η 

µέγιστη ή η ελάχιστη τιµή, στην οποία µία βιολογική, χηµική ή φυσική παράµετρος πρέπει να 

ελέγχεται σε ένα κρίσιµο σηµείο ελέγχου, ώστε να εξαλειφθεί, παρεµποδιστεί ή περιοριστεί η 

εµφάνιση ενός κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα. Τα κρίσιµα όρια εκφράζονται σαν αριθµοί ή 

παράµετροι που απορρέουν από παρατηρήσεις ή µετρήσεις, όπως της θερµοκρασίας ανά 
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χρόνο, της υγρασία, της συγκέντρωση αλάτων και του ΡΗ, το οποίο εκφράζει των αριθµό των 

ελεύθερων ιόντων υδρογόνου που όσο µεγαλύτερος είναι, τόσο µικρότερο είναι το ΡΗ.   

 Σύστηµα Παρακολούθησης για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου (αρχή 4). Στο στάδιο αυτό 

δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου των κρίσιµων ορίων, 

στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής για τη 

διατήρηση των κρίσιµων σηµείων ελέγχου εντός των κρίσιµων ορίων. Ακόµα, εφαρµόζεται µια 

οργανωµένη αλληλουχία από παρατηρήσεις και µετρήσεις µε σκοπό τον έλεγχο των CCPs (αν 

είναι εντός ορίων, δηµιουργείται αρχείο καταγραφής για µελλοντική χρήση). Η παρακολούθηση 

των CCPs είναι απαραίτητη στο σύστηµα Haccp, διότι προειδοποιεί, αν υπάρχει τάση κάποιο 

CCP να ξεφύγει από τα κρίσιµα όριά του. Αφού καθοριστεί η απαραίτητη συχνότητα των 

µετρήσεων των CCPs, ορίζονται και εκπαιδεύονται συγκεκριµένα άτοµα από το προσωπικό, τα 

οποία αναλαµβάνουν την παρακολούθηση και µέτρηση των CCPs.   

 

 Καθιέρωση των διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου (αρχή5).  Το 

επόµενο βήµα είναι η καθιέρωση διορθωτικών κινήσεων, οι οποίες πρέπει να 

πραγµατοποιούνται, όποτε το σύστηµα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριµένο CCP 

βρίσκεται εκτός ελέγχου, δηλαδή ότι εµφανίζεται απόκλιση από ένα καθορισµένο κρίσιµο όριο. 

Επειδή το Haccp είναι ένα σύστηµα που βασίζεται στην πρόληψη για τη διόρθωση 

προβληµάτων, πριν αυτά επιδράσουν βλαβερά στα προϊόντα που παράγει η εταιρία, πρέπει 

να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασµός στην περίπτωση που κάποιο CCP ξεφύγει από τα κρίσιµα 

όριά του (οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε το CCP να 

επανέλθει εντός ορίων). Όπως καθορίζονται τα κρίσιµα όρια για κάθε CCP, έτσι καθορίζονται 

και οι διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης. Σε κάθε περίπτωση οι αποκλίσεις 

καταγράφονται σε ανάλογα έγγραφα. Έτσι καθορίζονται διαδικασίες για την ανάληψη 

διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις και 

κατανέµονται οι αρµοδιότητες για την εφαρµογή τους. Στις διορθωτικές ενέργειες περιέχονται 

όσες αφορούν στην επαναφορά της διεργασίας εντός των αποδεκτών ορίων, όσο και όσες 

αφορούν στη διαχείριση των παραχθέντων προϊόντων κατά το χρόνο στον οποίο η διαδικασία 

ήταν εκτός ελέγχου.  

 Καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήµατος  HACCP (αρχή 6). 
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Μεγάλη σπουδαιότητα στην επιτυχία του συστήµατος Haccp έχει η σωστή και η πλήρης 

οργάνωση αρχείων του συστήµατος. Η διατήρηση αρχείων πιστοποιεί τη λειτουργία του 

συστήµατος, συντελεί στην ιχνηλασιµότητα των προϊόντων και των συστατικών που 

χρησιµοποιήθηκαν, συμβάλλει στη διάγνωση προβληµάτων στην παραγωγική διαδικασία, 

βοηθά σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε 

περίπτωση νοµικών προβληµάτων. Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες 

επαλήθευσης για τη σωστή συντήρηση του συστήµατος Haccp και τη διασφάλιση της οµαλής 

και αποτελεσµατικής λειτουργίας του.  

 Καθιέρωση της τεκµηρίωσης της λειτουργίας του συστήµατος HACCP (αρχή 7). Τα αρχεία 

είναι απαραίτητα για την ανασκόπηση του Σχεδίου Haccp και για τη συµµόρφωση του 

εφαρµοζόµενου συστήµατος µε το σχέδιο. Ακόµα και οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να 

διατηρούν ολοκληρωµένα και λεπτοµερή αρχεία. Με αυτά επιτυγχάνεται η επαλήθευση του 

συστήµατος Haccp για τη σωστή του λειτουργία και διερευνάται η ανάγκη του 

επανασχεδιασµού σε κάποιο σηµείο του συστήµατος. Τέλος είναι απαραίτητη η διατήρηση 

αρχείων από την εταιρεία, προκειµένου να διευκολύνεται  

η διαδικασία ανίχνευσης και ανάκλησης ενός προϊόντος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη 

δηµόσια υγεία. Παραδείγµατα επαλήθευσης είναι:   

-Αναλυτικός έλεγχος των διαδικασιών παρακολούθησης.  

-∆ειγµατοληπτικός έλεγχος για µικροβιολογικές αναλύσεις πρώτων υλών, ενδιάµεσων ή 

τελικών προϊόντων (Μαλισιόβα, 2004).  

   

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22000  

Η διακίνηση χωρίς εµπόδια χιλιάδων ειδών µεταξύ διαφορετικών χωρών και η 

αποτελεσµατική λειτουργία ή χρήση τους στη χώρα προορισµού προϋποθέτουν την 

τυποποίησή τους και τη δυνατότητα πιστοποίησης των προµηθευτών σχετικά µε την ποιότητα 

των προϊόντων τους. Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στην καθιέρωση 

ορισµένων διεθνών προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας.  

Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας 
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Τροφίµων- Απαιτήσεις για τους οργανισµούς της αλυσίδας τροφίµων», το οποίο εκδόθηκε από 

τον ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης – ISO τον Σεπτέµβρη του 2005 και στις 29 Σεπτεµβρίου 

2005 υιοθετήθηκε από τον ΕΛ.Ο.Τ, ο ∆ιεθνής Οργανισµός ΙSO αποσκοπεί στην εναρµόνιση, 

σε παγκόσµια κλίµακα, του τρόπου εφαρµογής των διεθνών αποδεκτών αρχών HACCP 

(Ανάλυση Κινδύνων στα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίµων 

ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιµα στον καταναλωτή. Σκοπός του προτύπου είναι η 

διασφάλιση του αποτελεσµατικού ελέγχου των τροφίµων κατά µήκος όλης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Προϋπόθεση για τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των κινδύνων ώστε να 

προσδιορίζονται τα µέτρα ελέγχου των κινδύνων είναι η ύπαρξη αποτελεσµατικών 

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίµων. Το νέο πρότυπο 

συνδυάζει τις απαιτήσεις τόσο ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας 

Τροφίµων Haccp, όσο και τις απαιτήσεις ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ΙSO 

9001:2000). Βασικό χαρακτηριστικό του προτύπου ISO 22000 είναι ότι έχει πεδίο εφαρµογής 

όλους τους άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανεξαρτήτως του 

µεγέθους της επιχείρησης, µέχρι τον τελικό καταναλωτή. Το πρότυπο ΙSO 22000 προσφέρει 

εκτενέστερη εφαρµογή των αρχών του Haccp µε προσέγγιση συστήµατος και όχι προϊόντος, 

εξασφαλίζοντας µία ενιαία παγκόσµια προσέγγιση στην ασφάλεια των τροφίµων, 

αντικαθιστώντας όλα τα υφιστάµενα µεµονωµένα εθνικά πρότυπα ασφάλειας τροφίµων. 

Παράλληλα, προσφέρει πλήρη εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας καθώς 

και µε το ΙSO 9001:2000. Το ΙSO 22000 µπορεί να εφαρµοστεί µόνο του ή σε συνδυασµό µε 

άλλα πρότυπα της οικογένειας του ΙSO, π.χ. ISO 14001: Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης, (www.elot.gr, 2008). Όπως αναφέρεται παραπάνω η δοµή και η διάθρωση του 

νέου προτύπου ISO 22000 είναι ανάλογη του προτύπου ISO 9001, έχοντας προσδιορίσει και 

ενσωµατώσει τις απαιτήσεις για τη ∆ιασφάλιση Ασφάλειας Τροφίµων. Μερικές όµως από τις 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των ήδη υπαρχόντων Εθνικών Προτύπων και του ISO 22000 είναι:  

 επέκταση του πεδίου εφαρµογής του προτύπου για να περιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις 

της αλυσίδας τροφίµων από την παραγωγή ζωοτροφών και την πρωτογενή παραγωγή αλλά 

και οι επιχειρήσεις έµµεσα εµπλεκόµενες στην αλυσίδα τροφίµων, όπως προµηθευτές 

εξοπλισµών, συσκευασιών, κτηνιατρικών φαρµάκων, καθαριστικών, απολυµαντικών, που 

µπορεί να εισάγουν κινδύνους στην αλυσίδα τροφίµων µε τα προµηθευόµενα υλικά ή 

www.elot.gr


66 

 

υπηρεσίες.  

 «οι κίνδυνοι που απαιτούν έλεγχο» περιλαµβάνουν τους κινδύνους που διαχειρίζονται µε 

CCP (κρίσιµα σηµεία ελέγχου, ουσιαστικά µε συνεχή ή παρακολούθηση µε επαρκή 

συχνότητα για την έγκαιρη λήψη διορθωτικών ενεργειών) αλλά και µέσω προαπαιτούµενων 

προγραµµάτων (παρακολούθηση µε πιο αραιή συχνότητα).   

 προβλέπονται διαδικασίες για ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά για την αντιµετώπιση 

κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται συνήθως στην ανάλυση κινδύνων, όπως κίνδυνοι από 

φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντική επιµόλυνση, διακοπή ρεύµατος, βιοτροµοκρατία .  

 πέραν των απαιτήσεων για την εσωτερική επικοινωνία εντός της επιχείρησης, 

προστίθενται απαιτήσεις για την εξωτερική επικοινωνία, ανάµεσα στις επιχειρήσεις της 

αλυσίδας τροφίµων αλλά και µε αρχές και σχετικούς µε την ασφάλεια τροφίµων οργανισµούς 

(www.elot.gr, 2008).  

Σύµφωνα, λοιπόν µε το νέο πρότυπο ISO 22000:2005  

α) ο φορέας παραγωγής, διαχείρισης ή και εµπορίας προϊόντων, πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα  σε εξωτερικούς φορείς να επιθεωρούν την ικανότητα και τη δυνατότητά του να 

προµηθεύει ασφαλή προϊόντα,  

β) θέτονται υπό έλεγχο (δειγµατοληπτικό, οπτικό) όχι µόνο η παραγωγική διαδικασία και η 

διαδικασία µεταφοράς και εµπορίας των προϊόντων, αλλά και το ίδιο το τελικό προϊόν στα 

σηµεία πώλησης και διάθεσης του,  

γ) το νέο πρότυπο επιβάλλει σε καθέναν από τους φορείς της αλυσίδας τροφίµων και ποτών 

όχι µόνο να ελέγχει τους άµεσους προµηθευτές και άµεσους πελάτες του αλλά και να 

διασφαλίζει ότι η αλυσίδα τροφίµων καλύπτει τις απαιτήσεις για ασφαλές προϊόν. 

(Προσωπική συζήτηση µε τον κ. Αγγελόπουλο, 2007).  

Έτσι, οι επτά αρχές που περιγράφονται στο Σύστηµα HACCP, και σε συνδυασµό µε το ISO 

22000 δίνουν το ιδανικό αποτέλεσµα στην παραγωγική διαδικασία και στα παραχθέντα 

προϊόντα.  

4.1 Αρχές εφαρμογής υλοποίησης του ISO 22000  

Η υλοποίηση της εφαρµογής του ISO 22000 στηρίζεται στις παρακάτω εξής αρχές :  

www.elot.gr
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 Νοµοθετικές απαιτήσεις.  

 Χαρακτηριστικά προϊόντος, υλικών και διαδικασιών.  

 Προαπαιτούµενα Προγράµµατα (prerequisite programmes-PRPs), είναι βασικές 

δραστηριότητες, απαραίτητες για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος υγιεινής. ∆εν έχουν 

όµως σχεδιαστεί να ελέγχουν κάποιο συγκεκριµένο κίνδυνο (π.χ. πρόγραµµα καθαρισµού 

και απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας, προσωπικής υγιεινής, εκπαίδευση 

προσωπικού).  

 Αναγνώριση Κινδύνων.  

 Ανάλυση επικινδυνότητας.  

 Εντοπισµός κρίσιµων σηµείων ελέγχου (ΚΣΕ) και Λειτουργικών Προαπαιτούµενων 

Προγραµµάτων (ΛΠΠ). Λειτουργικά Προαπαιτούµενα Προγράµµατα (operational 

prerequisite programmes-OPRPs), είναι τα Προαπαιτούµενα Προγράµµατα που έχουν 

αναγνωριστεί από την ανάλυση των κινδύνων ως σηµαντικά για τον έλεγχο της πιθανότητας 

εισαγωγής ή επιµόλυνσης ή ανάπτυξης ή εξάπλωσης συγκεκριµένων κινδύνων, στο 

περιβάλλον της παραγωγής.  

 Μέτρα ελέγχου των κινδύνων.  

 ∆ιαδικασίες παρακολούθησης.  

 Επικύρωση.  

 Εφαρµογή.  

 Επαλήθευση. Για την επαλήθευση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης της Ασφάλειας 

Τροφίµων γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις σε προγραµµατισµένα τακτικά διαστήµατα, µε 

αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι:  

1. Το σύστηµα βρίσκεται σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που έχουν  καθιερωθεί.  

2. Εφαρµόζεται αποτελεσµατικά και επικαιροποιείται.  

 ∆ιορθώσεις.  
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4.2   Σχεδιασμός της ποιότητας  

Οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει πολλές εταιρίες στο συµπέρασµα 

ότι συχνά η ποιότητα είναι η βασική και πιο αποτελεσµατική προϋπόθεση επιτυχίας. Κύριος 

στόχος των εταιριών είναι να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τις 

προτιµήσεις των αγοραστών-πελατών και της αγοράς γενικότερα, και στο επόµενο βήµα να 

αναπτύξουν, να σχεδιάσουν, να δηµιουργήσουν, να κατασκευάσουν και να προωθήσουν στα 

σηµεία πώλησης προϊόντα που ικανοποιούν και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Έτσι η εφαρµογή του νέου τρόπου µάνατζµεντ που οδηγεί στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

γίνεται µε βάση τις τρεις διοικητικές λειτουργίες, οι οποίες είναι, του σχεδιασµού, του ελέγχου 

και της βελτίωσης της ποιότητας. Αυτές οι διοικητικές λειτουργίες, είναι γνωστές ως «Τριλογία 

του Juran».  

Η πιο κρίσιµη από τις τρεις βασικές λειτουργίες είναι ο σχεδιασµός της ποιότητας. Ο 

κύριος λόγος είναι η ανάγκη σωστής στόχευσης προς το κατάλληλο τµήµα της αγοράς. Ένας 

άλλος σηµαντικός λόγος είναι ότι περίπου το 70% του κόστους ενός προϊόντος προσδιορίζεται 

στη φάση σχεδίασής του, δηλαδή στον προσδιορισµό των τεχνικών προδιαγραφών για τα 

χαρακτηριστικά του και για αυτά των διαδικασιών που θα το παράγουν . 

Το κύριο βάρος στη διαδικασία σχεδιασµού ποιότητας πρέπει να δίνεται στην πρόληψη 

σφαλµάτων, στο προϊόν ή στη διαδικασία παραγωγής, που οδηγούν σε ελαττωµατικά.  

Κύριος σκοπός κατά το σχεδιασµό της ποιότητας είναι η συλλογή πληροφοριών που 

βοηθούν την εταιρία να παίρνει απαντήσεις για τα εξής ερωτήµατα:  

 Ποιοι είναι οι πελάτες προς τους οποίους απευθύνεται το προϊόν;  

 Ποιες είναι οι πραγµατικές ανάγκες των πελατών που επιδιώκει η εταιρία να 

ικανοποιήσει µε το συγκεκριµένο προϊόν;  

 Πώς πρέπει να διαµορφωθούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ώστε να 

ικανοποιήσουν αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις των πελατών;  

 Πώς πρέπει να σχεδιαστεί η παραγωγική διαδικασία, ώστε να είναι ικανή να παραχθεί 

το προϊόν µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά, σε ανταγωνιστικό κόστος και χρόνο. (Τσακνής, 

2009) 
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4.3 Ορισμός σχεδιασμού ποιότητας  

Η ανάπτυξη, ο σχεδιασµός και η παραγωγή προϊόντων απαιτεί τη συνεργασία όλων 

των δραστηριοτήτων της εταιρίας (όπως της έρευνας αγοράς, της ανάπτυξης των προϊόντων, 

του σχεδιασµού της παραγωγής, των προµηθευτών, του ελέγχου της ποιότητας, των 

πωλήσεων και του µάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης µετά την πώληση, της διανοµής και της 

διοίκησης των ανθρώπινων πόρων). Η συνεργασία αυτή απαιτεί το σχεδιασµό, τον 

προγραµµατισµό και την παρακολούθηση όλων των διεργασιών και των διαδικασιών, από τη 

σύλληψη της αρχικής ιδέας µέχρι την τελική χρήση. Η δραστηριότητα σχεδιασµού, 

προγραµµατισµού και παρακολούθησης ονοµάζεται «σχεδιασµός της ποιότητας» (quality 

planning) (Αγγελόπουλος, 2000).  

 Ένας ακόµα ορισµός που περιγράφει την έννοια του Σχεδιασµού της Ποιότητας είναι, η 

διαδικασία η οποία προσδιορίζει τα ποιοτικά πρότυπα και τις σχετικές προδιαγραφές τα οποία 

είναι σηµαντικά για το συγκεκριµένο έργο. 

Βασικός στόχος του Σχεδιασµού της Ποιότητας είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ 

των εµπλεκόµενων µερών, δηλαδή των τµηµάτων και των ατόµων που περιλαµβάνονται και 

συνεργάζονται εντός και εκτός εταιρίας, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των 

αναγκαίων ενεργειών και διαδικασιών. Ο αποτελεσµατικός Σχεδιασµός της Ποιότητας 

εξαρτάται από τη δέσµευση της ∆ιοίκησης στην όλη προσπάθεια για την επίτευξη και για την 

εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη.   

  

4.4  Μέρη του σχεδιασμού ποιότητας  

Ο σχεδιασµός της ποιότητας περιλαµβάνει:  

 Τη διαίρεση της διάρκειας ζωής του προϊόντος σε διαφορετικές φάσεις.  

 Τον προσδιορισµό των αναγκαίων δραστηριοτήτων ανά φάση.  

 Την ανάθεση των υπευθυνοτήτων και των αρµοδιοτήτων ανά δραστηριότητα.  

 Την προετοιµασία του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης όλων των δραστηριοτήτων.  

 Την παρακολούθηση του project για τη διασφάλιση της οµαλής εξέλιξής του και την 

επίτευξη των επιθυµητών στόχων (Προσωπική συζήτηση µε τον κ. Αγγελόπουλο, 2007). 
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Οι διάφορες φάσεις καλύπτουν δραστηριότητες που σχετίζονται χρονικά µεταξύ τους. Κάθε 

φάση ολοκληρώνεται συνήθως µε την επίτευξη ενός «σηµείου λήψης αποφάσεων». Στο 

σηµείο αυτό λαµβάνονται αποφάσεις αναφορικά µε την περαιτέρω εξέλιξη του project, 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, ή για τυχόν τροποποιήσεις στην εξέλιξη του  ή ακόµα και 

για ακύρωση ολόκληρου του έργου.  

Η οµάδα του σχεδιασµού ποιότητας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 

χρησιµοποιούν τεχνικές και εργαλεία που τους βοηθά σε µεγάλο βαθµό. Οι τεχνικές αυτές 

είναι:  

 Ανάλυση κόστους.  

 Σχεδιασµός πειραµάτων. Η σχεδίαση πειραµάτων είναι µία στατιστική µέθοδος η οποία 

εντοπίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν το προϊόν.  

 Benchmarking. Η συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων του ίδιου 

κλάδου µε σκοπό να µετρηθεί η επίδοση της επιχείρησης.  

 Κόστος ποιότητας. Το κόστος ποιότητας είναι οι συνολικές δαπάνες που 

πραγµατοποιούνται από την επένδυση για την πρόληψη της µη συµµόρφωσης  του 

προϊόντος προς τις απαιτήσεις.  

 Πρόσθετα εργαλεία σχεδιασµού ποιότητας. (matrix διάγραµµα και γραφικές 

παραστάσεις). 

 

4.5 Οφέλη σχεδιασμού ποιότητας  

Ορισµένα από τα οφέλη που προσφέρει ο Σχεδιασµός της Ποιότητας είναι τα εξής :  

 Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες για την ικανοποίηση του καταναλωτή-

πελάτη.  

 ∆ιευκολύνει στον εντοπισµό των αναγκαίων τροποποιήσεων στα αρχικά στάδια της 

εξέλιξης του προγράµµατος.  

 Περιορίζει τυχόν τροποποιήσεις κατά τα τελευταία στάδια της εξέλιξης του 

προγράµµατος.  

 Εξασφαλίζει έγκαιρη παράδοση ποιοτικών αποδεκτών προϊόντων µε τον 
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οικονοµικότερο τρόπο. (Αγγελόπουλος, 2000).  

  

4.6 Διαδικασία σχεδιασμού ποιότητας  

Ο κύκλος Σχεδιασµού της Ποιότητας ενός προϊόντος περιλαµβάνει την αλληλουχία των 

διαφόρων φάσεων που σχετίζονται µε το χρονικό προγραµµατισµό και τις επιµέρους 

δραστηριότητες του Σχεδιασµού Ποιότητας. Σκοπός του κύκλου αυτού είναι να δώσει ιδιαίτερη 

έµφαση στον αρχικό σχεδιασµό, όπου ο σχεδιασµός της ποιότητας αρχίζει µε την αρχική 

«σύλληψη» της ιδέας για ένα συγκεκριµένο προϊόν και ολοκληρώνεται µε την αρχική 

παραγωγή και την ενεργοποίηση της υλοποίησης, η οποία αρχίζει µε την παράδοση του 

προϊόντος στον πελάτη.  

Η διαδικασία σχεδιασµού ποιότητας στα προϊόντα απεικονίζεται στο παρακάτω ∆ιάγραµµα 

1.  

Κατά το σχεδιασµό ποιότητας είναι απαραίτητο τα ∆ιοικητικά Στελέχη της εταιρίας να 

κατανοήσουν την στενή σχέση της επιθυµητής ποιότητας στο προϊόν µε την απαιτούµενη 

ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία.  

Το ποσοστό των ελαττωµατικών στη παραγωγή, δηλαδή το ποσοστό των µονάδων προϊόντος 

µε προδιαγραφές κατώτερες των καθορισµένων, είναι το βασικό µέτρο της ποιότητας του 

προϊόντος για τον αγοραστή-παραλήπτη µιας παρτίδας. Ταυτόχρονα, όµως, είναι και ένας 

δείκτης της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Αν το ποσοστό αυτό είναι µεγάλο, τότε θα 

είναι δύσκολα αποδεκτό από τον αγοραστή. Αν όµως διαφέρει σηµαντικά από αυτό των 

ανταγωνιστών, τότε δηµιουργεί αρνητικές συνθήκες επιβίωσης στην αγορά. Στην περίπτωση 

αυτή, η εταιρία µπορεί να κάνει 100% έλεγχο του τελικού προϊόντος, ώστε να περιορίσει το 

ποσοστό των ελαττωµατικών που φθάνουν στον πελάτη. Το µεγάλο όµως αυτό ποσοστό 

ελαττωµατικών που δεν προωθείται στην αγορά δεν παύει να επιβαρύνει το κόστος 

παραγωγής, διότι έχει απορροφήσει ώρες εργασίας και µηχανών, υλικά κ.λπ., που δεν έχουν 

αξία, διότι δε δηµιουργούν έσοδα. Αυτό εκφράζει χαµηλή παραγωγικότητα και αποδυναµώνει 

την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. : ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

4.7 Προσδιορισμός αναγκών πελατών  

Με δεδοµένο µια σαφή εικόνα των πελατών προς τους οποίους απευθύνεται το προϊόν, το 

επόµενο βήµα είναι ο προσδιορισµός των αναγκών τους. Ιδιαίτερη σηµασία έχει να 

προσδιοριστούν οι ανάγκες όπως τις αντιλαµβάνεται ο αγοραστής και όχι όπως εκτιµά η 

εταιρία.  

Σε µια εποχή αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης της αγοράς, παρατηρείται ότι οι ανάγκες 

που προορίζεται να ικανοποιήσει ένα είδος συνδέονται πλέον πιο συχνά µε τον τρόπο 

διαβίωσης του αγοραστή και λιγότερο µε άλλα συνηθισµένα κριτήρια της συµβατικής 

κατάτµησης της αγοράς.  
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Για τον προσδιορισµό των αναγκών των πελατών χρησιµοποιείται η τεχνική της 

συστηµατικής επικοινωνίας µε τους πελάτες των προϊόντων. Η επικοινωνία αυτή γίνεται: α) µε 

ερωτηµατολόγια και ειδικά έντυπα που συµπληρώνουν οι πελάτες και οι προµηθευτές για την 

αξιολόγηση των προϊόντων και των προσφερόµενων υπηρεσιών και β) µε την αξιολόγηση των 

παραπόνων των πελατών, µε ειδική διαδικασία για τη συλλογή και έγκαιρη ανάλυσή τους.  

  

4.8 Διαμόρφωση χαρακτηριστικών προϊόντων   

Ο προσδιορισµός των αναγκών του πελάτη που πρέπει να ικανοποιήσει το προϊόν οδηγεί 

σε ένα σύνολο λειτουργιών που πρέπει να µπορεί να παράσχει το προϊόν για να πετύχει το 

σκοπό του. Σε κάθε ανάγκη του πελάτη αντιστοιχεί συνήθως µια λειτουργία του προϊόντος, 

που πρέπει να καλύπτει ταυτόχρονα και τις ανάγκες της εταιρείας. Η σχεδίαση του προϊόντος 

είναι επιτυχής, όταν αυτό καλύπτει τις ανάγκες των πελατών και της εταιρίας καλύτερα από τα 

αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών και συγχρόνως, ελαχιστοποιεί όχι µόνο το κόστος 

παραγωγής αλλά και το κόστος αγοράς και χρήσης για τον πελάτη.  

  

4.9 Στόχοι ποιότητας  

 Στη φάση σχεδίασης του προϊόντος το ζητούµενο είναι ο προσδιορισµός των στόχων σε ό,τι 

αφορά τις τιµές των κρίσιµων χαρακτηριστικών για τις απαιτούµενες λειτουργίες. Οι τιµές-

στόχοι εκφράζουν την επιθυµητή ποιότητα. Συχνά, οι στόχοι ποιότητας για τα χαρακτηριστικά 

ενός είδους διαµορφώνονται µε βάση την παράδοση στον κλάδο. Σε πολλές περιπτώσεις, 

αυτοί επιβάλλονται από κρατικές υπηρεσίες για την προστασία, δηλαδή την ασφάλεια των 

πελατών ή των εργαζοµένων, µε τη µορφή προτύπων ποιότητας.  

  Οι Στόχοι Ποιότητας έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :  

 Είναι ιεραρχικοί.  

 Αφορούν επιµέρους εργασίες που υλοποιούνται κατά την καθηµερινή λειτουργεία του 

εκάστοτε φορέα. 

   Είναι µετρήσιµοι µέσω αντικειμενικών στοιχείων . (Τσακνής, 2009) 
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5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

5.1  Λουμινόμετρο ( Μετρητής Φωταύγειας ) 

 

Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση Λουμινομέτρου για το οποίο παραθέτω μερικά 

στοιχεία : 

Πώς λειτουργεί ο μετρητής φωταύγειας για τη μέτρηση της μόλυνσης 

 

Ένας μετρητής φωταύγειας που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κιτ αντιδραστηρίου για τη 

μέτρηση των επιπέδων μόλυνσης σε επιφάνειες και δείγματα νερού. Η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται είναι η βιοφωταύγεια τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Η ATP είναι μία ουσία 

που είναι παρούσα σε κάθε ζωική και φυτική ύλη, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων 

απορριμμάτων τροφίμων, βακτηρίων, μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών. Η μέτρηση της 

ATP γίνεται με τη χρήση μιας αντίδρασης ενζύμου που σημειώνεται φυσιολογικά στην ουρά 

των πυγολαμπίδων. 

 

Λουσιφερίνη/Λουσιφεράση (αντιδραστήριο πυγολαμπίδων) + ATP = Φως. 

  

Το φως που εκπέμπεται είναι ανάλογο της ποσότητας της ATP. Η ένταση του φωτός που 

εκπέμπεται από ένα δείγμα μετράται από τον μετρητή φωταύγειας και παρουσιάζεται σε 

Μονάδες Σχετικής Φωτεινότητας (RLU- RΕLATΙVΕ LΙGΗT UNΙTS). 

 

 

Δοκιμή υγιεινής επιφάνειας και ATP. 

Ο μετρητής φωταύγειας, σε συνδυασμό με το κατάλληλο κιτ δοκιμής, είναι μια αποτελεσματική 

μέθοδος για την παρακολούθηση της κατάστασης υγιεινής επιφανειών. Μετράται η ATP από 

μικροοργανισμούς και υπολείμματα προϊόντων. Η μέτρηση της “συνολικής ATP” παρέχει 

σημαντική πληροφορία για τη συνολική καθαριότητα. Τα υπολείμματα προϊόντων που 

παραμένουν σε επιφάνειες μετά τον καθαρισμό θα είναι πηγή τροφής για τυχόν 

εναπομείναντες μικροοργανισμούς και μπορεί επίσης να προστατεύουν τους 
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μικροοργανισμούς από απολυμαντική δράση. Λόγω των γρήγορων αποτελεσμάτων, η χρήση 

του μετρητή φωταύγειας επιτρέπει την εφαρμογή άμεσης διορθωτικής δράσης αν ληφθεί μη 

αποδεκτό αποτέλεσμα. Οι επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν ξανά πριν τη χρήση, 

διασφαλίζοντας καλή υγιεινή και έλεγχο της μόλυνσης. 

 

Δοκιμή νερού και ATP. 

 

Υπάρχουν διαθέσιμα κιτ δοκιμής για την αξιολόγηση της μόλυνσης σε υγρά δείγματα. Η 

μέτρηση της συνολικής ATP σε δείγματα νερού τελικής έκπλυσης αποτελεί δείκτη της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επιτόπιου καθαρισμού (CIP). Η συνολική ποσότητα 

ATP σε νερό κατεργασίας και λυμάτων, δεξαμενές νερού και πύργους ψύξης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί και να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος βιοκτόνας επεξεργασίας. Η μέτρηση της ελεύθερης και μη μικροβιακής ATP 

μπορεί να γίνει μαζί με τη μέτρηση της συνολικής ATP για περισσότερες πληροφορίες για τη 

φύση της μόλυνσης.  

 

Ο σκοπός κάθε λειτουργικού πλήκτρου μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με την οθόνη μενού που 

εμφανίζεται. Όταν επιλεγεί ένα μενού οι λειτουργίες πλήκτρου εμφανίζονται στο κάτω μέρος 

της οθόνης ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο. 

 

 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο μετρητής φωταύγειας είναι ένα ελαφρύ, πλήρως φορητό όργανο με αλφαριθμητική οθόνη 

υγρών κρυστάλλων. Το όργανο αυτό προορίζεται για χρήση σε περιοχές παραγωγής, 

εγκαταστάσεις υγείας και εργαστήρια και μπορεί να διατεθεί με θήκη μεταφοράς.  

 

Μία ξεχωριστή εσωτερική μπαταρία λιθίου χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πληροφοριών στη 

μνήμη των οργάνων, όσον αφορά πλάνα δειγματοληψίας, σημεία δοκιμών, δεδομένα και 
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ρυθμίσεις βαθμονόμησης. 

 

 

Ζώνες Καθαριότητας 

 

Οι ζώνες καθαριότητας καθορίστηκαν  μετά από πολλές δοκιμές στο εργαστήριο προκειμένου 

τα εκάστοτε αποτελέσματα της δειγματοληψίας να ανήκουν σε κάποιο φάσμα ανάλογα με το 

βαθμό μόλυνσης του. 

Οι ζώνες αυτές βαθμονομούνται από το μηδέν έως το πέντε (0-5). 

Τα δείγματα που "διαβάζονται" ως μικρότερα η ίσα με το 2.5 (0-2.5) θεωρούνται ως καθαρά και 

ανήκουν στην "Pass" ζώνη.  

Τα δείγματα που κυμαίνονται από 2.6-3.0 ανήκουν στην "Warm" ζώνη δηλαδή είναι ένας 

μέτριος βαθμός μόλυνσης καθώς υπάρχουν ίχνη ποσοστού ATP και ίσως χρειαστεί επιπλέον 

καθαρισμός και απολύμανση. 

Τέλος οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του 3.0 (3.1-5.0) ανήκει στη "Fail" ζώνη 

δηλαδή δείχνει την αποτυχία καθαρισμού και απολύμανσης καθώς υπάρχουν υψηλά επίπεδα 

ATP και φυσικά είναι επιτακτική η ανάγκη επανακαθαρισμού και επανεξέτασης. Στην εικόνα 1 

παρακάτω βλέπουμε παραστατικά τις ζώνες καθαριότητας με τα όρια αλλά και τα χρωματικά 

τους γραφήματα ακριβώς όπως εμφανίζονται και στο λουμινόμετρο για τον καθορισμό του 

αποτελέσματος. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΦΑΣΜΑ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ- ΖΩΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Λειτουργίες μέτρησης 

 

Ο μετρητής φωταύγειας παρέχει δύο τρόπους μέτρησης  

ενός δείγματος.  

 

Το MEASURE SAMPLE (μέτρηση δείγματος), επιτρέπει τη διενέργεια όσων μετρήσεων  

απαιτούνται, αλλά δεν αποθηκεύει τα δεδομένα για μελλοντική χρήση. 

Το PROGRAM MODE (λειτουργία προγράμματος) επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων στο 

μετρητή φωταύγειας και στη συνέχεια, τη μεταβίβασή τους στο Online Λογισμικό. Για να 

χρησιμοποιηθεί η λειτουργία προγράμματος, θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σχέδια 

δείγματος και τα πλάνα αυτά θα πρέπει να έχουν μεταφορτωθεί στο μετρητή φωταύγειας 

. 

Διαθέτει επίσης σαν επιλογή το SCHEDULED SAMPLING (προγραμματισμένη δειγματοληψία) 

που επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα 

δειγματοληψίας. Παραθέτει τις ημερομηνίες, τους χρόνους και τα πλάνα δειγματοληψίας που 

έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη που έχει συνδεθεί στο μετρητή φωταύγειας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟΥ 

 

Καπάκι θαλάμου  

Κουμπί  

απασφάλισης καπακιού  

Δείκτης επιπέδου μπαταρίας 

Οθόνη  

Κουμπιά πλοήγησης  

Χειριστήριο δείκτη 

 

 Ισχύς από φορτιστή 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟΥ 

 

 

 RS 232 σε PC 

 

 

  USB σε PC 
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5.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη για την κατανόηση του συστήματος HACCP και την 

αντιμετώπιση που έχει από τις επιχειρήσεις που το ακολουθούν. Έτσι δημιουργήσαμε 

αντιπροσωπευτικά ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιήσαμε στις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Οι επιχειρήσεις τροφίμων συνεργάστηκαν  άψογα και απαντώντας 

με ειλικρίνεια μας βοήθησαν να κατανοήσουμε την διαδικασία που οι ίδιοι ακολουθούν για την 

επιχείρηση τους τονίζοντας μας τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματά τους στην 

τήρηση του συστήματος. Για την επαλήθευση των όσων ειπώθηκαν και για την ολοκλήρωση 

της έρευνας μας στο κομμάτι της αξιολόγησης των δοκιμών επικύρωσης των μεθόδων 

καθαρισμού που ακολουθούν, πραγματοποιήσαμε και δειγματοληψία σε κάποιες από αυτές τις 

επιχειρήσεις με την χρήση του λουμινόμετρου  που μας παραχώρησε το τμήμα τεχνολογίας 

τροφίμων του Τ.Ε.Ι Καλαμάτας. Με την ανάλυση των δειγμάτων που προέκυψαν από το 

λουμινόμετρο διαπιστώθηκαν πολλά κενά  στη λειτουργία του συστήματος και ιδιαίτερα στην 

επάρκεια  των μεθόδων καθαρισμού του δηλαδή στην αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και 

της απολύμανσης. Παρακάτω παραθέτουμε τόσο τα ερωτηματολόγια αυτούσια όπως μας 

απαντήθηκαν από τους ερωτηθέντες όσο και η αξιολόγηση τους με βάση τα στοιχεία που 

συλλέξαμε από το καθένα. 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ακλουθεί παράθεση των ερωτηματολογίων και αξιολόγηση των απαντήσεων τους από την 

έρευνα που διεξήχθη σε εταιρείες παραγωγής ελιάς και κρέατος αλλά και σε τυροκομείο και 

οινοποιείο. Σε δυο (2) από αυτές τις εταιρείες τροφίμων πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία 

με τη χρήση του λουμινόμετρου όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να ελεγχτούν: α) η 

τήρηση του συστήματος Ηaccp β) η επαλήθευση των όσων μας απαντούν στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας . 

 

6.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΙΑΣ 

 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.Τηρείται κάποιο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των ISO22000 
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τροφίμων; 

Αν ναι είναι πιστοποιημένο; NAI 

 

2.Γνωρίζεται τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ποιότητα των 

προϊόντων και έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τους; 

NAI 

 

3.Έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου για την εξάλειψη/ μείωση αυτών 

των κινδύνων; 

NAI 

Εάν ναι ποια είναι αυτά; 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ, ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΟΡΙΟ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ , ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ. ΤΑ ΤΕΛΑΡΑ 

ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ,  ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

 

 

4.Έχει  καθιερωθεί κάποιο σύστημα παρακολούθησης των 

κρίσιμων σημείων ελέγχου και των ορίων τους; 

  

          ΝΑΙ   

Καθημερινά 

5.Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία ; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ,ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΩΝ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ,  ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ, ΟΞΥΤΗΤΑ , PH. 

 

Ποια είναι τα όρια τους : 

 PH: ΚΑΤΩ ΑΠΟ 4 ( η νομοθεσία επιβάλει κάτω από 4.2) 

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ :7-9 

ΟΞΥΤΗΤΑ: 0.55-0.99 εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0.2% , 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΜΑΚΩΝ γενικά ότι ισχύει βάση νομού για 
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τα ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα. 

 

6.Έχουν  καθιερωθεί διορθωτικές ενέργειες ; ΝΑΙ 

Ποιες είναι αυτές ; 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

7.Δώστε έναν βαθμό στην επιτυχία που έχουν αυτά τα 

μέτρα από το 1-10 με άριστα το 10 

10 

8.Τηρείτε διαδικασία επαλήθευσης αυτών των μέτρων; ΝΑΙ 

9.Χρησιμοποιείτε κάποια από τις επόμενες 

διαδικασίες; 

 

 Επικύρωση ΝΑΙ 

 Eπανεξέταση ΝΑΙ 

 Επιθεώρηση ΝΑΙ 

 Διακρίβωση εξοπλισμού ΝΑΙ-ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Συλλογή δειγμάτων ΝΑΙ 2-3 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 

10.Είχατε ποτέ παράπονα από τους πελάτες σας ; ΟΧΙ ΠΟΤΕ 

Εάν ναι τι αφορούσαν αυτά τα παράπονα: 

Μια παρατήρηση μια φορά μόνο που αφορούσε τα ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, και βελτιώθηκε 

άμεσα με την αλλαγή τους . 

 Εάν όχι που πιστεύεται ότι οφείλετε αυτό; 

Στον ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ πριν εμφανιστούν. 
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 11.Κάθε πότε γίνεται έλεγχος της σωστής λειτουργίας του συστήματος; 

 

               ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ της διαδικασίας 

 

 

 

Αξιολόγηση : 

Η μονάδα επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης 

παραγωγής υγιεινών τροφίμων .  Το σύστημα αυτό είναι το σύστημα HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points),  το οποίο περιγράφεται από το Codex Alimentarius.  Στα πλαίσια του 

συστήματος,  πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι παράμετροι που βοηθούν στην 

απομάκρυνση ή στον περιορισμό των κινδύνων των προϊόντων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου,  

με παρατηρήσεις,  επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες .  Επίσης,  να ελέγχεται το εάν τηρούνται οι 

κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής ,  για το προσωπικό,  την καθαριότητα και την απολύμανση 

του χώρου και του εξοπλισμού. Η όλη διαδικασία επιβλέπεται από τους υπεύθυνους των 

τμημάτων παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας .   

 

Τα υλικά και τα αντικείμενα συσκευασίας  πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ( 

Κώδικας Τροφίμων  και Ποτών κεφ .  ΙΙ ,  άρθρα 21 – 28).  Επίσης,  κατά την αποθήκευσή 

τους, πρέπει: να αποθηκεύονται σε καθαρό χώρο, προστατευμένο από σκόνη και 

επιμολύνσεις και αφού ελεγχθούν, να μεταφερθούν στο χώρο επεξεργασίας, κάτω από υγιεινές 

συνθήκες .   

 

Η αποθήκευση είναι οπωσδήποτε ένα άλλο κεφάλαιο και πρέπει να πληρεί τους κανόνες της 

σύγχρονης αποθήκης. Πρώτα οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι χώροι πρέπει να ικανοποιούν 

τη φύση και την ποσότητα των αποθεμάτων. Πρέπει να είναι καθαροί και  απολυμασμένοι και 

να έχουν ληφθεί όλες οι ενέργειες απεντόμωσης -  μυοκτονίας. Οι συνθήκες στους χώρους 

αποθήκευσης θα πρέπει να είναι ελεγχόμενες με βάση τις απαιτήσεις του προϊόντος. Σε κάθε 

όμως περίπτωση πρέπει να ελέγχονται θερμοκρασία, υγρασία,  αερισμός. Ο τρόπος 

αποθήκευσης είναι πολύ σημαντικός και απαιτεί κατάλληλη αρχειοθέτηση . Υπόκειται πάντως 
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σε μια πρακτική : Τα πρώτα εισερχόμενα εξέρχονται πρώτα (First in- first out, practice).  Τέλος,  

πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα πυρασφάλειας.  Συγκεκριμένα, σε μία μονάδα 

επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς, υπάρχουν οι χώροι και εξοπλισμός, οι οποίοι πρέπει να 

διέπονται από τους κανόνες ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής. (Κύριοι χώροι : 

Παραλαβής α’ ύλης, Εκπίκρανσης,  Επεξεργασίας – ζύμωσης, Παρασκευής διαλύματος σόδας,  

Παρασκευής άλμης, Εκπυρήνωσης, Γεμίσματος, Παστερίωσης,  Συσκευασίας,  Αποθήκευσης,  

Βοηθητικοί χώροι : Χημείο και έλεγχος ποιότητας,  Αποδυτήρια /  τουαλέτες /  εστιατόριο,  

Γραφεία,  Λεβητοστάσιο )  Εξοπλισμός :  Δεξαμενές ( πολυεστερικές,  μαύρες πολυαιθυλενίου),  

Αεροσυμπιεστές, Ταξινομητές ελιών, Τράπεζες διαλογής, Ταινίες ποιοτικής διαλογής,  

Αναβάτορες ελιών, Αντλίες άλμης μεταφερόμενες, Αντλίες άλμης, Αντλίες αναρρόφησης,  

Αναβάτορες ελιών μεταφερόμενοι, Υποβρύχιες αντλίες,  Μεταφερόμενες ταινίες ελιών,  Αντλίες 

εκπικραντικού υγρού, Αντλίες ακαθάρτων, Συστήματα διόρθωσης άλμης, Βαρούλκα 

ηλεκτροκίνητα, Ανυψωτικά μηχανήματα, Ζυγαριές και πλάστιγγες, Λοιπές συσκευές και 

χειροεργαλεία, Εκπυρηνωτικά μηχανήματα, Χαρακτικά μηχανήματα, Σπαστήρες,  

Χαρακτοσπαστικά μηχανήματα )  

 

Τα μεταφορικά οχήματα ή / και  οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων, 

πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και σε καλή κατάσταση, ώστε να προφυλάσσονται τα τρόφιμα 

από μολύνσεις.  Πρέπει δε όπου είναι αναγκαίο,  να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 

έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται ή / και να απολυμαίνονται δεόντως. Τα οχήματα 

μεταφοράς θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τα  εσωτερικά 

τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να είναι λεία ώστε να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα για να μην επιμολύνονται τα τρόφιμα, τα οποία 

μεταφέρονται με αυτά.  Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται 

καθαρά και σε καλή κατάσταση και να αντικαθίσταται όταν χρειάζεται. Τα βυτία στα οχήματα / 

και οι περιέκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλου πράγματος πλην 

τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύνουν τα τρόφιμα. Στους περιέκτες πρέπει να 

αναγράφεται καθαρά,  ευανάγνωστα και ανεξίτηλα σε μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσσες, 

ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων ή να υπάρχει η ένδειξη « μόνο για τρόφιμα ».  

Όταν τα μεταφορικά οχήματα ή / και περιέκτες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άλλων 
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προϊόντων και όχι τροφίμων, ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, πρέπει τα 

προϊόντα, όπου απαιτείται, να διατηρούνται χωριστά για να προφυλάσσονται από τυχόν 

μόλυνση. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι προϋπόθεση για  τη ορθή λειτουργία 

του συστήματος HACCP, εκτός από τις ενέργειες της ίδιας της επιχείρησης ,  αποτελούν και οι 

ενέργειες των κύριων προμηθευτών αυτής. Οι κύριοι προμηθευτές μίας μονάδας επεξεργασίας 

επιτραπέζιας ελιάς είναι οι ελαιοπαραγωγοί και οι προμηθευτές λοιπών πρώτων υλών και  

υλικών συσκευασίας. Όσον αφορά τους δεύτερους, είναι θέμα της επιχείρησης το να επιλέγει  

προμηθευτές εγκεκριμένους από το σύστημα HACCP,  που να πληρούν τις απαραίτητες 

προδιαγραφές προκειμένου να προμηθεύουν τα προϊόντα τους στην εταιρεία. Το μεγάλο 

πρόβλημα είναι οι προμηθευτές ελιών. Σε κάθε μονάδα επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς 

υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός προμηθευτών, ο οποίος είναι πρακτικά δύσκολο να 

ελεγχθεί από την ίδια την επιχείρηση και το πιο βασικό :  δεν είναι γνωστός ο τρόπος 

καλλιέργειας, συγκομιδής, συντήρησης, αποθήκευσης και διάθεσης των επιτραπέζιων ελιών 

από τους παραγωγούς. Για το λόγο αυτό, η ΠΕΜΕΤΕ ( Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών 

Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων  Ελιών ),  δημιούργησε έναν οδηγό διαχείρισης της 

ελιάς από  τους  παραγωγούς, ο οποίος αναφέρεται στις βασικές διεργασίες της συγκομιδής, 

συντήρησης, αποθήκευσης και διάθεσης αυτής.    

 

Στη συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 

με το λουμινομετρο που μας διέθεσε το τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας. 

Εξέταση πραγματοποιήθηκε σε κάποια σημεία από τη γραμμή παράγωγης της εταιρείας μετά 

τον καθαρισμό και την απολύμανση τους. 

Τα σημεία της γραμμής παραγωγής που ελεγχτήκαν είναι τα εξής: 

 

 Ταινίες ποιητικής διαλογής 

 Αναβάτορες ελιών 

 Δεξαμενές πρώτης ύλης  

 Σπαστήρες 

 

Τα αποτελέσματα σε όλα τα τυχαία σημεία που εξεταστήκαν ήταν εντός αποδεκτών ορίων, με 
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εξαίρεση τις δεξαμενές πρώτης ύλης που ήταν εκτός ορίων πράγμα το οποίο όμως είναι 

φυσιολογικό και αναμενόμενο καθώς εκεί γίνεται η τοποθέτηση ενός μη ευπαθούς προϊόντος 

πριν από οποιαδήποτε απαραίτητη επεξεργασία όποτε αναμένουμε κάποιο μικροβιακό φορτίο 

σε λογικά πάντα πλαίσια. 

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και συμπερασματικά από τις απαντήσεις του υπευθύνου στην 

εν λόγω επιχείρηση παραγωγής ελιάς, παρατηρούμε πως :  

 Η επιχείρηση έχει γνώση και υποστηρίζει πιστοποιημένο σύστημα HACCP 

 Γνωρίζει τους κινδύνους και έχει λάβει μέτρα πρόληψης αυτών 

 Έχει καθορίσει τα CCP’s και τα έχει οριοθετήσει 

 Σε περίπτωση που κάποιο CCP είναι εκτός ελέγχου υπάρχει διαδικασία    

παρακολούθησης και βελτίωσης. 

 Υπάρχουν επανέλεγχοι και επιθεωρήσεις της διαδικασίας. 

 Παρεμβαίνει άμεσα πραγματοποιώντας διορθωτικές ενέργειες εάν κριθεί απαραίτητο.   

 

 

6.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.Τηρείται κάποιο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων; 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΙΣΤΑ 

Αν ναι είναι πιστοποιημένο; ΟΧΙ 

 

2.Γνωρίζεται τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ποιότητα των 

προϊόντων και έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τους; 

 

Σε γενικές γραμμές ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΩ! ( διστακτική απάντηση) 

 

 

3.Έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου για την εξάλειψη/ NAI 
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μείωση αυτών των κινδύνων; 

Εάν ναι ποια είναι αυτά; 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

 

 

4.Έχει  καθιερωθεί κάποιο σύστημα 

παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου 

και των ορίων τους; 

ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ.  

5.Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία και τα όρια τους  : 

Η θερμοκρασία θεωρείται κρίσιμο σημείο 

Όρια : 

-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : 0-40 C 

-ΒΡΑΣΜΟΣ :740 C 

-ΚΑΠΝΙΣΜΑ: 740 C 

 

 

6.Έχουν  καθιερωθεί διορθωτικές ενέργειες ; ΝΑΙ, όταν απαιτείται  

Αν ναι ποιες είναι αυτές ; 

 

 ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ σε περίπτωση πιθανών υπολειμμάτων καθαριστικών. 

 ΕΠΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 Έλεγχος σωστής λειτουργιάς ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 

 

 

 

7.Δώστε έναν βαθμό στην επιτυχία που έχουν αυτά τα 

μέτρα από το 1-10 με άριστα το 10 

7 
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8.Τηρείτε διαδικασία επαλήθευσης αυτών των μέτρων; ΝΑΙ 

9.Χρησιμοποιείτε κάποια από τις επόμενες 

διαδικασίες; 

 

 Επικύρωση Swab Tests * 

 Eπανεξέταση OXI 

 Επιθεώρηση - 

 Διακρίβωση εξοπλισμού 1 φορά 

 Συλλογή δειγμάτων Μία φορά το χρόνο (Παστό, 

Λουκάνικο) 

 

10.Είχατε ποτέ παράπονα από τους πελάτες σας ; ΟΧΙ ΠΟΤΕ 

Εάν ναι τι αφορούσαν αυτά τα παράπονα: 

 

 

Εάν όχι που πιστεύεται ότι οφείλετε αυτό; 

Στην ΤΗΡΗΣΗ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

11.Κάθε πότε γίνεται έλεγχος της σωστής λειτουργίας του συστήματος; 

Αναθεώρηση ΑΝΑ ΜΗΝΑ ή ανά 2 ΜΗΝΕΣ. 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SWAB TEST χρησιμοποιείται για την άμεση αποτίμηση των επιπέδων 

μόλυνσης μετά τον καθαρισμό των επιφανειών. 

 

 

Αξιολόγηση : 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας περί της υγιεινής των τροφίμων («δέσμη 

υγιεινής») τρεις νέοι Κανονισμοί Υγιεινής εφαρμόζονται σε όλα τα Κράτη μέλη από την 1η 

Ιανουαρίου 2006: Κανονισμός 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, Κανονισμός 853/2004 

για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και 
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Κανονισμός 854/2004 για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων για τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ορισμένες απαιτήσεις των 

ανωτέρω Κανονισμών έχουν τροποποιηθεί από τον Κανονισμό 2074/2005 για τη θέσπιση των 

μέτρων εφαρμογής και τον Κανονισμό 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. 

Επιπροσθέτως, ο Κανονισμός 2073/2005 θεσπίζει μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα.  

 

 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κρέατος (σφαγεία, εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων, 

εργαστήρια τεμαχισμού, εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος, 

μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος και μεταποιημένων προϊόντων) εξασφαλίζουν ότι Ι) οι 

γενικοί κανόνες υγιεινής που τίθενται από τον Κανονισμό 852/2004 εφαρμόζονται υπό τη 

μορφή της «ορθής πρακτικής υγιεινής». Αυτοί περιλαμβάνουν γενικές απαιτήσεις για τους 

χώρους τροφίμων, ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή 

μεταποίησης τροφίμων, απαιτήσεις μεταφοράς τροφίμων, εξοπλισμού, απορριμμάτων 

τροφίμων, παροχής νερού, ατομικής υγιεινής, διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα, στην 

πρώτη και δεύτερη συσκευασία, στη θερμική επεξεργασία και στην εκπαίδευση του 

προσωπικού. Η συνδυασμένη εφαρμογή αυτών των «προ-απαιτούμενων» κανόνων υγιεινής 

και η συνεχής εφαρμογή και διατήρηση διαδικασιών βάσει των αρχών του HACCP αποτελούν 

το «σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων» της επιχείρησης και ΙΙ) βάσει του 

Κανονισμού 853/2004: α) όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις κρέατος διαθέτουν έγκριση 

λειτουργίας, την οποία λαμβάνουν μετά από επιτόπου επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή, β) 

τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά φέρουν σήμα αναγνώρισης, εκτός των σφάγιων των 

κατοικίδιων οπληφόρων, των εκτρεφόμενων θηλαστικών θηραμάτων, πλην των λαγόμορφων 

και των μεγάλων αγρίων θηραμάτων, τα οποία φέρουν σήμα καταλληλότητας και γ) τα 

προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις επιπρόσθετες ειδικές δομικές και λειτουργικές 

απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του εν λόγω Κανονισμού. Εκτός των ανωτέρω, οι διαδικασίες 

του συστήματος HACCP της επιχείρησης κρέατος διασφαλίζουν ότι το κρέας: α) 

ανταποκρίνεται στα μικροβιολογικά κριτήρια που θεσπίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, β) 

είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί καταλοίπων και απαγορευμένων ουσιών και γ) 

δεν ενέχει φυσικούς κινδύνους, όπως ξένα σώματα.  
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 Ειδικώς οι υπεύθυνοι σφαγείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004, εκτός της 

διασφάλισης των διαδικασιών βάσει του HACCP, διαθέτουν διαδικασίες οι οποίες εγγυώνται 

ότι κάθε ζώο ή κατά περίπτωση, κάθε παρτίδα ζώων που γίνεται δεκτή στις εγκαταστάσεις: α) 

ταυτοποιείται δεόντως, β) συνοδεύεται από τις σχετικές πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα, 

γ) δεν προέρχεται από εκμετάλλευση ή περιοχή για την οποία ισχύει απαγόρευση διακίνησης ή 

άλλη απαγόρευση για λόγους υγείας των ζώων ή δημόσιας υγείας, εκτός εάν το επιτρέπει η 

αρμόδια αρχή, δ) είναι καθαρό, ε) είναι υγιές κατά την κρίση του υπεύθυνου του σφαγείου και 

στ) είναι σε ικανοποιητική κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσής του κατά την άφιξή 

του στο σφαγείο.  

Όσον αφορά τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα, οι υπεύθυνοι σφαγείων δέχονται 

ζώα στις εγκαταστάσεις τους μόνον εάν έχουν ζητήσει και λάβει τις σχετικές πληροφορίες περί 

ασφάλειας των τροφίμων που τηρεί η εκμετάλλευση προέλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

852/2004.  

 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού 2076/2005, η αρμόδια αρχή 

μπορεί να επιτρέψει την αποστολή των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα στον υπεύθυνο 

του σφαγείου ταυτόχρονα με τα ζώα προς σφαγή, έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 

Κατόπιν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004, οι υπεύθυνοι του σφαγείου 

πρέπει να τις λαμβάνουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο.  

 

Οι σχετικές πληροφορίες καλύπτουν α) την κατάσταση της εκμετάλλευσης προέλευσης 

ή την κατάσταση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια, β) την κατάσταση της 

υγείας των ζώων, γ) τα κτηνιατρικά φάρμακα ή άλλες αγωγές που έχουν χορηγηθεί στα ζώα 

κατά τη σχετική περίοδο και με περίοδο αναμονής μεγαλύτερο του μηδενός, μαζί με τις 

ημερομηνίες χορήγησής τους και τις περιόδους αναμονής τους, δ) την εμφάνιση νόσων που 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια του κρέατος, ε) τα αποτελέσματα, εάν συνδέονται 

με την προστασία της δημόσιας υγείας, οποιασδήποτε ανάλυσης πραγματοποιήθηκε σε 

δείγματα που έχουν ληφθεί από τα ζώα ή σε άλλα δείγματα που έχουν ληφθεί για τη διάγνωση 

νόσων οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια του κρέατος, καθώς και σε δείγματα 

που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και του ελέγχου των ζωονόσων και των 



90 

 

καταλοίπων, στ) τις σχετικές εκθέσεις παλαιότερων επιθεωρήσεων πριν και μετά τη σφαγή 

ζώων από την ίδια εκμετάλλευση προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των εκθέσεων 

του επίσημου κτηνιάτρου, ζ) στοιχεία που αφορούν την παραγωγή όταν αυτά ενδέχεται να 

υποδηλώνουν την παρουσία μιας νόσου και η) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιώτη 

κτηνιάτρου που επικουρεί συνήθως τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης προέλευσης.  

 

 Οι ανωτέρω απαιτήσεις για τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα εφαρμόζονται από 

την 1η Ιανουαρίου 2006 στον τομέα των πουλερικών, στους χοίρους από την 1η Ιανουαρίου 

2008 και στα μόνοπλα και τους μόσχους κρεατοπαραγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2009 και 

στα λοιπά είδη από την 1η Ιανουαρίου 2010, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του 

Κανονισμού 2076/2005. 

 

Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος του σφαγείου, εκτός των διαδικασιών ορθής υγιεινής 

πρακτικής, τηρεί διαρκώς διαδικασίες όσον αφορά οποιαδήποτε συλλογή, μεταφορά, 

αποθήκευση, χειρισμό, μεταποίηση και χρήση ή διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών ειδικού κινδύνου για τα οποία ευθύνεται η επιχείρηση. 

Επίσης, πέραν των αρχών που βασίζονται στο σύστημα HACCP, ο υπεύθυνος του σφαγείου 

τηρεί διαδικασίες που διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι το κρέας: α) δεν περιέχει 

παθοφυσιολογικές ανωμαλίες ή αλλοιώσεις, β) δεν φέρει περιττωματική ή άλλη μόλυνση και γ) 

δεν περιέχει υλικά ειδικού κινδύνου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην 

κοινοτική νομοθεσία και έχει παραχθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τις 

Μεταδοτικές Σπογγιόμορφες Εγκεφαλοπάθειες.  

 

Η αρμόδια αρχή, διενεργεί επίσημους ελέγχους για να εξακριβώσει εάν οι επιχειρήσεις 

κρέατος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 852, 853/2004 και 1774/2002. Οι 

επίσημοι έλεγχοι περιλαμβάνουν: Ι) ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής και των διαδικασιών 

βάσει των αρχών HACCP. Με τους ελέγχους βάσει των αρχών HACCP, εξακριβώνεται ότι οι 

διαδικασίες εγγυώνται ότι α) τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα μικροβιολογικά κριτήρια που 

θεσπίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, β) είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί 

καταλοίπων και απαγορευμένων ουσιών και γ) δεν ενέχουν φυσικούς κινδύνους, όπως ξένα 
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σώματα. ΙΙ) Εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού 853/2004 

σχετικώς με την τοποθέτηση σημάτων αναγνώρισης και ΙΙΙ) ειδικά καθήκοντα ελέγχου, όπως 

αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 854/2004. Με τους ελέγχους ορθής 

υγιεινής πρακτικής εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις κρέατος εφαρμόζουν συνεχώς και 

καταλλήλως διαδικασίες που αφορούν τουλάχιστον: α) τους ελέγχους των πληροφοριών για 

την τροφική αλυσίδα, β) το σχεδιασμό και τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού, γ) 

την υγιεινή πριν και μετά από τη λειτουργία, δ) την ατομική υγιεινή, ε) την εκπαίδευση στις 

διαδικασίες υγιεινής και εργασίας, στ) την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών, ζ) την 

ποιότητα του νερού, η) τον έλεγχο της θερμοκρασίας και θ) τους ελέγχους των τροφίμων (και 

ζώντων ζώων), που εισέρχονται στην εγκατάσταση και εξέρχονται αυτής, καθώς και της τυχόν 

τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει.  

 

Ειδικώς στην περίπτωση των σφαγείων, των εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων και των 

εργαστηρίων τεμαχισμού που διαθέτουν νωπό κρέας στην αγορά, ο επίσημος κτηνίατρος 

ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα ελέγχου.  

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Κατά τη διενέργεια των ελέγχων η αρμόδια αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή: α) στον 

προσδιορισμό εάν το προσωπικό και οι δραστηριότητές του ανταποκρίνονται στις σχετικές 

απαιτήσεις των Κανονισμών 852, 853/2004 σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, 

συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επίδοσης του προσωπικού, β) στον έλεγχο των σχετικών 

αρχείων της επιχείρησης, γ) στη λήψη δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση, όταν είναι 

αναγκαίο και δ) στην τεκμηρίωση των στοιχείων που λαμβάνονται υπ’ όψη και των 

πορισμάτων του ελέγχου.  

 

  Ο καθορισμός της συχνότητας των ελέγχων στην κάθε επιμέρους επιχείρηση βασίζεται σε 

ένα σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψη α) τους κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία, β) τους κινδύνους για την υγεία των ζώων (όπου είναι απαραίτητο), γ) τα 

ζητήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων (όπου είναι απαραίτητο), δ) το είδος της διεργασίας 

που διεκπεραιώνεται, ε) τη δυναμικότητα (όγκο, ποσότητα παραγωγής) της επιχείρησης και 
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στ) το ιστορικό της επιχείρησης όσον αφορά τη συμμόρφωσή της προς τη νομοθεσία 

τροφίμων.  

 

 Ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου σε μια επιχείρηση κρέατος αποτελείται από 

δύο τμήματα: Α: Παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο και Β: Δραστηριότητες του 

υπευθύνου επιχείρησης κρέατος. Οι παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο, οι οποίοι 

προσδιορίζονται από το είδος της εγκατάστασης και το είδος της διεργασίας που 

διεκπεραιώνεται, περιλαμβάνουν: α) Δυνητικούς παράγοντες κινδύνου, β) Είδος της 

διεργασίας που διεκπεραιώνεται, γ) Ευπαθείς καταναλωτές δυνητικά σε κίνδυνο και δ) 

Δυναμικότητα (όγκο, ποσότητα παραγωγής) της επιχείρησης, που σχετίζεται με τον πληθυσμό 

των καταναλωτών δυνητικά σε κίνδυνο). Οι δραστηριότητες του υπευθύνου επιχείρησης 

κρέατος περιλαμβάνουν α) Ιστορικό συμμορφώσεων του υπευθύνου επιχείρησης κρέατος, β) 

Κίνδυνοι για την υγεία των ζώων με σημασία για τη δημόσια υγεία, γ) Ορθή μεταχείριση των 

ζώων, δ) Υγιεινή παραγωγής, ε) Υγιεινή χώρων και στ) Εμπιστοσύνη στο σύστημα διαχείρισης 

σε σχέση με τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου. Βάσει του ανωτέρου συστήματος, η 

συχνότητα επιθεώρησης των σφαγείων και των εργαστηρίων τεμαχισμού κυμαίνεται από 2 

έως, το ανώτερο, 8 μήνες. 

 

Όπως  και στην προηγούμενη εταιρεία ομοίως και σε αυτήν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 

με τον ίδιο τρόπο δηλαδή με την χρήση του λουμινομετρου, σε διάφορα σημεία του χώρου 

επεξεργασίας, και φυσικά έπειτα από καθαρισμό και απολύμανση.  

Στην συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής κρέατος η τήρηση τους Haccp  πραγματοποιείται με 

έναν πιο γενικευμένο τρόπο. Γίνεται μια προσπάθεια τήρησης της ποιότητας αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν αντιστοιχεί με τη διασφάλιση της ποιότητας που εξασφαλίζεται με την ακριβή 

τήρηση του συστήματος.  

Έτσι λάβαμε δείγμα από τα παρακάτω σημεία: 

  Από 3 πάγκους κοπής 

 Ψυγείο πρώτων υλών 

 Ψυγείο τελικού προϊόντος 

 Ξελαρδιάστρα 
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Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας αυτής ήταν όλα εκτός επιτρεπτών ορίων, όχι όμως με 

τεραστία απόκλιση (εκτός από έναν πάγκο κοπής που είχε αυξημένο μικροβιακό φορτίο, στον 

οποίο πιθανόν δεν είχε γίνει ημερήσιος καθαρισμός και απολύμανση). Τόσο η μικρή απόκλιση 

από τα επιτρεπτά όρια όσο και η χρήση των swab tests (ειδική δοκιμή –όχι ακριβής- που 

δείχνει εάν υπάρχει αυξημένο μικροβιακό φορτίο)  καθημερινά για τον έλεγχο της 

απολύμανσης αποδεικνύουν την προσπάθεια τήρησης του συστήματος που πιθανόν 

δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο από την φύση του προϊόντος (κρέας) που είναι ένα ευπαθές 

και μικροβιακά φορτισμένο προϊόν  

.  

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, στην εν λόγω επιχείρηση 

παραγωγής κρέατος παρατηρούμε τα εξής : 

  Η επιχείρηση ακολουθεί (μη πιστοποιημένο) σύστημα HACCP αλλά όχι πιστά 

  Δεν είναι ενημερωμένη για τους κινδύνους που υπάρχουν ή τουλάχιστον η ενημέρωσή 

της είναι ελλιπής. Ωστόσο ακολουθεί μεθόδους πρόληψης των κινδύνων αυτών. 

  Έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης μόνο στον τομέα των θερμοκρασιών οι 

οποίες έχουν επισημανθεί από την επιχείρηση ως CCP και γίνονται διορθωτικοί έλεγχοι. 

  Ωστόσο δεν γίνεται ούτε επανεξέταση αλλά ούτε και επιθεώρηση σύμφωνα με τις 

απαντήσεις του υπευθύνου. Πραγματοποιείται όμως εξέταση των επιφανειών με swab 

tests για τον υποτυπώδη έλεγχο της απολύμανσης. 

 

6.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 

1.Τηρείται κάποιο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων; 

Ναι απαραίτητα 

ISO22000 2005 

Αν ναι είναι πιστοποιημένο; NAI 

 

2.Γνωρίζεται τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων 

και έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τους; 

NAI 
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3.Έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου για την εξάλειψη/ 

μείωση αυτών των κινδύνων; 

Δεν υπάρχουν 

Εάν ναι ποια είναι αυτά; 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ με πραγματοποίηση ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ .                      

-ΑΡΜΕΞΗ -1 ΩΡΑ από αυτή γίνεται ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 71.70C KAI ΑΝΩ ΕΩΣ 750 C,        -

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 2-40 C (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)   

-ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΥΡΙΟΥ  

-15’’ ΟΜΧ         

-PH ΑΠΟ 4,40-4,60 για να μπει στο ψυγείο από 5-15 ΜΕΡΕΣ στους 17-10 0 C 

- ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 

 

 

4.Έχει καθιερωθεί κάποιο σύστημα 

παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου 

και των ορίων τους; 

ΝΑΙ 

5.Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία ; 

-ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ              

-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ              

-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ->ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ         

-ΩΡΙΜΑΝΣΗ -> PH-ΜΕΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ 

 

Ποια είναι τα όρια τους : 

 

6.Έχουν  καθιερωθεί διορθωτικές ενέργειες ; ΝΑΙ 

Ποιες είναι αυτές ; 

 

- ΞΑΝΑΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12ΩΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΝΕΤΑΙ   



95 

 

  

 

 

7.Δώστε έναν βαθμό 

στην επιτυχία που 

έχουν αυτά τα μέτρα 

από το 1-10 με άριστα 

το 10 

10  

ΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

8.Τηρείτε διαδικασία 

επαλήθευσης αυτών 

των μέτρων; 

ΝΑΙ  

ΕΛΕΓΧΟΣ 1ΗΣ  ΥΛΗΣ  

ΟΞΥΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

9.Χρησιμοποιείτε 

κάποια από τις 

επόμενες διαδικασίες; 

 

 Επικύρωση ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

,SWAB TESTS  ΣΕ ΠΑΓΚΟΥΣ ,2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΣΩΣΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 Eπανεξέταση ΟΧΙ 

 Επιθεώρηση - 

 Διακρίβωση εξοπλισμού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 Συλλογή δειγμάτων ΝΑΙ : ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ , 2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΥΧΑΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΤΥΡΙΟΥ,ΛΙΠΟΣ, 

ΠΡΩΤΕΙΝΗ ,ΛΑΚΤΟΖΗ,CA ΣΗΜΕΙΟ ΠΗΞΗΣ ΑΝ ΕΧΕΙ 

ΝΕΡΟ,PH,ΟΜΧ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 
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10.Είχατε ποτέ παράπονα από τους πελάτες σας ; ΟΧΙ 

Εάν ναι τι αφορούσαν αυτά τα παράπονα: 

 

 

Εάν όχι που πιστεύεται ότι οφείλετε αυτό; 

 ΤΗΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

11.ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 

ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ,ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΛΟ 

ΤΟ ΙSO  ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

Αξιολόγηση : 

 

Σύμφωνα με το σύστημα HACCP συγκεκριμένα για επιχειρήσεις παραγωγής τυροκομικών και 

γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει : 

 

Παραλαβή Γάλακτος 

 

Ανάλυση και έλεγχος κινδύνων κατά την παραλαβή του γάλακτος (CCP1) Η παραλαβή 

γάλακτος στην εγκατάσταση περιλαμβάνει: α) την παραλαβή νωπού γάλακτος (από βυτία ή 

γαλακτοδοχεία) β) την  αποθήκευση του γάλακτος σε δεξαμενές ψύξης. 

 

α. Παραλαβή του νωπού γάλακτος. Στο στάδιο αυτό γίνεται:  

1. Οπτικός έλεγχος του γάλακτος  

2. Εργαστηριακός έλεγχος του γάλακτος  

3. Τήρηση κανόνων υγιεινής στο χώρο παραλαβής του γάλακτος 

 

 

Κατά τον οπτικό έλεγχο ο υπεύθυνος ελέγχει:   
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•  Την θερμοκρασία του γάλακτος Κατά την παραλαβή η θερμοκρασία του γάλακτος πρέπει 

να είναι  μέχρι 10°C, εφόσον αυτό δεν υποβάλλεται για επεξεργασία μέσα σε διάστημα 2 

ωρών από το άρμεγμα.  

•  Τις οργανοληπτικές ιδιότητες (οσμή, χρώμα, πηκτικότητα)  

•  Την ύπαρξη ξένων σωμάτων 

 

 

Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ο υπεύθυνος ελέγχει με δικά του μέσα ή με την υποστήριξη 

εξωτερικού εργαστηρίου:   

 

•  Το συνολικό αριθμό μικροβίων (ΣΑΜ)  

•  Την αρίθμηση σωματικών κυττάρων (σε αγελαδινό γάλα μόνο)  

•  Την πιθανή παρουσία αντιβιοτικών  

•  Το είδος του γάλακτος (αγελαδινό – πρόβειο - γίδινο)  

•  Τη λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος  

•  Το pΗ του γάλακτος Κατά τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγιεινής ελέγχει τον καλό 

καθαρισμό του εξοπλισμού μεταφοράς του γάλακτος, των εργαλείων και γενικά του χώρου 

παραλαβής.   

 

β. Ο υπεύθυνος κατά την αποθήκευση του γάλακτος ελέγχει:   

•  Τη θερμοκρασία αποθήκευσης του γάλακτος (θ ≤ 6° C)  

•  Τον καλό καθαρισμό και  την απολύμανση των δεξαμενών και εργαλείων. 
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Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο η επιχείρηση παραγωγής 

τυροκομικών προϊόντων :  

 Εφαρμόζει το σύστημα HACCP ISO 22000 (2005) και είναι πιστοποιημένο. 

 Όλοι οι κίνδυνοι είναι γνωστοί και εφαρμόζονται μέτρα πρόληψής τους. 

 Έχουν καθοριστεί σωστά τα CCP’s και έχουν οριοθετηθεί. 

 Τηρούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης ελέγχου και γίνονται διορθωτικές κινήσεις 

όπου αυτό απαιτείται. 

 Ωστόσο κι εδώ παρατηρούμε τη μη χρήση των διαδικασιών επαλήθευσης και της 

επιθεώρησης των μέτρων που λαμβάνονται για την παρακολούθηση των CCP’s 

 H συλλογή δειγμάτων και αρχείων γίνεται κανονικά όπως προβλέπεται.  
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6.4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 

1.Τηρείται κάποιο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων; 

Υποχρεωτικά 

ISO22000 

Αν ναι είναι πιστοποιημένο; NAI 

 

2.Γνωρίζεται τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων 

και έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τους; 

NAI ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ 

 

3.Έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου για την εξάλειψη/ 

μείωση αυτών των κινδύνων; 

ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Εάν ναι ποια είναι αυτά; 

ΠΟΛΛΑ που δεν χρειάζεται να υπάρχουν, ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 

αν υπάρχουν ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΔΙΟ - 1Η ΥΛΗ κρίσιμο σημείο.  

 

 

4.Έχει  καθιερωθεί κάποιο σύστημα 

παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου 

και των ορίων τους; 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ 

ΦΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 

τεκμηριώνονται  

5.Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία ; 

 

1Η ΥΛΗ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ 

 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ –ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΘΕΙΩΔΕΣ ΟΛΑ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 

 

 

 

6.Έχουν  καθιερωθεί διορθωτικές ενέργειες ; ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
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Ποιες είναι αυτές ; 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

 

7.Δώστε έναν βαθμό στην επιτυχία που έχουν αυτά τα 

μέτρα από το 1-10 με άριστα το 10 

9-9.5 

8.Τηρείτε διαδικασία επαλήθευσης αυτών των μέτρων; ΣΙΓΟΥΡΑ .ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΟΜΩΣ 

ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ 

9.Χρησιμοποιείτε κάποια από τις επόμενες 

διαδικασίες; 

 

 Επικύρωση Έντυπο 

 Eπανεξέταση - 

 Επιθεώρηση - 

 Διακρίβωση εξοπλισμού ΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ 

ΖΥΓΑΡΙΕΣ 

 Συλλογή δειγμάτων ΝΑΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΥΧΑΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑ. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ 

PH-ΜΕΤΡΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

–ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 

Και ΚΡΑΤΑΜΕ ΑΡΧΕΙΟ 

ΤΥΡΙΟΥ,ΛΙΠΟΣ, ΠΡΩΤΕΙΝΗ 

,ΛΑΚΤΟΖΗ,CA,ΣΗΜΕΙΟ ΠΗΞΗΣ 

ΑΝ ΕΧΕΙ ΝΕΡΟ,PH,ΟΜΧ ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΛΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 
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10.Είχατε ποτέ παράπονα από τους πελάτες σας ; ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΤΥΠΟ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 10-15 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

-ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ 

-ΤΗΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Εάν ναι τι αφορούσαν αυτά τα παράπονα: 

 

 

Εάν όχι που πιστεύεται ότι οφείλετε αυτό; 

 

 ΤΗΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

11.Καθε πότε γίνεται έλεγχος της σωστής λειτουργίας του συστήματος; 

-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

-ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ συγκεκριμένα. 

- ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Αξιολόγηση : 

 

Σύμφωνα με την εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή σε οινοποιεία, 

τα κύρια στάδια παραγωγής του κρασιού, είναι τα εξής:  

•  Η συγκοµιδή CCP 1,2 που περιλαµβάνει φυσικούς και χηµικούς κινδύνους.  

•  Η αποβοστρύχωση που περιλαµβάνει την αποµάκρυνση βοστρύχων, φύλλων και 

κλαδιών πριν από την εφαρµογή της πίεσης και την εκτέλεση µερικής θραύσης των 
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καρπών.  

•  Θραύση   

•  Εκχύλιση    

•  Πίεση στο στάδιο αυτό ο µούστος παραµένει µέσα στα πιεστήρια για µερικά λεπτά, στη 

διάρκεια του οποίου ο χυµός τρέχει µε τη βοήθεια της βαρύτητας.  

•  Αλκοολική ζύµωση CCP 3,4,5,6   

•  Μυλογαλακτική ζύµωση CCP 7   

•  Η ωρίµανση CCP 8 ξεκινά µετά το πέρας των ζυµών και διαρκεί από 6 εως 24 µήνες.  

•  ∆ιαύγαση πραγµατοποιείται µόνο µε την χρήση φυσικών µέσων.  

•  Η σταθεροποίηση CCP 9 έχει ως συνέπεια την παραγωγή οίνου µε σταθερή γεύση και 

υφή και το πέρας των διαδικασιών, αφού στο στάδιο αυτό το κρασί είναι έτοιµο προς 

κατανάλωση.  

•  Εµφιάλωση CCP 10 – 15. Η εµφιάλωση, αν δε γίνει κάτω από κατάλληλες συνθήκες, 

µπορεί να καταστρέψει όλη την προηγούµενη διαδικασία.  

•  Αποθήκευση CCP 16, στην οποία θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των συνθηκών, για να 

µην επηρεαστεί η ποιότητα του οίνου.      

 

Στα δύο αυτά στάδια έχουµε πλήρη θραύση των καρπών και διάσπαση των στερεών 

συστατικών του σταφυλιού.  

  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ  

Το ISO 22000 κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση ασφαλών προϊόντων, ως προς τους 

κινδύνους, έχει ως απαίτηση:  

•  την ανάλυση των κινδύνων,  

• την αναγνώριση και τον προσδιορισµό του επιπέδου των κινδύνων και   

• την αξιολόγηση του βαθµού επικινδυνότητάς του.  

 

Οι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν κατά τις διαδικασίες της παραγωγής του κρασιού και 

συγκεκριµένα κατά το στάδιο της επεξεργασία του οίνου ανήκουν σε τρεις κατηγορίες και είναι 

οι µικροβιολογικοί, οι χηµικοί και οι φυσικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται 
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αναλυτικά παρακάτω.  

 

Α) Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι στο κρασί.  

Υπάρχουν τρόφιµα και ποτά που είναι ευαίσθητα στους µικροβιολογικούς κινδύνους. Τα ξηρά 

κρασιά έχουν PH από 2,8 µέχρι 3,8 και ποσοστά αλκοόλης µεγαλύτερα από 11% vol. Τα 

γλυκά κρασιά έχουν PH µέχρι 4,5 και ποσοστά αλκοόλης µεγαλύτερα από 15% vol. Λίγα 

παθογόνα βακτήρια είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε τέτοιες τιµές του PH και επίσης ελάχιστα 

έως και κανένα σε συνδυασµό µε τα ποσοστά αλκοόλης που περιέχουν τα κρασιά. Έτσι δεν 

µπορούν να αναπτυχθούν παθογόνα βακτήρια ή µύκητες και δεν υπάρχει µικροβιολογικός 

κίνδυνος µε τις παραπάνω τιµές του PH και της αλκοόλης, σε ότι αφορά την ασφάλεια του 

καταναλωτή. Είναι δυνατόν όµως να αναπτυχθούν µικροοργανισµοί που θα αλλοιώσουν το 

κρασί, µειώνοντας την ποιότητά του. Η επιµόλυνση µε παθογόνους µικροοργανισµούς ή η 

ανάπτυξη µικροοργανισµών στο κρασί, µπορεί να οφείλεται σε λανθασµένους χειρισµούς του 

προσωπικού κατά τη διαχείριση της αποθήκης ή κατά τη µεταφορά των προϊόντων, όπως:  

•  Η εφαρµογή ακατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης.  

• Η παραµονή των προϊόντων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από το επιτρεπόµενο 

στην αποθήκη.  

• Η µη τήρηση κανόνων υγιεινής κατά το σχεδιασµό και την κατασκευή των αποθηκευτικών 

χώρων, των χώρων φόρτωσης και εκφόρτωσης και γενικότερα του κτιρίου.  

• Η παρουσία εντόµων και τρωκτικών.  

• Η µη τήρηση κανόνων υγιεινής σχετικά µε την υγεία και την υγιεινή του προσωπικού κατά 

την αποθήκευση και τη µεταφορά των προϊόντων.  

• Η απουσία εκπαίδευσης του προσωπικού.  

   

Β) Χηµικοί Κίνδυνοι στο κρασί.  

Η επιµόλυνση των προϊόντων µε επικίνδυνες χηµικές ουσίες, προέρχονται από τα 

υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων, 

φυτοορµονών, αντιβιοτικών, καθαριστικών και απολυµαντικών, του εξοπλισµού π.χ. των 

δεξαμενών της γραµµής εµφιάλωσης και των φιαλών, από τα οινολογικά πρόσθετα, 

συντηρητικά (π.χ. θειώδης ανυδρίτης – SO2 ) σε ποσότητες µεγαλύτερες των επιτρεποµένων, 
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από τα βαρέα µέταλλα (As, Cd, Pb, Cu) και τις µυκοτοξίνες, όπως η ωχρατοξίνη Α. Χηµικοί 

κίνδυνοι µπορούν να δηµιουργηθούν και κατά την παραγωγική διαδικασία. Σχηµατίζεται 

αιθυλοκαρβαµίδιο από την αντίδραση των αλκοολών µε ουσίες πλούσιες σε αζωτούχες 

ενώσεις κυρίως µε ουρία και αµινοξέα. Εµφανίζεται ακόµα µεθανόλη εάν δε γίνει 

αποβοστρύχωση και υπολειπόµενος κυανούχος σίδηρος κατά την αποσιδήρωση ενός 

κρασιού. Οι χηµικοί κίνδυνοι στο κρασί µπορούν και ελέγχονται και συγκεκριµένα ο θειώδης 

ανυδρίτης ελέγχεται µε συνεχή ή µε επαρκή συχνότητα παρακολούθησης, µέσα από το Σχέδιο 

Haccp (ΚΣΕ). Τα φυτοφάρµακα, τα λιπάσµατα, τα βαρέα µέταλλα, η ωχρατοξίνη Α, το 

αιθυλοκαρβαµίδιο, η µεθανόλη και ο κυανούχος σίδηρος, ελέγχονται µε τα Λειτουργικά 

Προαπαιτούµενα Προγράµµατα (παρακολούθηση µε αραιή συχνότητα). Ενώ τα υπολείµµατα 

των καθαριστικών και απολυµαντικών του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων, ελέγχονται  µε 

Προαπαιτούµενα Προγράµµατα (προγράµµατα καθαρισµού και απολύµανσης).   

 

Γ) Φυσικοί Κίνδυνοι στο κρασί.  

Οι σηµαντικότεροι φυσικοί κίνδυνοι αφορούν ξένα σώµατα. Η επικινδυνότητά τους εξαρτάται 

από το περιβάλλον εργασίας, τον εξοπλισµό και τα µέτρα ελέγχου που έχει πάρει το 

οινοποιείο. Στους φυσικούς κινδύνους περιλαµβάνονται τεµάχια µετάλλου ή µεταλλικά 

αντικείµενα, τεµάχια γυαλιού, φελλού, ξύλου, πέτρας, πλαστικών υλικών, διαφόρων υλικών 

συσκευασίας, έντοµα. Από την καταγραφή των φυσικών κινδύνων, φαίνεται ότι µπορούν να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν, όµως  να 

µειωθούν µέσω της χρήσης σωστών µεθόδων παρασκευής, προσεκτικής ανάλυσης των 

σηµαντικότερων βηµάτων της διαδικασίας και µε συνεχή οπτικό έλεγχο και εκπαιδευµένο 

προσωπικό µέσα από το Σχέδιο Haccp (ΚΣΕ).    

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου που διακρίνονται στην παραγωγή κρασιού και συγκεκριµένα στα 

στάδια της συγκοµιδής, της ζύµωσης, της ωρίµανσης, της σταθεροποίησης του οίνου, της 

εµφιάλωσης και της αποθήκευσης, παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 1.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
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Συμπερασματικά στην επιχείρηση παραγωγής Οίνου : 

 

 Εφαρμόζεται σύστημα HACCP 22000 πιστοποιημένο 

 Όλοι οι κίνδυνοι είναι γνωστοί και έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης 

 Έχουν καθοριστεί τα CCP’s και έχουν οριοθετηθεί αν και λόγω της φύσης του προϊόντος  

γίνεται συχνά ο επαναπροσδιορισμός τους  

 Ο έλεγχος μέσω μέτρων των CCP’s είναι πλήρης 

 Δεν γίνεται Επιθεώρηση και επανεξέταση των μέτρων αυτών 

 Η ανάκληση προϊόντος είναι εφαρμόσιμη σε περιπτώσεις που χρήζουν διορθωτικής 

ενέργειας. 

 Η πρώτη υλη είναι το ποιο βασικό στάδιο της γραμμής παραγωγής της εταιρείας και 

αυτό μας το τόνισε ιδιαιτέρα ο υπεύθυνος. 
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6.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι 

επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν να ερωτηθούν τηρούν κάποιο σύστημα διασφάλισης της 

ποιότητας στα προϊόντα τους και ποσό τελικά  καταφέρνουν να επιτύχουν αυτόν τον ποιοτικό 

στόχο για το προϊόν τους. Οι εταιρείες δεν επιλέχτηκαν τυχαία αλλά έγινε προσπάθεια να 

καλυφτεί ένα φάσμα βασικών προϊόντων δηλαδή ελιά-λάδι, κρέας, τυρί και κρασί. Για την 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τόσο αντιπροσωπευτικά ερωτηματολόγια  για την κατανόηση των 

διαδικασιών που τηρεί η εκάστοτε εταιρεία όσο και τυχαία δειγματοληψία για την επιβεβαίωση 

της όλης διαδικασίας.    

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων έδειξαν πως σε γενικές γραμμές οι αναπτυσσόμενες 

επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται βάση νόμου να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης και ασφάλειας της ποιότητας των τροφίμων και η πλειοψηφία εξ αυτών  

συμμορφώνονται με την νομοθεσία και καταφέρνει να εξασφαλίσει ένα ασφαλές προϊόν 

τηρώντας πιστά  το σύστημα.  

Ενώ τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας αποκάλυψαν πως υπάρχουν μικρό-αποκλίσεις  στα 

κρίσιμα όρια χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν τηρείται το σύστημα ή πως δεν υπάρχει η 

πιθανότητα βελτίωσης και αυτών που δεν το τηρούν πιστά. 

Συνοψίζοντας κάθε εταιρεία που ερωτήθηκε φαίνεται να προσπαθεί το καλύτερο για την 

ανάπτυξη της αλλά και για την ποιότητα του προϊόντος που βγάζει στην αγορά όμως το 

συμπέρασμα είναι πως όλες τους χρήζουν βελτίωσης άλλες λιγότερης και άλλες περισσότερης. 

Στόχος όμως πάντοτε πρέπει να παραμένει η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος που 

φτάνει στον καταναλωτή. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 7.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπεραίνουμε τα παρακάτω: 

Οι περισσότερες εταιρίες τροφίμων εφαρμόζουν το σύστημα ποιότητας στην εταιρία τους. 

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι γνωρίζουν το πρότυπο HACCP, το οποίο βοηθάει στην 

πρόβλεψη της υγιεινής των τροφίμων της εταιρίας τους. Οι περισσότερες εταιρίες τροφίμων, 

από τότε που εφαρμόζουν το σύστημα HACCP έχουν παρατηρήσει βελτίωση στην ποιότητα 

της εταιρίας τους. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η ποιότητα αποτελεί σημείο 

αναφοράς στις προωθητικές κινήσεις της εταιρίας στην οποία εργάζονται. Οι ερωτώμενοι 

επίσης συμφωνούν στο ότι η ποιότητα βοηθάει να αυξάνονται οι πωλήσεις της εταιρίας στην 

οποία εργάζονται. Τέλος οι περισσότερες εταιρίες χρησιμοποιούν το HACCP για την καλύτερη 

διασφάλιση της ποιότητας τροφίμων. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την παρούσα 

έρευνα συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το πρότυπο HACCP μόνο για τις παραγωγικές 

τους διαδικασίες και δεν γνωρίζουν ότι οι εφαρμογές του μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση 

των διοικητικών τμημάτων της εταιρίας στην οποία εργάζονται. Επίσης κάποιες επιχειρήσεις 

δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την όλη λειτουργία του συστήματος Haccp με αποτέλεσμα να 

κάνουν πολλά λάθη στην τήρηση του και συγκεκριμένα στη διαδικασία των ελέγχων της 

απολύμανσης  και γενικότερα στις μεθόδους καθαρισμού. Έτσι καταλήγουν να παράγουν ένα 

αμφιβόλου ποιότητας προϊόν ενώ διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας 

των τροφίμων που με πίστη τήρηση θα τους εξασφάλιζε ένα ποιοτικό και ασφαλές προϊόν.  

 

7.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η έρευνα η οποία έγινε μας έδειξε ότι οι περισσότερες εταιρίες τροφίμων, οι οποίες 

ερωτήθηκαν χρησιμοποιούν το σύστημα HACCP , το θεωρούν αποδοτικό όμως το αρνητικό 

είναι ότι δεν έχουν κατανοήσει όπως φαίνεται την ακριβή του συσχέτιση με τις υπόλοιπες 

διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης. Το σύστημα HACCP χρησιμοποιείται μόνο ως 

εργαλείο αντιμετώπισης κινδύνου και οργάνωσης της διαδικασίας παραγωγής των τροφίμων 
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και όχι ως ένα ευρύτερο εργαλείο βελτίωσης των διαδικασιών από την παραγωγή μέχρι την 

πώληση του προϊόντος. Η πρότασή μου σε αυτό το σημείο αναφέρεται στην καλύτερη 

κατανόηση των γνώσεων της χρήσης του HACCP στις διάφορες διαδικασίες της επιχείρησης 

μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία μπορεί να αναπτύξει το Υπουργείο Εμπορίου. 

Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι επιδοτούμενα και να αναφέρονται σε δύο άξονες. 

Πρώτον: στην κατανόηση των αρχών του HACCP και δεύτερον στην εφαρμογή τους στο 

σύνολο των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Η εκπαίδευση αυτή θα βοηθήσει στην καλύτερη 

κατανόηση από τη διοίκηση και το προσωπικό των εφαρμογών του HACCP για την βελτίωση 

της απόδοσης της επιχείρησης. Άρα συνοψίζοντας η σωστή ενημέρωση από το κράτος αλλά 

και αυτοβούλως η κάθε επιχείρηση να ενημερώνεται για την σωστή τήρηση του συστήματος 

και τις επιλογές που διαθέτει, είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά και για την 

εξασφάλιση ενός ασφαλούς και ποιοτικού προϊόντος. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το HACCP είναι ένα σύστημα ελέγχου της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και ποτών, σε 

συνδυασμό και συμφωνία με τους κανονισμούς, διατάξεις, νομοθεσίες κ.λ.π. που διέπουν σε 

εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο το προϊόν αυτό. Η καταγραφή και τήρηση ενός πλήρους 

σχεδίου διάγνωσης και πρόληψης των κινδύνων, που απορρέουν από την διαδικασία 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας προμηθειών υλικών, της διανομής και 

πώλησης των προϊόντων, επιδρά καταλυτικά και ιδιαίτερα ευνοϊκά για την επιχείρηση η οποία 

κατοχυρώνει με τον τρόπο αυτό την παρουσία της και απαλείφει τους κινδύνους εμφάνισης 

προβλήματος στο προϊόν, όταν αυτό θα είναι πλέον στα χέρια του καταναλωτή, πράγμα που 

ενδεχομένως θα σημαίνει μεγάλη εμπορική ζημιά για την επιχείρηση. 
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