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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σίτιση, η παρασκευή και η διανοµή τροφίµων αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της καθηµερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Λόγω, της ολοένα και 

αυξανόµενης χρήσης έτοιµων προϊόντων από ένα ολοένα και πιο ευρύ κοινό, κρίνεται 

αναγκαία η διασφάλιση της ασφάλειας των παρεχόµενων τροφίµων για την υγεία του 

καταναλωτή και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής ενός Συστήµατος 

∆ιασφάλισης Ασφάλειας Τροφίµων (Σ∆ΑΤ), όπως το HACCP (Hazard Analysis of 

Critical Control Point). Η παρούσα πτυχιακή µελέτη επιχειρεί µία θεωρητική 

προσέγγιση του συστήµατος HACCP, αλλά και µία πρακτική προσέγγιση  µέσω της 

εφαρµογής του σε µονάδα ζαχαροπλαστικής. Επιχειρείται η περιγραφή των 

βασικότερων λόγων που οδήγησαν στην ανάπτυξη συστηµάτων ποιότητας, η 

ιστορική τους εξέλιξη, τα οφέλη και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την 

εφαρµογή τους. Αναφορικά µε την πρακτική προσέγγιση των συστηµάτων ασφάλειας 

τροφίµων, εξετάζεται η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος ISO 22000 σε µια 

µικρή παραγωγική επιχείρηση, η οποία στερείται των δοµών µιας µεγάλης 

επιχείρησης, όχι όµως και της δυνατότητας να εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα ποιότητας και να κοµιστεί τα οφέλη του.     
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1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Η έννοια της ποιότητας, είναι δύσκολο να καθοριστεί. Στα πλαίσια της 

προσπάθειας αποσαφήνισης του όρου, πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν τη δική τους 

εκδοχή. Η American Society for Quality Control1, ορίζει την ποιότητα ως σύνολο των 

γνωρισµάτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που 

επηρεάζει την ικανότητά του να ικανοποιεί τις δεδοµένες ανάγκες του πελάτη2. Μία 

άλλη εκδοχή είναι εκείνη του Fortuna3, που δήλωσε ότι η ποιότητα συνοπτικά µπορεί 

να δηλωθεί µε µία από τις εξής προτάσεις:  

α. Συµµόρφωση στις προδιαγραφές- η ποιότητα ορίζεται από την απουσία 

ελαττωµάτων , 

β. Ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη- η ποιότητα µετράται από το βαθµό της 

ικανοποίησης του πελάτη µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

 Ο Juran4 όρισε την ποιότητα ως καταλληλότητα για χρήση περιλαµβάνοντας 

την απουσία ελαττωµάτων και τα στοιχεία που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες του πελάτη. 

 

Ο Walter A. Shewhart5, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκε µε την 

ποιότητα, θέτοντας µία επιστηµονική βάση για τη µέτρηση του ποιοτικού ελέγχου 

στη βιοµηχανία και την παραγωγή κατά τη δεκαετία του 1930. Πίστευε ότι η προσοχή 

θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αναγνώριση προβληµάτων κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας και όχι στην επιδιόρθωση του τελικού προϊόντος. Ο 

Shewhart σχεδίασε αρχικά τον κύκλο PDCA (plan-do-check-act), τον οποίο στη 

συνέχεια εξέλιξε ο W. Edwards Deming. 

 

                                                           
1 American Society for Quality Control library , http://asq.org/glossary/q.html 
2 VAUGHN,R.  1990, Quality Assurance. Iowa State University Press, Ames, IA. 
3 Fortuna, R.M. 1990. "Quality of Design." Total Quality: An Executive's Guide for the 
1990s. (The Ernst & Young Quality Improvement Consulting Group, edited by E.C. Huge.) 
Milwaukee, WI: American Society of Quality Control. 
4 Ciampa Dan ,1992 ,Total Quality: A User*s Guide For Implementation ,Addison-wesley  
5 Ruby P. Puckett 2004, Food service manual for health care institutions 
,Carlton Green  
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Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ο W.Edwards Deming, o 

Joseph Juran και ο W. A. Shewhart ανέπτυξαν νέες µεθόδους διαχείρισης ποιότητας 

για τις βιοµηχανίες που κατασκεύαζαν όπλα απασχολώντας µη εξειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό. Μετά τον πόλεµο, οι Ιάπωνες αποφάσισαν να ξαναχτίσουν τη 

χώρα τους ακολουθώντας τη διδασκαλία των Deming, Juran και Shewhart.  

Προτεραιότητά τους ήταν να αλλάξουν το συσχετισµό της ετικέτας “made in Japan” 

µε τη χαµηλή ποιότητα, που είχε διαµορφωθεί στην αντίληψη του αγοραστικού 

κοινού. Έτσι έµαθαν να κατασκευάζουν προϊόντα υψηλής ποιότητας µε όσο το 

δυνατόν χαµηλότερο κόστος6. 

 

Ο Deming, είναι αναγνωρισµένος διεθνώς ως ένας από τους πρώτους 

συνεισφέροντες στο ιαπωνικό πρόγραµµα ποιοτικής βελτίωσης. Σύµφωνα µε τον 

Deming, ο τρόπος να επιτευχθεί η ποιότητα ενός προϊόντος είναι η συνεχής βελτίωση 

του σχεδιασµού του προϊόντος και της διαδικασίας παραγωγής του, µειώνοντας τη 

σπατάλη. Επίσης επέκτεινε τον κύκλο PDCA του Shewhart, καθορίζοντας το κάθε 

τεταρτηµόριο του κύκλου και παρέχοντας συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης7. 

 

 

1.2. ∆ιασφάλιση Ποιότητας 

 

Με τον όρο ∆ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance- QA), εννοούµε τη 

διαδικασία που καθορίζει και εξασφαλίζει τη διατήρηση των επιπέδων ποιότητας 

µέσα σε προκαθορισµένα αποδεκτά πλαίσια για ένα προϊόν ή υπηρεσία8. Το σηµείο 

έναρξης ενός προγράµµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας, είναι οι στόχοι της κάθε 

επιχείρησης. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πελάτη, αποτελεί στόχο τόσο των 

κερδοσκοπικών όσο και των µη κερδοσκοπικών οργανισµών. Το κλειδί σε ένα 

πρόγραµµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, είναι η συνεχής παρακολούθηση και 

αξιολόγηση, για να προσδιοριστεί αν το επίπεδο ποιότητας και ο έλεγχος παραµένουν 

                                                           
6
 Beasley, 1991 

7
 Ruby P. Puckett,2004  Food service manual for health care institutions,Carlton Gree 

8
 Thorner, M. E., and P. B. Manning: Quality Control in Foodservice. Revised 
Edition, AVI Publishing Company, Westport, Connecticut (USA) 1983 
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σε όλους τους τοµείς της επιχείρησης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η πληροφόρηση 

(feedback)9. 

 

1.3. Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας 

 

Σύµφωνα µε το Shands (Continuous Quality Improvement- CQI), η Συνεχής 

Βελτίωση Ποιότητας αποτελεί µία επικεντρωµένη διοικητική φιλοσοφία για την 

παροχή ηγεσίας, δοµής, εκπαίδευσης και ενός περιβάλλοντος για συνεχή βελτίωση 

όλων των διαδικασιών ενός οργανισµού. Ο Causey10 από την άλλη πλευρά, όρισε 

µέσω του An Executive’s Pocket Guide to QI/TQM Terminology την CQI πιο 

συνοπτικά, ως τη βασική θεωρία πως η ποιότητα µπορεί να βελτιώνεται σε µία 

συνεχή ή ατελείωτη βάση. Η κεντρική ιδέα είναι πως η χαµηλού επιπέδου ποιότητα, 

οφείλεται στην χαµηλού επιπέδου λειτουργία ή στις κακώς δοµηµένες διαδικασίες, 

που µπορούν όµως να βελτιωθούν. Συγγενής έννοια, είναι και η  ∆ιαδικασία 

Βελτίωσης Ποιότητας (Quality Improvemnet Process -QIP), η οποία κατά τον Gift 

(Gift, 1992), είναι µία δοµηµένη προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων, που 

επικεντρώνει στο χειρισµό διαδικασιών και περιλαµβάνει το προσωπικό στην 

ανάλυση τρεχόντων καταστάσεων και στην ανάπτυξη συστάσεων για επίλυση 

προβληµάτων. Για τον τοµέα των υπηρεσιών σίτισης στα νοσοκοµεία, ένα 

πρόγραµµα Συνεχούς Βελτίωσης Ποιότητας περιλαµβάνει τρία στοιχεία: 

 

- Τον έλεγχο ποιότητας 

- Την παροχή υπηρεσιών και 

- Την αξιολόγηση κλινικής ποιότητας  

 

 

1.4. Έλεγχος Ποιότητας 

 

 Ο Έλεγχος Ποιότητας, αποτελεί µία πλευρά της διοικητικής λειτουργίας του 

ελέγχου, που αποτελεί µία συνεχή διαδικασία επαλήθευσης για να καθοριστεί αν τα 

κριτήρια πληρούνται και για να διορθωθούν όσα δεν πληρούνται. Η ∆ιασφάλιση 

                                                           
9
 Spears, 1995 

10
 Causey, 1992 
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Ποιότητας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως προσανατολισµένη παραγωγή. Έτσι ο 

έλεγχος ποιότητας είναι απαραίτητος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας11.  

 

Εκτός όµως από την αναγκαιότητα του ελέγχου ποιότητας για την 

εξασφάλιση τελικού προϊόντος που να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις όπως αυτές 

διαµορφώνονται από τη νοµοθεσία, αλλά και τα ζητούµενα των καταναλωτών, 

υπάρχουν και οικονοµικές διαστάσεις που αφορούν την ποιότητα και διατυπώθηκαν 

το 1951 από τον Joseph Juran στο Quality Control Handbook που εξέδωσε στις 

Η.Π.Α. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Juran12, το κόστος της ποιότητας χωρίζεται σε 

κόστος που µπορεί να αποφευχθεί και αναπόφευκτο κόστος. Στο κόστος που µπορεί 

να αποφευχθεί, συµπεριλαµβάνει το κόστος που σχετίζεται µε ελαττώµατα, 

εργατοώρες για επιδιορθώσεις, γδαρµένα υλικά, διαχείριση παραπόνων και απώλεια 

δυσαρεστηµένων πελατών. Στο αναπόφευκτο κόστος, συµπεριλαµβάνει το κόστος 

που απαιτείται για πρόληψη, επιθεώρηση, δειγµατοληψία και γενικότερα για όσα 

απαιτεί ο έλεγχος ποιότητας. 

 

Ο Έλεγχος Ποιότητας στις υπηρεσίες σίτισης επικεντρώνεται στο χειρισµό, 

στην προετοιµασία και στο σερβίρισµα των τροφίµων. Στα χαρακτηριστικά που 

ελέγχονται, συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η υγιεινή, η θερµοκρασία, η 

εµφάνιση, η ποσότητα και η διατροφική αξία. Μέσω του ελέγχου, µπορεί να 

εντοπιστεί τί γίνεται λάθος, πόσο συχνά και γιατί. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η 

επιτυχία του Ελέγχου Ποιότητας εξαρτάται άµεσα από τη δέσµευση όλου του 

προσωπικού στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την παροχή ασφαλών και 

υγιεινών γευµάτων. 

 

Σύµφωνα µε τον Wood13, η διαφορά ανάµεσα στον έλεγχο ποιότητας και τη 

διοίκηση ποιότητας, είναι ότι ο έλεγχος ποιότητας είναι αντιδραστική διαδικασία, 

µιας και εντοπίζει το λάθος αφού έχει γίνει, ενώ η διοίκηση ποιότητας είναι 

διαδικασία πρόβλεψης που σκοπός της είναι ή οργάνωση µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

µην γίνει το λάθος εξαρχής. 

                                                           
11

 Pickworth, 1987 

 
12

 Juran, 1951 
13

 Wood, 1993 
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1.5. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

- Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management-TQM), σύµφωνα 

µε τον Gift (Gift, 1992), αποτελεί µία διοικητική φιλοσοφία που απευθύνεται 

στη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, ενώ προωθεί θετική αλλαγή και 

ένα αποτελεσµατικό πολιτιστικό περιβάλλον για συνεχή βελτίωση όλων των 

πλευρών ενός οργανισµού. Η έννοια της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

βασίζεται σε άλλες διοικητικές φιλοσοφίες όπως ο στρατηγικός σχεδιασµός, η 

διοίκηση µε στόχους και οι κύκλοι ποιότητας (Schmidt & Finnigan, 1992). 

Κατά τους Zabel και Avery14, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας συνίσταται από 

έξι στοιχεία: 

 

-  Την αλλαγή διαδικασιών, όχι ανθρώπων 

- Εστίαση στον πελάτη 

- Ενδυνάµωση των υπαλλήλων 

- Οµαδική προσέγγιση για την επίτευξη αλλαγής 

- ∆ιαδοχικά βήµατα για τον έλεγχο των διαδικασιών 

- Μακροπρόθεσµη δέσµευση του οργανισµού 

 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιεί η TQM, µπορούν να χωριστούν σε εργαλεία 

που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό και την αναγνώριση προβληµάτων και σε 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση προβληµάτων. Στην πρώτη 

κατηγορία, περιλαµβάνονται ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming) και τα 

διαγράµµατα ροής (flowcharts). 

 

Στα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό ή την ανάλυση 

συµπεριλαµβάνονται τα διαγράµµατα αιτίας-αποτελέσµατος (ή αλλιώς διαγράµµατα 

Ishikawa ή fishbone), τα διαγράµµατα Pareto και διαγράµµατα που απεικονίζουν 

πληροφορίες από διάφορες περιόδους παρατήρησης (run charts). Στα εργαλεία 

ανάλυσης προβληµάτων περιλαµβάνονται επίσης και τα διαγράµµατα ελέγχου. 

Ουσιαστικά τα διαγράµµατα ελέγχου είναι διαγράµµατα διαφόρων περιόδων 

παρατήρησης, που όµως επιτρέπουν τη χρήση της πιθανότητας και της στατιστικής 

                                                           
14

 Zabel & Avery, 1992 
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για να καθορίσουν τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό 

µπορεί να γίνει ο διαχωρισµός του αποδεκτού και αναµενόµενου από το µη αποδεκτό. 

 

Ένα επιπλέον εργαλείο της TQM, είναι το Benchmarking. Κατά τον Juran15, 

το Benchmarking αποτελεί µία ετικέτα για την ιδέα του καθορισµού στόχων, 

βασισµένων στη γνώση του τι έχουν καταφέρει άλλοι. Το benchmarking µπορεί να 

είναι εσωτερικό ή εξωτερικό. Το εσωτερικό benchmarking, χρησιµοποιείται για να 

συγκριθούν δεδοµένα του σήµερα µε δεδοµένα του παρελθόντος, µε σκοπό να 

διαπιστωθεί αν τα πρότυπα και οι απαιτήσεις ενός οργανισµού έχουν εκπληρωθεί ή 

ακόµα και ξεπεραστεί. Το εξωτερικό benchmarking, χρησιµοποιείται για να 

συγκριθεί η επίδοση ενός οργανισµού ή ενός τµήµατος, µε την επίδοση ενός άλλου 

οργανισµού ή τµήµατος συγκρίσιµου µεγέθους ή υπηρεσιών ώστε να διαπιστωθεί αν 

λειτουργεί σε επίπεδο ίσο µε αυτό που ορίζουν τα πρότυπα, χαµηλότερο ή 

υψηλότερο16. 

 

1.6. Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας  

 

Τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance systems), όπως τα 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) και EurepGap (Euro-Retailer 

Produce Working Group for Good Agricultural Practice) (eurep,2008), (Hughes, D. 

2003), ενσωµατώνονται στην αλυσίδα αγροτικών προϊόντων τροφίµων 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ποιότητα τόσο των προϊόντων όσο και των 

διαδικασιών.  

 

 Ο Baines17 το 2002 διατύπωσε ότι παρά το γεγονός ότι τα συστήµατα 

διασφάλισης ποιότητας έχουν εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα στα προϊόντα, µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται από τις αγορές τροφίµων 

για την πιστοποίηση της ποιότητας. Ύστερα από τις κρίσεις στον τοµέα των 

τροφίµων, οι καταναλωτές πιέζουν για διαφάνεια και ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα 

αγροτικών προϊόντων τροφίµων18. 

                                                           
15

 Juran, 1992 
16

 Ruby P. Puckett,2004  Food service manual for health care institutions,Carlton Gree 
17

 Hingley M., Sodano V., Lindgreen A., 2008 
18

 Matopoulos A., Vlachopoulou M., Manthou V., Manos B, 2008) 
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Η ιχνηλασιµότητα ορίζεται η ικανότητα ανίχνευσης (trace) του ιστορικού, 

της εφαρµογής και της θέσης µιας οντότητας (entity), µέσω καταγεγραµµένων 

πληροφοριών (ISO 8402:1994) . Στο διεθνές πρότυπο ISO 8402:1994 Quality 

management and quality assurance–Vocabulary, δόθηκε αρχικά ο τυπικός ορισµός 

του Συστήµατος Ποιότητας ως εξής: Σύστηµα Ποιότητας (Quality System) είναι η 

οργανωτική δοµή, οι αρµοδιότητες, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι πόροι που 

χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της ∆ιοίκησης Ποιότητας. Το πρότυπο αυτό 

αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ISO 9000:2000 Quality Management Systems– 

Fundamentals and Vocabulary στο οποίο δίνεται ο ορισµός του Συστήµατος 

∆ιοίκησης Ποιότητας (Quality Management System–QMS) ως εξής: Σύστηµα 

∆ιοίκησης Ποιότητας είναι ένα σύστηµα διοίκησης και ελέγχου ενός οργανισµού για 

την καθιέρωση πολιτικής και στόχων για την ποιότητα καθώς και για την επίτευξη 

των στόχων αυτών (δηλαδή ένα σύστηµα για την υλοποίηση της ∆ιοίκησης 

Ποιότητας)19. H ιχνηλασιµότητα συνδέει τα υλικά παραγωγής µε την προέλευσή 

τους, τις διαδικασίες επεξεργασίας, τη διανοµή και τη διάθεση στον τελικό πελάτη20 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τον 178/2002 κανονισµό, ιδρύοντας τον 

Ευρωπαϊκό Πράκτορα Ασφάλειας Τροφίµων (European Food Safety Agency 

(EFSA)), τονίζοντας την ανάγκη για επαρκή ροή της πληροφορίας σε διαφάνεια και 

ιχνηλασιµότητα. Η ιχνηλασιµότητα δεν είναι αυτή που βελτιώνει την ασφάλεια και 

ποιότητα στα προϊόντα. Ο κύριος στόχος µε την εφαρµογή της είναι η άµεση 

ανάκληση όλων των ακατάλληλων προϊόντων σε περιόδους κρίσης. Προκειµένου οι 

εταιρείες να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα δίνουν περισσότερη 

σηµασία στην προσπάθεια τους για ποιότητα είτε στο οριζόντιο παιχνίδι 

ανταγωνισµού (κατασκευαστή µε κατασκευαστή) είτε στο κάθετο παιχνίδι 

ανταγωνισµού (κατασκευαστή µε λιανοπωλητή)21. 

 

Για τα φρούτα, η ικανοποίηση και η αποδοχή από τον καταναλωτή είναι τα 

κλειδιά για την επιτυχία. Παράγοντες οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν την κατά 

κοινή οµολογία καλή ποιότητα των προϊόντων είναι η εύκολη πρόσβαση στον χώρο 

                                                           
19

 Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας, 2010 
20

 Μανίκας, Ι. 
21

 Hingley M., Sodano V., Lindgreen A., 2008 
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πώλησης, το εµπορικό σήµα του καταστήµατος, η εξυπηρέτηση, η δοκιµή του 

προϊόντος µέσα στο χώρο του καταστήµατος, η διαφήµιση και η προώθηση22. 

 

Τα χαρακτηριστικά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών επηρεάζουν και 

τις απαιτήσεις στην µεταφορά, επηρεάζοντας την τιµή και βάζοντας εµπόδια στις 

συναλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, εµπόρων και καταναλωτών, και της 

εφοδιαστικής αλυσίδας23. 

 

Εκτιµάται ότι το 16-18% περίπου του ενεργού πληθυσµού στη χώρα µας 

απασχολείται, ή δηλώνει πως απασχολείται στον πρωτογενή τοµέα. Περίπου 820.000 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις έχουν επισήµως δηλωθεί ότι λειτουργούν, από τις οποίες 

το 25% έχουν µέγεθος λιγότερο από 9 στρέµµατα και κατέχουν ποσοστό µόλις 2,8% 

της γεωργικής γης. Η φυτική παραγωγή κατέχει το 70-75% του συνόλου της 

αγροτικής παραγωγής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα)24. 

 

Οι κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της χώρας µας είναι ένας από 

τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της φυτικής παραγωγής ενώ αξιόλογες είναι οι 

επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα να έχει καταξιωθεί 

στην Ευρωπαϊκή αγορά η Ελλάδα. Η σηµαντική έρευνα που γίνεται τελευταία από 

πλευράς επιστηµονικών ιδρυµάτων συµβάλλει στα µεγάλα περιθώρια αύξησης της 

διακίνησης στη διεθνή αγορά ποιοτικών προϊόντων. 

 

Παράλληλα µε τα δυνατά σηµεία που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, υπάρχουν και 

τα αρνητικά σηµεία, τα οποία έχουν να κάνουν µε την έλλειψη ολοκληρωµένου 

σχεδίου ανάπτυξης και απουσία προγραµµατισµού από την πολιτεία, µε την 

ανεπαρκή οργάνωση και τη κακή διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, το 

υψηλό κόστος χρηµατοδότησης και οι δυσµενείς όροι χρηµατοδότησης, τον έντονο 

ανταγωνισµό στις Ευρωπαϊκές Αγορές από χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία 

και Τρίτες χώρες, τα προβλήµατα στην ποιότητα - τυποποίηση – πιστοποίηση, τις 

συνθήκες εµπορίας και τη διάρθρωση των εκµεταλλεύσεων σε συνδυασµό µε το 

                                                           
22

 Mowat A., Collins R., 2000). 
23

 Zuurbier P.J., 1999 
24

 Χαµπίδης , 2009 
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µεγάλο αριθµό µικρών εκµεταλλεύσεων. Ο κατακερµατισµός (τοπικά – εθνικά) των 

φορέων παραγωγής και εµπορίας αποτελεί ένα αρνητικό σηµείο αφού οι εξαγόµενες 

ποσότητες είναι κατακερµατισµένες µεταξύ πολλών εξαγωγέων, ελάχιστοι από τους 

οποίους έχουν απ’ ευθείας επαφή µε τις αλυσίδες των σούπερ µάρκετ. Τέλος η 

υπεργήρανση του ενεργού και παραγωγικού αγροτικού πληθυσµού εµποδίζει την 

ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής της χώρας23 

 

Η ζωική παραγωγή, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανήκει στον τοµέα 

των αγροτικών προϊόντων, κατέχει το 25-30% αντίστοιχα του συνόλου της αγροτικής 

παραγωγής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα). 

 

Η χώρα µας είναι έντονα ελλειµµατική όπως αναφέρθηκε στα κυριότερα 

κτηνοτροφικά προϊόντα ήτοι σε αγελαδινό γάλα, βόειο και χοιρινό κρέας. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι Έλληνες προτιµούν τα ελληνικά προϊόντα 

επειδή τα θεωρούν πιο ασφαλή και ανώτερης ποιότητας δίνει τη δυνατότητα για 

περαιτέρω ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής στη χώρα µας. Γενικά, επικρατεί η 

αντίληψη πως οι δυνατότητες της Ελλάδας για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και 

την παραγωγή ανταγωνιστικών κτηνοτροφικών προϊόντων είναι περιορισµένες εξ’ 

αιτίας του ξηροθερµικού κλίµατος. Όµως η αυξανόµενη δυνατότητα αρδεύσεων, η 

εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας αποτελούν τη 

βάση για ουσιαστική ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας. 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην περιορισµένη ανάπτυξη 

της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι oι εδαφοκλιµατικές συνθήκες (φτωχοί και 

ξηροθερµικοί βοσκότοποι για την αιγοπροβατοτροφία και κρεοπαραγωγό βοοτροφία) 

και οι αδυναµίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο µικρός και πολυτεµαχισµένος 

κλήρος και η µονοκαλλιέργεια, η µη οριοθέτηση των βοσκοτόπων, η διάθεση 

αρδευόµενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούµενες καλλιέργειες που αποτρέπουν τη  

καλλιέργεια ζωοτροφών απαραίτητων κυρίως για την χοιροτροφία, πτηνοτροφία και 

βοοτροφία,, η ανεπαρκής οργάνωση και η κακή διαχείριση των κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων, το υψηλό κόστος χρηµατοδότηση, οι δυσµενείς όροι 

χρηµατοδότησης και το µεγάλο ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων, η µη 

ικανοποιητική κτηνιατρική περίθαλψη και προστασία µε αποτέλεσµα µεγάλες 
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απώλειες ζώων και µείωση παραγωγής και οι φορείς διαχείρισης, εµπορίας και 

προβολής των προϊόντων µε χαµηλές έως ανύπαρκτες δυνατότητες. 

 

Οι παραπάνω παράγοντες εκτός του ότι συντελούν στην περιορισµένη 

ανάπτυξη του τοµέα συντελούν και στη διαµόρφωση σχετικά υψηλού κόστους 

παραγωγής, µε αποτέλεσµα υψηλές τιµές στην κατανάλωση και έντονο 

ανταγωνισµό25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ζωική Παραγωγή, 2009 
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2.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ  

          

2.1   Η Ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας τροφίµων και προστασίας 

της ∆ηµόσιας υγείας : Από το αγρόκτηµα στο τραπέζι  

 
 

«Πιο ασφαλή τρόφιµα και πιο υγιεινή διατροφή» – αυτή είναι η ουσία της 

ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορά την ασφάλεια τροφίµων και την προστασία της 

δηµόσιας υγείας. Η ασφάλεια των τροφίµων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στην 

Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θέλουν ασφαλή και υγιεινά τρόφιµα26.  

 

Τα σηµαντικά σηµεία στα οποία επικεντρώνεται η στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίµων αφορούν τους κανόνες για την 

ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, τις ανεξάρτητες επιστηµονικές γνώµες, 

στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, τα µέτρα για την εφαρµογή των κανόνων και για 

τον έλεγχο των διαδικασιών και η αναγνώριση του δικαιώµατος του καταναλωτή να 

επιλέγει τα τρόφιµα αφού προηγουµένως ενηµερωθεί πλήρως για την προέλευση και 

τη σύνθεσή τους27.  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµειώσει εξαιρετική πρόοδο κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας πενταετίας, µετά τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια 

των τροφίµων τον Ιανουάριο του 2000. Υπάρχει µια γενική νοµοθεσία για τα 

τρόφιµα, που καθορίζει τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή 

προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων. Έχουν θεσπιστεί ειδικοί 

κανόνες για την αντιµετώπιση απειλών και γενικοί κανόνες υγιεινής για όλα τα 

τρόφιµα και τις ζωοτροφές, οι οποίοι έχουν επικαιροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, στο 

πλαίσιο της αναδιατύπωσης των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίµων. Οι 

κανόνες εφαρµόζονται «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι», ανεξάρτητα από το εάν τα 

τρόφιµα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εισάγονται από άλλη περιοχή του 

κόσµου. 

 

                                                           
26

 Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος ,Γνώµη (ΟΚΕ) 2004 
27

 ΕυρωπαΪκή Επιτροπή , Λευκή Βίβλος – 12η Ιανουαρίου 2000 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαµβάνεται σήµερα ότι η ασφάλεια των τροφίµων 

πρέπει να οργανωθεί µε έναν πιο συντονισµένο και ολοκληρωµένο τρόπο. Επειδή δεν 

υπάρχει µηδενικός κίνδυνος, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε προσπάθεια 

µέσω µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίµων, ώστε ο 

κίνδυνος να περιοριστεί στο ελάχιστο, στηριζόµενη σε σύγχρονα πρότυπα τροφίµων 

και υγιεινής που έχουν καταρτιστεί βάσει των πλέον πρόσφατων επιστηµονικών 

γνώσεων. Η ασφάλεια των τροφίµων, όπως αναφέρθηκε, αρχίζει από το αγρόκτηµα. 

 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για τα τρόφιµα αναγνωρίζει την αλληλένδετη φύση 

της παραγωγής τροφίµων και απαιτεί την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 

κινδύνων που αφορούν την υγεία του καταναλωτή και σχετίζονται µε την πρωτογενή 

παραγωγή, την µεταποίηση, την αποθήκευση, την µεταφορά και την εµπορία, 

απαιτώντας ταυτόχρονα και την εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχων που 

διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους. Επειδή η αλυσίδα της παραγωγής τροφίµων 

γίνεται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκη και οι κίνδυνοι που αφορούν την 

ασφάλεια τροφίµων και τη δηµόσια υγεία αναφέρονται σε όλα τα στάδια της 

αλυσίδας, η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής βοηθάει όχι µόνο στον 

εντοπισµό όλων εκείνων των αδυναµιών που παρουσιάζονται σε ολόκληρη την 

αλυσίδα παραγωγής (από τις ζωοτροφές, που τρέφονται τα εκτρεφόµενα ζώα µέχρι το 

τελικό προϊόν που φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή) αλλά και στην διαχείριση 

τόσο των υπαρχόντων όσο και των αναδυόµενων κινδύνων. Παράλληλα, 

δηµιουργείται ένα πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίµων πραγµατικά πρωτοπόρο 

και σε παγκόσµια κλίµακα, το οποίο µπορεί να επιτύχει υψηλό επίπεδο δηµόσιας 

υγείας και προστασίας των καταναλωτών28. 

 

Οι επιχειρήσεις τροφίµων πρέπει να εντοπίσουν κάθε στάδιο της διαδικασίας 

παραγωγής που είναι κρίσιµο για την ασφάλεια των τροφίµων. Για το σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή Υγιεινής του Codex Alimentarius έχει αναπτύξει µια µέθοδο ανάλυσης, το 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point ή Ανάλυση κινδύνων – Κρίσιµα 

σηµεία για τον έλεγχό τους) που συντελεί καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων. Η µέθοδος HACCP έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ και εφαρµόζεται πλήρως 

από τις επιχειρήσεις τροφίµων οι οποίες πρέπει να τηρούν και να αναθεωρούν 

                                                           
28

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Λευκή Βίβλος 2000 
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συνεχώς τις διαδικασίες ασφάλειας. Οι τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της 

εστίασης είναι εξοικειωµένοι εδώ και χρόνια µε τις έννοιες του HACCP, της 

ιχνηλασιµότητας και των ευρωπαϊκών υγειονοµικών κανόνων. Επιπρόσθετα, η νέα 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιβάλλει τη χρήση των οδηγών σωστής υγιεινής, που έχουν 

συνταχθεί από επιστήµονες και επικυρωθεί από τις διοικητικές αρχές.  

 

Η ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίµων (ΕΑΑΤ)29, που ιδρύθηκε 

το 2002, διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης και 

επαναξιολόγησης των νέων προϊόντων διατροφής και τον νέων µεθόδων παραγωγής. 

Το έργο της καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δράσης, που περιλαµβάνει τη διατροφή, τους 

γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς (ΓΤΟ), την υγεία των ζώων, την ορθή 

µεταχείρισή τους και την υγεία των φυτών. Η ΕΑΑΤ παρέχει επιστηµονικές 

συµβουλές µε τρόπο πιο αποτελεσµατικό και διαφανή από ό,τι γινότανε στο 

παρελθόν. Για παράδειγµα, η ΕΑΑΤ αξιολογεί µε ιδιαίτερη προσοχή τους γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς και τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα πριν 

χορηγηθεί η άδεια κυκλοφορίας τους, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι επιστήµες δεν 

έχουν ακόµη επαρκή επιστηµονικά δεδοµένα που να αποδεικνύουν την αρνητική 

επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Σηµαντική γραµµή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των 

τροφίµων είναι η ενηµέρωση των καταναλωτών οι οποίοι διατηρούν το δικαίωµα να 

ενηµερώνονται για θέµατα που αφορούν την διατροφή και την υγεία τους. Οι 

άνθρωποι θέλουν, και έχουν το δικαίωµα, να γνωρίζουν τι τρώνε. Το δικαίωµα αυτό 

το αναγνωρίζουν και οι κανόνες για την επισήµανση των τροφίµων. Η βασική αρχή 

των κανόνων της ΕΕ για την επισήµανση των τροφίµων είναι ότι πρέπει να δίνονται 

στους καταναλωτές όλες οι σηµαντικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος, 

τον παρασκευαστή, τις µεθόδους αποθήκευσης και παρασκευής. Οι παραγωγοί και οι 

παρασκευαστές είναι ελεύθεροι να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες, εφόσον το 

επιθυµούν, αλλά οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ακριβείς, να µην παραπλανούν 

τον καταναλωτή και να µην περιέχουν ισχυρισµούς σχετικά µε προληπτικές, 

θεραπευτικές ή ιαµατικές ιδιότητες των τροφίµων. Η πρόκληση στο πλαίσιο της 

εφαρµογής σύγχρονων κανόνων όσον αφορά την επισήµανση των τροφίµων είναι να 
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 EFSA: European Food Safety Authority (βλ. υποσηµείωση 32) 
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επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ αφενός της όσο το δυνατόν πληρέστερης ενηµέρωσης 

των καταναλωτών και αφετέρου της αποφυγής υπερβολικά πολλών ενδείξεων που 

καθιστούν την επισήµανση δυσανάγνωστη και δυσνόητη. Οι καταναλωτές θέλουν 

επίσης να γνωρίζουν εάν ένα τρόφιµο περιέχει ένα γενετικά τροποποιηµένο προϊόν, 

και να επισηµαίνεται εµφανώς εάν ένα από τα συστατικά του τροφίµου είναι 

αλλεργιογόνο. Εάν ένα τρόφιµο περιέχει ένα γενετικά τροποποιηµένο προϊόν ή εάν 

ένα προϊόν που προέρχεται από γενετικά τροποποιηµένο υλικό ενσωµατώθηκε στην 

παραγωγή του τροφίµου αυτού, τότε πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη στην 

επισήµανση. Τέλος, για ορισµένα τρόφιµα ισχύουν ειδικοί κανόνες. Για παράδειγµα, 

η παρουσία κινίνης και καφεΐνης στα τρόφιµα πρέπει να αναγράφεται σαφώς. 

 

Η έγκυρη και επιστηµονική ενηµέρωση του καταναλωτή σχετικά µε τους 

κινδύνους που απειλούν τη δηµόσια υγεία είναι µια αµφίδροµη ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ των ενδιαφερόµενων πλευρών και αποτελεί κύρια ευθύνη των 

αρχών απέναντι στο καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζοντας το σύστηµα 

ταχείας προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές (RASFF)30 επιτρέπει την 

έγκαιρη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τους νέους κινδύνους για τον 

καταναλωτή. Όταν οι επίσηµες υπηρεσίες ενός κράτους µέλους της ΕΕ εντοπίζουν 

ένα τρόφιµο ή µια ζωοτροφή το οποίο πιστεύουν ότι µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο 

για τους καταναλωτές, χρησιµοποιούν το δίκτυο αυτό για τη διάδοση των 

πληροφοριών σχετικά µε τον πιθανό κίνδυνο και τα µέτρα που έλαβαν για να 

εµποδίσουν την είσοδο του εν λόγω προϊόντος στην τροφική αλυσίδα. Κατά τον 

τρόπο αυτό ο κίνδυνος γίνεται πολύ γρήγορα γνωστός σε ολόκληρη την ΕΕ, και οι 

αρχές των άλλων χωρών µπορούν να δράσουν µε ταχύτητα εφόσον εκτιµούν ότι 

υπάρχει κίνδυνος και για τους δικούς τους πολίτες. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της, τα θεσµικά όργανα, οι κυβερνήσεις, οι 

φορείς επιβολής της νοµοθεσίας, οι επιχειρήσεις παραγωγής, µεταποίησης και 

διανοµής τροφίµων, οι έµποροι τροφίµων και, φυσικά, οι ίδιοι οι καταναλωτές, 

δίνοντας το απαιτούµενο βάρος στην ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία της 

δηµόσιας υγείας, αντιλαµβάνονται ότι πρέπει να συµβάλουν όλοι από την δική τους 

πλευρά στην επίτευξη και στη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων. Για 
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το λόγο αυτό, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες της για την εκπλήρωση και εφαρµογή 

της στρατηγικής. 

 

 
2.2  Ασφάλεια Τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

2.2.1. Η Ευρωπαϊκή νοµοθετική προσέγγιση  
 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την 

ασφάλεια των τροφίµων, η οποία καλύπτει επίσης την υγεία και την καλή 

µεταχείριση των ζώων, καθώς και την υγεία των φυτών. Η στρατηγική αυτή 

διασφαλίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης των τροφίµων σε όλη την πορεία τους από το 

αγρόκτηµα στο τραπέζι, ξεπερνώντας τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, έτσι ώστε να 

εξαλειφθούν τα εµπόδια στο εµπόριο και οι καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους 

µεγαλύτερη ποικιλία τροφίµων. Αυστηρά πρότυπα εφαρµόζονται τόσο στα προϊόντα 

που παράγονται στην ΕΕ όσο και σε αυτά που εισάγονται από άλλες χώρες. 

 

Τρείς είναι οι βασικές συνιστώσες της στρατηγικής της ΕΕ για τα τρόφιµα: 

νοµοθεσία για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, έγκυρες 

επιστηµονικές συµβουλές στις οποίες βασίζονται οι αποφάσεις και τα µέτρα επιβολής 

και ελέγχου. Η νοµοθεσία καλύπτει ένα ευρύ πεδίο από τις ζωοτροφές και τα 

τρόφιµα, έως την υγιεινή των τροφίµων. Εφαρµόζει δε τα ίδια αυστηρά πρότυπα σε 

όλη την ΕΕ. 

 

Η εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς απαιτεί τη θέσπιση 

κοινών αρχών και κανόνων για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενιαίο 

επίσηµο σύστηµα αναγνώρισης και ελέγχου κινδύνων, κωδίκων ορθής υγιεινής 

πρακτικής κατά κλάδο και τοµέα, ιχνηλασιµότητα της προέλευσης κατά περίπτωση 

και ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίµων). Κατά συνέπεια απαιτεί και την 

εφαρµογή µιας πολιτικής βασιζόµενης σε σύγχρονη νοµοθεσία, η οποία να καλύπτει 

όλες τις πτυχές της τροφικής αλυσίδας, από το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής έως 

τα σηµεία πώλησης και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, διαδραµατίζοντας έτσι 

καθοριστικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. 
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Οι πολιτικές, οικονοµικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες από τα διατροφικά 

σκάνδαλα που εµφανίστηκαν κατά την δεκαετία του ΄90 στην Ευρώπη (Μεταδοτική 

Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, ∆ιοξίνες), κατέστησαν σαφή την 

αδυναµία του προϋπάρχοντος συστήµατος και την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσής 

του. Έγινε επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωµένων και ενιαίων συστηµάτων ελέγχων 

της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα («από 

το χωράφι στο τραπέζι», από τον έλεγχο στην χρήση των φυτοφαρµάκων και των 

ζωοτροφών µέχρι την αγορά από τον καταναλωτή).  

 

Η επιδίωξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου αποτελεί 

έναν από τους θεµελιώδεις στόχους της νοµοθεσίας των τροφίµων31.  Η παραδοσιακή 

προσέγγιση της νοµοθεσίας για την ασφάλεια τροφίµων και την προστασία της 

δηµόσιας υγείας αντικαταστάθηκε από µια πιο σύγχρονη αντίληψη η οποία απαιτεί 

την εφαρµογή αρχών και κανόνων από τα αρµόδια όργανα και τη διενέργεια 

υγειονοµικών ελέγχων τόσο στα ίδια τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές όσο στις 

επιχειρήσεις τροφίµων, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση προς την κείµενη 

νοµοθεσία και η τυχόν επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβαίνουν τις ισχύουσες 

υγειονοµικές διατάξεις. 

 

Οι γενικοί κανόνες για όλα τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές συµπληρώνονται 

από µέτρα σε τοµείς στους οποίους απαιτείται ιδιαίτερη προστασία για τον 

καταναλωτή, όπως η χρήση φυτοφαρµάκων, συµπληρωµάτων διατροφής, χρωστικών 

ουσιών, αντιβιοτικών και ορµονών. Υπάρχουν συγκεκριµένα πρότυπα που 

εφαρµόζονται στην προσθήκη βιταµινών, µετάλλων και άλλων παρόµοιων ουσιών 

στα τρόφιµα. Η νοµοθεσία καλύπτει επίσης τα προϊόντα που βρίσκονται σε επαφή µε 

τρόφιµα, όπως οι πλαστικές συσκευασίες. Κοινοί κανόνες της ΕΕ για την επισήµανση 

µας επιτρέπουν να εντοπίζουµε ευκολότερα τα συστατικά στα οποία µπορεί να 

είµαστε αλλεργικοί, ή να κατανοούµε καλύτερα διάφορους όρους όπως «χαµηλά 

λιπαρά» και «υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες». 

 

 

 
                                                           
31

 Σπύρος Β. Ραµαντάνης,(2006), «Η νέα δέσµη για την υγιεινή των τροφίµων: Υποχρεώσεις των 
Υπευθύνων Επιχειρήσεων Κρέατος και του Επίσηµου Κτηνιάτρου 
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2.2.2. Το πλαίσιο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Νοµοθετικού πλαισίου       

           στην Ευρώπη και στην Ελλάδα    

         

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για 

τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα, εξετάζοντας αν αυτή έχει ενσωµατωθεί ορθά στην 

εθνική νοµοθεσία και αν εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, διενεργώντας 

επιτόπιες επιθεωρήσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός. 

 

Τα κράτη µέλη πρέπει να εκπονήσουν ολοκληρωµένο πολυετές εθνικό 

σχέδιο ελέγχου που περιγράφει διεξοδικά το εθνικό σύστηµα ελέγχου και τις σχετικές 

δραστηριότητες. Το σχέδιο αυτό εκπονείται σύµφωνα µε τους άξονες που όρισε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη για να προωθήσει 

εναρµονισµένη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση ορθών πρακτικών. Ένα 

έτος µετά την έναρξη της εφαρµογής των σχεδίων ελέγχου και στη συνέχεια κάθε 

χρόνο, τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία 

επικαιροποιεί το αρχικό τους σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί µια γενική 

έκθεση για τη συνολική λειτουργία των εθνικών συστηµάτων ελέγχου στα κράτη 

µέλη, βάσει των εκθέσεων των κρατών µελών και των αποτελεσµάτων των ελέγχων 

που διενήργησε, η οποία υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο και δηµοσιεύεται32. 

 

Οι επίσηµοι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη επιτρέπουν 

τον έλεγχο για τη διασφάλιση της τήρησης της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας 

σχετικά µε τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα. Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι 

διενεργούνται τακτικά και αιφνιδιαστικά, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της 

µεταποίησης ή της διανοµής των ζωοτροφών ή των τροφίµων. Για τον καθορισµό των 

ελέγχων λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν, η εµπειρία και οι γνώσεις 

που αποκτήθηκαν από προηγούµενους ελέγχους, η αξιοπιστία των ελέγχων που 

πραγµατοποιήθηκαν ήδη στις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων καθώς και οι 

υποψίες για ενδεχόµενη µη συµµόρφωση. 
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 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Βρυξέλλες (2011) 
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Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων 

παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη για την αποτελεσµατική διενέργεια των 

επίσηµων ελέγχων από την αρµόδια αρχή. ∆ιασφαλίζουν κυρίως την πρόσβαση στα 

κτίρια, στους χώρους εργασίας της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις και τις λοιπές 

υποδοµές, την πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία που προβλέπονται ή που η 

αρµόδια αρχή κρίνει αναγκαία για την αξιολόγηση της κατάστασης. Η αρµόδια αρχή 

διενεργεί αυτούς τους επίσηµους ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι επιχειρήσεις 

τροφίµων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επίσηµοι έλεγχοι απαιτούν µέτρα από 

περισσότερα από ένα κράτη µέλη, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών παρέχουν 

αµοιβαία διοικητική συνδροµή. Η συνδροµή αυτή µπορεί να επεκτείνεται και στην 

ενεργό συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων των επιτόπιων ελέγχων από 

εµπειρογνώµονες ενός κράτους µέλους σε κάποιο άλλο κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη 

ορίζουν ένα φορέα σύνδεσης, ρόλος του οποίου είναι να επικουρεί και να συντονίζει 

την επικοινωνία, τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτήσεων συνδροµής. Μετά τη 

λήψη αιτιολογηµένου αιτήµατος για την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου, ο φορέας 

σύνδεσης επικοινωνεί µε τις αρµόδιες αρχές που µεριµνούν ώστε ο αιτών να 

λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα που θα του επιτρέψουν να 

εξασφαλίσει τη συµµόρφωση προς τη νοµοθεσία. Όταν η αρµόδια αρχή ενός κράτους 

µέλους λαµβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα, τις διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές 

των κρατών µελών που ενδεχοµένως ενδιαφέρονται σχετικά. Η διαδικασία 

διοικητικής συνδροµής εφαρµόζεται στις ανταλλαγές όλων των ειδών πληροφοριών, 

πλην εκείνων που αποτελούν αντικείµενο δικαστικών διαδικασιών και εκείνων που 

µπορεί να βλάψουν τα εµπορικά συµφέροντα φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

 

Ιδιαίτερη σηµασία από την εφαρµογή της νοµοθεσίας έχει η διαφάνεια και η 

εµπιστευτικότητα των ελεγκτικών αρχών. Τα µέλη του προσωπικού των αρµόδιων 

αρχών είναι υποχρεωµένα να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αποκτούν κατά 

τη διεξαγωγή των επίσηµων ελεγκτικών τους καθηκόντων και οι οποίες εµπίπτουν ως 

εκ της φύσεώς τους στο επαγγελµατικό απόρρητο. Από την άλλη πλευρά, οι αρµόδιες 

αρχές πρέπει να δηµοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που κατέχουν, ιδίως σε 

περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι ζωοτροφές ή τρόφιµα µπορεί να δηµιουργούν 

κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. 
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Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για την 

πραγµατοποίηση των επίσηµων ελέγχων. Αυτές οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να 

πληρούν ορισµένα λειτουργικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται η αµεροληψία και η 

αποτελεσµατικότητά τους. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισµό και επαρκές 

ειδικευµένο προσωπικό καθώς και σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι 

αρµόδιες αρχές µπορούν να διενεργούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους ώστε να 

διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της νοµοθεσίας. 

 

Σε περίπτωση ανάθεσης ενός µέρους των επίσηµων ελέγχων σε 

περιφερειακούς ή τοπικούς φορείς, είναι αναγκαία η αποτελεσµατική συνεργασία 

µεταξύ της αναθέτουσας αρµόδιας αρχής και των διαφόρων φορέων ελέγχου. Η 

αρµόδια αρχή µπορεί να αναθέτει συγκεκριµένα καθήκοντα ελέγχου σε µη 

κυβερνητικές οργανώσεις εφόσον αυτές πληρούν αυστηρούς όρους, οι οποίοι 

ορίζονται λεπτοµερώς στον παρόντα κανονισµό. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό 

διαδικασία για την κατάρτιση καταλόγου των καθηκόντων που µπορούν ή δεν 

µπορούν να ανατεθούν. ∆εν είναι δυνατόν να ανατεθεί η λήψη µέτρων επιβολής. Η 

αρµόδια αρχή µπορεί να οργανώσει εξετάσεις ή επιθεωρήσεις των οργανισµών στους 

οποίους ανέθεσαν τη διενέργεια ελέγχων33. 

 

Στην Ελλάδα, µε βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 088/2006, κατ` 

εφαρµογή των διατάξεων των Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004 και 882/2004 ορίζονται δυο Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές για τη διενέργεια 

των επισήµων ελέγχων για τις ζωοτροφές, τα τρόφιµα, την Υγεία και την καλή 

διαβίωση των ζώων και την Υγεία των φυτών : 

 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΑΑΤ) 

2. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) 

 

Οι δυο Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές έχουν τις παρακάτω γενικές αρµοδιότητες 

τις οποίες ασκούν στους τοµείς ευθύνης τους, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση Β3-32/2.4.2003 (Β 386): 

                                                           
33

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.178/2002 
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• Την Νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία και έκδοση εθνικών διατάξεων, την 

εφαρµογή και συµµόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισµούς και 

συστάσεις που εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Την εκπόνηση και την υποστήριξη των εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων 

ελέγχου και την εποπτεία και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης αυτών. 

• Τον επιµερισµό και συντονισµό της διεξαγωγής των επισήµων ελέγχων, µέσα 

από την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αρχές κεντρικού και νοµαρχιακού 

επιπέδου, τη µέριµνα για την ενοποίηση των τεχνικών ελέγχου και τη 

διεξαγωγή του µε συχνότητα που καθορίζει η κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων 

ως προς την επικινδυνότητα τους. 

• Την κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση 

κρίσεων. 

• Την διαµόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την συνεχή 

ενηµέρωση, επιµόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού που διεξάγει 

επίσηµους ελέγχους. 

• Την ενηµέρωση της κοινής γνώµης µε διαφάνεια και αντικειµενικότητα. 

• Την καταχώριση και έγκριση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

που απαιτεί η σχετική νοµοθεσία. 

• Την συµµετοχή στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

∆ιεθνών Οργανισµών για την υποστήριξη των απόψεων και θέσεων της χώρας 

και την διαµόρφωση των σχετικών µε τις αρµοδιότητες τους αποφάσεων. 

• Την επικοινωνία µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 

µε τις Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τρίτων χωρών και την παροχή αµοιβαίας συνδροµής. 

• Την αξιολόγηση των εθνικών οδηγιών ορθής πρακτικής. 

 

Οι Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές (ΚΑΑ) σύµφωνα µε τις ΚΥΑ Β3-32/2003, 

088/2006 και 15523/2006 υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική και αµοιβαία 

ενηµέρωση για τα ζητήµατα του πεδίου αρµοδιότητάς τους, διασφαλίζοντας την 

ισοδυναµία των συστηµάτων επίσηµου ελέγχου που διαχειρίζονται, µε στόχο τη 

διαµόρφωση ενιαίας άποψης και δράσης στο χειρισµό θεµάτων που προκύπτουν. 
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Η οριζόντια επικοινωνία µεταξύ των ΚΑΑ τόσο σε ειδικότερα θέµατα όσο 

και γενικότερα ζητήµατα πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίµων, διασφαλίζεται 

µέσα από την οργάνωση συσκέψεων, την λειτουργία επιτροπών για συγκεκριµένα 

θέµατα, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας, τη συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων για 

την αντιµετώπιση τρεχουσών υποθέσεων. 

 

Κάθετη επικοινωνία υφίσταται ανάµεσα στις ΚΑΑ και τις υπηρεσίες που 

έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητες επίσηµου ελέγχου όπως τις Περιφερειακές 

∆ιευθύνσεις του ΕΦΕΤ και τις ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων. 

 

Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΕΦΕΤ συντονίζονται, καθοδηγούνται και 

εποπτεύονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ η οποία σύµφωνα µε τον Ν. 

2741/99 και το Π.∆ 223/2000 ασκεί διοικητικό έλεγχο αυτών στα πλαίσια του οποίου 

περιλαµβάνονται η οργάνωση συσκέψεων για την ενιαία εφαρµογή των αποφάσεων 

της διοίκησης, την επίλυση διοικητικών και άλλων προβληµάτων και οι τακτικές 

επισκέψεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις για τον έλεγχο 

και την εποπτεία της λειτουργίας τους. 

 

Οι ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α από το 2001 ανήκουν διοικητικά στις 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η αποτελεσµατική καθοδήγηση, ο συντονισµός, η 

εποπτεία και η αξιολόγηση των ελέγχων, που διενεργούν οι ∆ιευθύνσεις 

Κτηνιατρικής των Ν.Α, αποτελεί βασική ευθύνη των ΚΑΑ, ώστε να διασφαλιστούν 

οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που υφίστανται µέσα από την µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων βάσει της ΚΥΑ 15523/2006 και του Π∆ 79/2007. Στα πλαίσια αυτά 

υπάρχει επικοινωνία για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων που αφορούν 

τον επίσηµο έλεγχο. 

 

Η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του 

ΕΦΕΤ και των ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

επιτυγχάνονται µε αλληλοενηµέρωση, συσκέψεις για την διαχείριση προβληµάτων 

που ανακύπτουν στην από κοινού άσκηση ελέγχου και σύναψη ειδικών πρωτόκολλων 

για τον επιµερισµό των ελέγχων. 
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3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

3.1 Τι είναι το HACCP  

 

Το HACCP είναι ένα παγκοσµίως γνωστό σύστηµα ασφάλειας, το οποίο έχει 

αποδείξει την αποτελεσµατικότητά του σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας 

τροφίµων και σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίµων. 

 

Το HACCP αποτελεί µία επιστηµονική, λογική και συστηµατική προσέγγιση 

/ µέθοδο αναγνώρισης, εκτίµησης και ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται µε τα 

τρόφιµα34. Το HACCP ελέγχει τους µικροβιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς 

κινδύνους που σχετίζονται µε όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίµου, από την 

ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών µέχρι την τελική χρήση του και η 

οποία διασφαλίζει ότι το τρόφιµο είναι ασφαλές για κατανάλωση. Σε αντίθεση µε την 

παραδοσιακή προσέγγιση των αναλύσεων στο τελικό προϊόν, το σύστηµα HACCP 

ενσωµατώνει τον έλεγχο της ασφάλειας του τροφίµου µέσα στο σχεδιασµό της 

παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι το HACCP αποτελεί µία προληπτική προσέγγιση και 

κατά συνέπεια είναι πολύ αποδοτική και κερδοφόρα σε σχέση µε το κόστος 

εφαρµογής της (cost-effective). Το 1993 η επιτροπή Joint FAO/WHO Codex 

Alimentarius Commission υποστηρίζει το σύστηµα HACCP ως την πλέον οικονοµικά 

αποδοτική προσέγγιση που έχει επινοηθεί µέχρι στιγµής για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας των τροφίµων. 

 

Ο πιο σηµαντικός στόχος των επιχειρήσεων παροχής τροφίµων είναι να 

παράγουν και να προσφέρουν ασφαλή και υγιεινά προϊόντα. Η αύξηση των 

τροφογενών ασθενειών δηλώνει τις ανάγκες βελτίωσης της ασφάλειας των 

παρεχόµενων από αυτές τις επιχειρήσεις τροφίµων και τις εφαρµογές του HACCP 

στον τοµέα παροχής τροφίµων, το οποίο αποτελεί το τελευταίο στάδιο του 

συστήµατος παραγωγής τροφίµων πριν την κατανάλωση35. Για να είναι 

                                                           
34 Food, Science and Society by P.S. Belton, Teresa Belton, T. Belton, and T. Beta (2002) 
35 Morrison , P., Caffin , N. & Wallace, R. (1998) “Small food service establishments still on amber 
light for adopting Australian HACCP-based food safety code” 
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ανταγωνιστικές στη σύγχρονη εποχή, όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων χρειάζονται το 

σύστηµα HACCP. Έχει αναφερθεί ότι τα συστήµατα HACCP δεν έχουν ακόµα 

οµοιογενώς εφαρµοστεί σε όλη τη βιοµηχανία τροφίµων. Η εφαρµογή του HACCP 

µπορεί να βοηθήσει όσους διαχειρίζονται τρόφιµα να αναγνωρίσουν και να ελέγξουν 

τη πιθανότητα εµφάνισης προβληµάτων στις διάφορες διεργασίες (προετοιµασία 

τροφίµων, καθαριότητα, κτλ) και να µειώσουν την επίπτωση των ασθενειών 

τροφογενούς προέλευσης . Ωστόσο, δυσκολίες σχετικά µε τη διαχείριση της 

ασφάλειας των τροφίµων οφείλονται κυρίως στην έλλειψη παιδείας και κατάλληλης 

εκπαίδευσης πάνω στο HACCP36. Για την παροχή ασφαλέστερων τροφίµων, είναι 

απαραίτητο να ενταχθεί η εφαρµογή του HACCP στη ρουτίνα της κουζίνας  και να 

ενσωµατωθεί σε καθηµερινές δραστηριότητες , όπως επίσης πρέπει να γίνει και µε 

την εκπαίδευση των εργαζοµένων σχετικά µε το HACCP και τον τρόπο εφαρµογής 

του στο τοµέα παροχής τροφίµων. 

 

Το HACCP επίσης προτιµάται ως προσέγγιση προώθησης της ασφάλειας 

τροφίµων καθώς διασφαλίζει µε το πιο αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο ότι τα 

προϊόντα είναι ασφαλή37. Η εφαρµογή του σε µεγάλες επιχειρήσεις τροφίµων είναι 

πιο εύκολη από αυτή σε µικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περισσότερες 

µικρές επιχειρήσεις παροχής τροφίµων. 

 

Ακόµα όµως και ένα άψογο θεωρητικά σχεδιασµένο HACCP δεν είναι 

εγγύηση της απόλυτης ασφάλειας τροφίµων, καθώς κάποιοι κίνδυνοι, κρίσιµα όρια 

(προσωπική υγιεινή, πλύσιµο χεριών, κτλ) δε µπορούν πάντα να ελεγχθούν ακριβώς 

και να διορθωθούν. Παρ’ όλα αυτά, οι µελέτες για το HACCP είναι σηµαντικές γιατί 

αυτό µπορεί να υποστηρίξει τη µελλοντική ανάπτυξη της νοµοθεσίας περί υγιεινής 

για την παροχή ασφαλών τροφίµων από το αγρόκτηµα στο τραπέζι . 

 

Συνεπώς, το HACCP χρειάζεται στη παροχή τροφίµων και δεν υπάρχει 

καµία αµφιβολία ότι η ανάπτυξη ενός συστήµατος HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις 

τροφίµων είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει ότι όλη η γραµµή παραγωγής της 

τροφικής αλυσίδας είναι αποδεκτή, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της 

δηµόσιας υγείας. Για να είναι αποτελεσµατικό το HACCP απέναντι σε συγκεκριµένες 

                                                           
36

 Toh & Birchenough, 2000; Walker et al.,2003 
37

 McSwane et al., 2003 
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ανάγκες-στόχους, θα πρέπει να συµβαδίζει µε τα προς πώληση προϊόντα, τους 

πελάτες στους οποίους απευθύνονται, και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται κατά 

τη διάρκεια της παραγωγής τροφίµων38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
38

 Orriss & Whitehead, 2000; Wallace & Williams, 2001; Williams et al., 2003 
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3.1.1 Αρχές HACCP  

 

Οι βασικές αρχές του, όπως παρουσιάζονται από την Cobex Alimentarius 

Commission (Μάρτιος 1993), είναι: 

 

Αρχή 1 

 

Αναγνώριση των δυνητικών κινδύνων σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας και αναγνώριση των προληπτικών µέτρων 

που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τους. 

 

Αρχή 2 

 

Αναγνώριση των σηµείων εκείνων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας τα οποία πρέπει να ελέγχονται για να αποφευχθούν ή 

έστω να ελαχιστοποιηθούν, σε επιτρεπτό επίπεδο, οι κίνδυνοι. 

 

Αρχή 3 

 

Καθορισµός κρίσιµων ορίων εντός των οποίων πρέπει να βρίσκονται 

οι µετρούµενες στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου παράµετροι ώστε το 

στάδιο αυτό να θεωρείται ασφαλές. 

 

Αρχή 4 

 

Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των CCPs και ελέγχου 

των κρίσιµων ορίων τους. 

 

Αρχή 5 

 

Καθορισµός των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν, όταν 

διαπιστωθεί ότι οι τιµές κάποιας ελεγχόµενης παραµέτρου σε ένα 

κρίσιµο σηµείο είναι εκτός των ορίων που έχουν τεθεί. 

 

Αρχή 6 

 

Προσδιορισµός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν 

ότι το σύστηµα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά 

 

Αρχή 7 

 

Εγκατάσταση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής και 

αρχειοθέτησης των στοιχείων όλων των διαδικασιών που σχετίζονται 

µε τις αρχές και τις διαδικασίες του σχεδίου HACCP. 
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Η ανάπτυξη της µελέτης HACCP γίνεται µε εφαρµογή των επτά (7) 

παραπάνω αρχών του συστήµατος, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια: 

 

 

Αρχή 1η:  

Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή 

των τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και συγκοµιδή των πρώτων υλών, 

την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανοµή των προϊόντων, µέχρι 

την τελική επεξεργασία και την κατανάλωσή τους. Αξιολόγηση της πιθανότητας 

εµφάνισης και της σοβαρότητας των κινδύνων και προσδιορισµός των προληπτικών 

µέτρων για τον έλεγχο αυτών. 

 

Αρχή 2η:  

Προσδιορισµός των σηµείων, διεργασιών ή των φάσεων λειτουργίας που 

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

πιθανότητα εµφάνισής του. (Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου - CCP). 

 

Αρχή 3η:  

Καθορισµός των κρίσιµων ορίων, που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να 

Εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι τα 

κρίσιµα όρια µπορεί να σχετίζονται µε τη µέγιστη επιτρεπτή διακύµανση στις 

συνθήκες θερµοκρασίας/χρόνου, το ελάχιστο µέγεθος µεταλλικών τεµαχίων για την 

ανίχνευσή τους, κ.λ.π. 

 

Αρχή 4η:  

∆ηµιουργία και εγκατάσταση ενός συστήµατος παρακολούθησης των CCPs 

και των κρίσιµων ορίων τους. Καθιέρωση των διαδικασιών συλλογής και 

επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης, µε σκοπό τη ρύθµιση της 

παραγωγής και τη διατήρηση αυτής υπό έλεγχο. Η παρακολούθηση κάθε κρίσιµου 

σηµείου χωριστά µπορεί να γίνεται π.χ. ανά παρτίδα προϊόντος, ανά ώρα, ή συνεχώς. 

Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης πρέπει ακόµη να καταγράφονται και να 

διατηρούνται σε αρχεία. 
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Αρχή 5η:  

Καθορισµός των διορθωτικών ενεργειών, που πρέπει να πραγµατοποιούνται, 

όταν το σύστηµα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα κρίσιµο σηµείο ελέγχου (CCP) 

βρίσκεται εκτός ελέγχου, δηλαδή ότι εµφανίζεται απόκλιση από ένα καθορισµένο 

κρίσιµο όριο. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στη µελέτη 

HACCP και να καθορίζονται οι υπευθυνότητες του αρµόδιου προσωπικού. Σε 

περίπτωση που δεν ληφθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, το προϊόν 

πρέπει να καταστραφεί. 

 

Αρχή 6η:  

Σχεδιασµός και εγκατάσταση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 

τεκµηρίωσης και αρχειοθέτησης του σχεδίου HACCP. Η διατήρηση αρχείων από την 

εταιρεία είναι απαραίτητη, προκειµένου να διευκολύνεται η διαδικασία ανίχνευσης 

και ανάκλησης ενός προϊόντος, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας. Ακόµη, η σωστή αρχειοθέτηση διευκολύνει τη διεξαγωγή 

επιθεωρήσεων από τις Κρατικές Υπηρεσίες. 

  

Αρχή 7η:  

Προσδιορισµός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το 

σύστηµα HACCP λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. Οι διαδικασίες 

επαλήθευσης διεξάγονται είτε εσωτερικά από την επιχείρηση, είτε και από τρίτους 

αρµόδιους φορείς και περιλαµβάνουν έλεγχο αρχείων, αλλά και επιτόπιο 

εργαστηριακό έλεγχο. 

    

Σχηµατικά  
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Σχήµα 2. Σχηµατική απεικόνιση των αρχών του HACCP 

 

3.1.2 Μειονεκτήµατα - Πλεονεκτήµατα  HACCP  

 

∆ιάφοροι παράγοντες οδηγούν στην ανάγκη εφαρµογής ενός συστήµατος 

που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίµων. Ένας από αυτούς είναι η µεγάλη 

αύξηση του αριθµού των βιοµηχανιών τροφίµων τα τελευταία χρόνια, καθώς και η 

ανάπτυξη ευρέως φάσµατος νέων προϊόντων. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση 

εξαγωγών, µε παράλληλη αύξηση κινδύνου µόλυνσης των τροφίµων λόγω έλλειψης 

ελέγχων ή /και έλλειψης οµοιογένειας στα συστήµατα ελέγχου ασφάλειας των 

τροφίµων που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως. Επιπλέον, έχουν εµφανιστεί πρόσφατα 

νέοι παθογόνοι µικροοργανισµοί, που µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

υγεία των καταναλωτών, οι οποίες ήταν άγνωστες και µη ελεγχόµενες µε τις 

µεθόδους που χρησιµοποιούνταν ως τώρα39. 

 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι για την ασφάλεια των τροφίµων καθορίζονταν από 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους στο τελικό προϊόν. Αυτές οι µέθοδοι παρουσιάζουν 

µειονεκτήµατα όπως :  

 

• Ανάγκη µεγάλου αριθµού δειγµάτων µε επακόλουθο υψηλό κόστος  

• Σε περίπτωση προβλήµατος, ολόκληρη η παρτίδα θα πρέπει να απορριφθεί 

                                                           
39

 Economic Research Service/USDA 1998, Tracing the costs, benefits of improvement in food safety.  
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• Η ευθύνη επιρρίπτεται πάντα στον προϊστάµενο ακόµα και αν το πρόβληµα 

εντοπίζεται στις πρώτες ύλες  

• Υποκειµενική αξιολόγηση χωρίς τήρηση αρχείων  

• ∆εν υπάρχει συστηµατική τήρηση αρχείων των παραµέτρων της παραγωγικής 

διαδικασίας που µπορούν να παρουσιαστούν σε περίπτωση επιθεώρησης  

• Εάν το πρόβληµα παρουσιαστεί όταν το προϊόν βρίσκεται στην αγορά η 

επιχείρηση χάνει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, παράλληλα µε τα 

προβλήµατα υγείας που µπορεί αυτό να προκαλέσει . 

 

Εκτός από τους ήδη αναφερθέντες παράγοντες, τα πρόσφατα σκάνδαλα 

τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο συµβάλλουν στο να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι 

καταναλωτές τη σηµασία ενός συστήµατος που διαβεβαιώνει την ασφάλεια των 

τροφίµων.   

Στα µειονεκτήµατα του συστήµατος υπάγονται η πολυπλοκότητα του 

συστήµατος, καθώς και οι υπερβολικές απαιτήσεις του σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Ακόµη βασικές λειτουργίες του συστήµατος, όπως η διατήρηση αρχείων, καθιστούν 

το σύστηµα γραφειοκρατικό. 

Άλλα µειονεκτήµατα του HACCP είναι το υψηλό κόστος της ανάπτυξης, της 

εγκατάστασης, των λειτουργικών αλλαγών που τυχόν χρειαστούν, το υψηλό κόστος 

της εκπαίδευσης και ο απαιτούµενος χρόνος για την αλλαγή παλιών συνηθειών. 

Επιπλέον έρευνα πρέπει να γίνει στο καταναλωτικό κοινό, για το αν το ίδιο 

είναι διατεθειµένο να πληρώσει παραπάνω για ασφαλή προϊόντα, από τη στιγµή που 

το κόστος του HACCP περνάει τελικά από τον παραγωγό στον ενδιάµεσο και από 

εκεί στον τελικό καταναλωτή (Economic Research Service/ USDA, 1998). Αυτό 

όµως προϋποθέτει και την προηγούµενη ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού, τόσο 

για την προστασία που του προσφέρει η ουσιαστική εφαρµογή του συστήµατος 

HACCP, όσο και για τους κινδύνους που εγκυµονεί ενδεχόµενη απουσία του.    

Το HACCP έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στον έλεγχο της ασφάλειας 

τροφίµων που λύνουν σχεδόν εντελώς τα ανωτέρω προβλήµατα. Μερικά από τα 

οφέλη που αποκοµίζει µία επιχείρηση από την εφαρµογή του HACCP είναι40: 

 

                                                           
40

 BSI Management Systems 
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− Μεγιστοποίηση και εµπιστοσύνη για την ασφάλεια των τροφίµων που διαθέτει 

προς κατανάλωση 

− Εξάλειψη ελαττωµατικών προϊόντων και κυρίως των περιπτώσεων σωµατικής 

βλάβης του καταναλωτή (τροφικής δηλητηρίασης κλπ.) 

− Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία (Κανονισµός 178/2002 και 852/2004) 

− Τεκµηρίωση και συνεπώς απόδειξη προς τρίτους (ελεγκτικές, δικαστικές αρχές, 

καταναλωτή) της συµµόρφωσης µε τη σχετική νοµοθεσία 

− Έλεγχος προληπτικού χαρακτήρα βασιζόµενος σε εύκολους, γρήγορους και 

φθηνούς ελέγχους 

− Βελτίωση εικόνας επιχείρησης και ισχυρό όπλο marketing. 

 

 

Το HACCP είναι ένα σύστηµα αλληλοδιαδεχόµενων ενεργειών, µε στόχο 

την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού βαθµού ασφάλειας και προστασίας των 

τροφίµων. Το HACCP παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα κατά την εφαρµογή του 

τόσο για τη βιοµηχανία, όσο και για τον καταναλωτή, αλλά και το κράτος. Έτσι 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί41: 

 

- Ως µέθοδος της διασφάλισης της ασφάλειας του τροφίµου στην πρωτογενή 

παραγωγή, στην επεξεργασία, στη βιοµηχανική παραγωγή και στην προετοιµασία 

των τροφίµων. 

 

- Ως εργαλείο για την επιθεώρηση στον έλεγχο των τροφίµων. Οδηγεί στην πιο 

αποτελεσµατική επιθεώρηση των επιχειρήσεων τροφίµων, καθώς ο ρόλος των 

επιθεωρητών θα εστιάζεται στην αξιολόγηση (assessment) του σχεδίου HACCP και 

στην επικύρωση ότι είναι σωστά σχεδιασµένο και λειτουργεί αποτελεσµατικά. 

 

- Στη µελέτη των διεργασιών παρασκευής τροφίµων, και στην αναγνώριση και 

αξιολόγηση της επικίνδυνης συµπεριφοράς των εργαζοµένων όπου θα πρέπει να 

εστιάζονται οι προσπάθειες επιµόρφωσης όσον αφορά την υγιεινή. 

 

                                                           
41

 N.Xαρίσης,2011 Εισαγωγή στο HACCP 
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- Στη διαχείριση των προγραµµάτων της ασφάλειας των τροφίµων, για να 

αναγνωριστούν οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι (risks) για τη δηµόσια υγεία, έτσι ώστε να 

τεθούν σε προτεραιότητα οι ανάλογες προσπάθειες επέµβασης. 

 

Επιπλέον: 

 

� Το σύστηµα HACCP ξεπερνά πολλούς από τους περιορισµούς του 

παραδοσιακού τρόπου προσέγγισης του ελέγχου της ασφάλειας του τροφίµου 

(που γενικά βασιζόταν στις ταχείες επιθεωρήσεις και στις αναλύσεις στο 

τελικό προϊόν), περιλαµβανοµένων: 

− Της δυσκολίας συγκέντρωσης και εξέτασης επαρκούς αριθµού 

δειγµάτων, ώστε τα αποτελέσµατα να έχουν νόηµα και να είναι 

αντιπροσωπευτικά. 

− Του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για να εξαχθούν τα 

αποτελέσµατα. 

− Του µεγάλου κόστους που προκύπτει από τις αναλύσεις στο τελικό 

προϊόν και την ανάκληση των προϊόντων στην περίπτωση που υπάρχει 

ένδειξη µόλυνσης. 

− Του προσδιορισµού των προβληµάτων χωρίς να γίνεται κατανοητή η 

αιτία και 

− Των ορίων των ‘ταχείων’ τεχνικών των επιθεωρήσεων για την 

πρόβλεψη των πιθανών προβληµάτων σχετικά µε την ασφάλεια των 

τροφίµων. 

 

� Το HACCP έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει όλους τους πιθανούς, λογικά 

αναµενόµενους κινδύνους, µικροβιολογικούς, χηµικούς ή φυσικούς, ακόµη 

και αν δεν έχουν υπάρξει αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν. Έτσι είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο για καινούριες διαδικασίες. 

 

� Το σύστηµα HACCP είναι ικανό να περιλάβει τις αλλαγές που προκύπτουν, 

όπως µία εξέλιξη στο σχεδιασµό του εξοπλισµού, βελτιώσεις στις διαδικασίες 

παραγωγής και τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται µε το προϊόν. 
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� Επίσης βοηθά στο να εστιαστούν και να κατευθυνθούν οι προσπάθειες στο πιο 

κρίσιµο σηµείο της επιχείρησης τροφίµων. 

 
� Το σύστηµα HACCP µπορεί να µειώσει τις απώλειες προϊόντων που 

οφείλονται σε αλλοιώσεις. 

 
� Μέσα στο πλαίσιο του συστήµατος µπορεί κανείς να περιµένει βελτίωση στις 

σχέσεις ανάµεσα: (i) στους παραγωγούς, των τροφίµων και τους επιθεωρητές, 

και (ii) στους παραγωγούς και τους καταναλωτές. 

 
� Το σύστηµα HACCP παρέχει µία γερή επιστηµονική βάση που αποδεικνύει 

ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα για µην φτάσει ο κίνδυνος στον 

καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η πίστη ότι τα προϊόντα είναι 

ασφαλή, και έτσι προωθείται τόσο η εµπιστοσύνη στη βιοµηχανία τροφίµων, 

όσο και η σταθερότητα των επιχειρήσεων τροφίµων. 

 
� Τα στοιχεία που συλλέγονται βοηθούν τη δουλειά των επιθεωρητών τροφίµων 

για τον έλεγχο. 

 
� Το σύστηµα HACCP µπορεί να εφαρµοστεί σε όλη την αλυσίδα τροφίµων, 

από τις πρώτες ύλες µέχρι το τελικό προϊόν, π.χ. στην καλλιέργεια, στη 

συγκοµιδή, στην παραγωγική διαδικασία ή επεξεργασία, στη µεταφορά και 

διανοµή, στην προετοιµασία και στην κατανάλωση. 

 
� Η εφαρµογή του HACCP είναι η πιο αποδοτική οικονοµικά µέθοδος της 

διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίµων και της πρόληψης των τροφικών 

ασθενειών και δηλητηριάσεων. 

 
� Το σύστηµα HACCP µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί στα προγράµµατα 

∆ιασφάλισης Ποιότητας, π.χ. ISO 9000 

 

 

Εκτός από τα πλεονεκτήµατα, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το HACCP 

αποτελεί πλέον νοµική απαίτηση στην Ευρώπη. Ένα σύστηµα HACCP µπορεί να 

λειτουργήσει ως ανεξάρτητο σύστηµα ή µέρος ενός συστήµατος διαχείρισης 
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ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων έχοντας ως χαρακτηριστικά τα παρακάτω κοινώς 

αποδεκτά βασικά συστατικά στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 

ασφάλεια του προϊόντος  σε όλη την έκτασή της αλυσίδας παραγωγής µέχρι την 

κατανάλωση.   

 

 

 

 

3.1.3. Ανάπτυξη και Εφαρµογή του Συστήµατος ΗΑCCP 

 

Για την ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος HACCP απαιτούνται 

ορισµένα στάδια. Από την επιτροπή Codex Alimentarius Commision (1993) 

προτείνονται τα επόµενα 12 στάδια για την εφαρµογή του συστήµατος HACCP42. Και 

είναι τα παρακάτω: 

 

1. Επιλογή οµάδας HACCP, η οποία αποτελείται από ειδικούς που συνδυάζουν 

απαραίτητες γνώσεις και εµπειρίες σχετικά µε το αντικείµενο της επιχείρηση. 

 

2.  Περιγραφή του παραγόµενου προϊόντος. Αναλυτικότερα γίνεται µία 

καταγραφή πληροφοριών που έχουν σχέση µε τα γενικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, τις ιδιότητές του, τον τρόπο επεξεργασίας, συσκευασίας και 

διάθεσης. 

 

3.  Προσδιορισµός της πιθανής χρήσης του προϊόντος από τους τελικούς 

καταναλωτές. 

 

4. Σχεδιασµός διαγραµµάτων ροής. Σε αυτά καταγράφονται οι διαδικασίες όπως 

παραλαβή, αποθήκευση τελικού προϊόντος, διακίνηση, καθαρισµός, 

απολύµανση, κτλ. Τα διαγράµµατα ροής βοηθούν την οµάδα HACCP στο 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη του εν λόγω συστήµατος καθώς και για 

                                                           
42

 Codex Alimentarius Commission. 1995a. Recommended International Code of Practice - General 
Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 (1985)). In Codex Alimentarius, Vol. 1 B, 
General requirements (food hygiene), p, 1 -20, Rome, FAO/WHO. 
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µελλοντική χρήση από τους αρµόδιους φορείς για έλεγχο και επαλήθευση 

του HACCP. 

 

5. Επί τόπου επαλήθευση των διαγραµµάτων ροής. Γίνεται δηλαδή µια 

επιθεώρηση στην οποία πραγµατοποιούνται έλεγχοι για το αν ακολουθούνται 

αυτά που έχουν υπογραφεί στα διαγράµµατα ροής. 

 

6. Αναγνώριση & καταγραφή των κινδύνων σε κάθε βήµα. 

 
 Σε αυτό το στάδιο η οµάδα HACCP πραγµατοποιεί µια ανάλυση των 

κινδύνων και προσδιορίζει τα στάδια που µπορούν αυτοί να παρουσιαστούν. 

Παράλληλα προτείνει µέτρα για την αποφυγή ή τουλάχιστον τον περιορισµό 

αυτών των κινδύνων στα επιτρεπτά όρια που ορίζει η νοµοθεσία. 

 
7.  Εφαρµογή του δένδρου αποφάσεων για το καθορισµό των Κρίσιµων Σηµείων 

Ελέγχου (CCPs).  

Σύµφωνα µε την ICMSF (International Commission on Microbiological 

Specifications for Foods) τα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου χωρίζονται στα CCP1, 

στα οποία γίνεται έλεγχος που οδηγεί σε εξάλειψη του κινδύνου, και στα 

CCP2, στα οποία γίνεται έλεγχος που οδηγεί σε µείωση του κινδύνου σε 

επιτρεπτά όρια. 

 
8. Καθορισµός των κρίσιµων ορίων.  

 
 Η οµάδα του HACCP θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την ύπαρξη 

κινδύνου σε συνδυασµό µε την πλήρη κατανόηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν την πρόληψή του, ώστε να ορίσει τα κρίσιµα όρια. Αυτά µπορεί 

να είναι µικροβιολογικά, χηµικά ή φυσικά, ανάλογα µε τον τύπο κινδύνου 

που το CCP έχει σχεδιαστεί να ελέγχει. Ειδικότερα ο µεγάλος χρόνος 

έκδοσης µικροβιολογικών αποτελεσµάτων καθιστά αδύνατον να έχουµε τα 

µικροβιολογικά όρια ως κρίσιµα όρια στην παρακολούθηση των CCPs. 

Όµως µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν το προϊόν µας έχει µεγάλη 

διάρκεια ζωής σε σχέση µε το χρόνο εξέτασής του όπως π.χ. στα 

κονσερβοποιηµένα τρόφιµα. Τα χηµικά όρια έχουν σχέση µε τα αποδεκτά 
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όρια µυκοτοξινών, ph, αλατιού κτλ. Τα φυσικά όρια είναι αυτά που έχουν 

σχέση µε την θερµοκρασία, τον χρόνο, την απουσία µετάλλων κτλ. 

 
9. Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των CCPs.  

 Η παρακολούθηση είναι ο έλεγχος και η παρατήρηση των επιλεγµένων 

κρίσιµων σηµείων, µε στόχο τον εντοπισµό πιθανών σφαλµάτων. Ο 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση των CCPs ορίζεται από την οµάδα 

HACCP, ο οποίος πρέπει να έχει γνώσεις και να είναι πιστοποιηµένο να 

λαµβάνει διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση αποκλίσεων. Υπάρχουν δύο 

βασικοί τύποι µηχανισµών παρακολούθησης, τα On-line systems (πχ. ο 

έλεγχος χρόνου-θερµοκρασίας) και τα Of-line systems (πχ. ο έλεγχος της 

συγκέντρωσης αλατιού). Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τύπος On-line systems 

πλεονεκτεί σε σχέση µε τον τύπο Off-line systems στο γεγονός ότι ο χρόνος 

ελέγχου είναι µικρότερος και δεν υπάρχει καµιά καθυστέρηση στα µέτρα που 

θα πάρουµε σε περίπτωση αποκλίσεων. Αυτό συµβαίνει διότι στον τύπο Off-

line systems πρέπει να πάρουµε δείγµα από την γραµµή παραγωγής, κάτι που 

κάνει τον χρόνο ελέγχου να είναι αρκετά µεγάλος. Η συχνότητα 

παρακολούθησης πρέπει να είναι συχνή, ώστε να µην παρουσιάζονται 

αποκλίσεις από τα κρίσιµα όρια. Τέλος, ο τρόπος παρακολούθησης πρέπει να 

γίνεται µε λεπτοµερή περιγραφή και τα άτοµα που θα ασχοληθούν µε τους 

µηχανισµούς παρακολούθησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένα. 

 

10.  Καθορισµός σχεδίου διορθωτικών ενεργειών. 

 Η οµάδα HACCP πραγµατοποιεί και καταγράφει τις διαδικασίες 

διορθωτικών ενεργειών. Είναι αναγκαίο να λαµβάνονται διορθωτικές 

ενέργειες όταν τα αποτελέσµατα από την παρακολούθηση των CCPs 

δείχνουν απόκλιση από τα κρίσιµα όρια. Υπάρχουν δύο επίπεδα διορθωτικών 

ενεργειών: Το πρώτο αναφέρεται στην διορθωτική ενέργεια για πρόληψη 

µιας ενδεχόµενης απόκλισης και το δεύτερο στην διορθωτική ενέργεια για 

διόρθωση της απόκλισης. 

 
11.  Τεκµηρίωση του συστήµατος και τήρηση αρχείων. 

 Τα αρχεία του συστήµατος HACCP πρέπει να τηρούνται αυστηρά, έτσι 

ώστε να µπορούν να τεκµηριώνουν την αποτελεσµατικότητα του 
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συστήµατος στην περίπτωση που µια εταιρία κλιθεί να αποδείξει ότι δεν έχει 

καµία ευθύνη για βλάβη που έχει προκαλέσει ένα ελαττωµατικό προϊόν στον 

καταναλωτή. 

 
12.  Καθορισµός διαδικασιών επαλήθευσης.  

 Σε αυτό το στάδιο εγκαθίσταται ένα σύστηµα που σκοπό έχει την 

επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας του ήδη υπάρχοντος συστήµατος. 

 
 
 
 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ HACCP 

 

1. Εγχειρίδιο HACCP σε εφαρµογή. 

2.  Ιστορικό τροποποιήσεων σε προηγούµενα εγχειρίδια HACCP. 

3.  Πίνακες – έντυπα ελέγχων των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου. 

4. Αρχεία διορθωτικών ενεργειών. 

5. Αρχείο ελέγχων α΄ και β΄ υλών, προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία 

και τελικών προϊόντων. 

6. Αρχείο Εντοπισµού / Ανάκλησης προϊόντων. 

7. Αρχείο επαλήθευσης του συστήµατος HACCP. 

8. Αρχείο Ανασκόπησης του συστήµατος HACCP. 

9. Αρχείο συναντήσεων της οµάδας HACCP. 

10. Νοµοθεσία – Βιβλιογραφία. 

 

Αυτό που πρέπει να έχει υπ’ όψη του ο σύγχρονος επιχειρηµατίας του χώρου 

των τροφίµων, είναι ότι το HACCP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που οδηγεί στο 

καταναλωτικό κοινό, το οποίο είναι και ο τελικός κριτής. 
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Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ζητηµάτων της ασφάλειας των 

τροφίµων, ο αυτοέλεγχος και η προσπάθεια των επιχειρήσεων τροφίµων, οφείλει να 

στηρίζεται στα εξής προαπαιτούµενα 43: 

 

• στη συµµόρφωση µε το νόµο, και στους νοµοθετηµένους µικροβιολογικούς, 

χηµικούς και εν γένει εµπορικούς σταθερότυπους, που προσδιορίζουν τα όρια της 

ασφάλειας και της ποιότητας 

 

• στη βούληση του επιχειρηµατία για διαρκή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της 

διασφάλισης της υγιεινής στο τρόφιµο, 

 

• στην αξιοπιστία των υποδοµών και του εξοπλισµού των επιχειρήσεων 

Τροφίµων 

 

• στην τήρηση των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής από το προσωπικό 

 

• στην εφαρµογή συστήµατος αυτοελέγχου HACCP που αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι των συστηµάτων αυτοελέγχου. 

 

Σχήµα 3. Ιεραρχία προαπαιτούµενων – προτύπων  

 

                                                           
43

 Καλογρίδου-Βασιλειάδου, ∆; Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για τις επιχειρήσεις τροφίµων : 
γενικοί, ειδικοί; Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  HACCP - ISO 22000 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 περί υγιεινής των τροφίµων, όλες οι 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στο χώρο των Τροφίµων και Ποτών, οφείλουν να 

διασφαλίζουν µε επιστηµονικό και τεκµηριωµένο τρόπο την ασφάλεια των προϊόντων 

που διαθέτουν στην κατανάλωση. Ειδικότερα στην Οδηγία αυτή αναφέρεται ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ένα εξειδικευµένο 

σύστηµα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), που σηµαίνει Ανάλυση 

Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου. 

 

 Λόγω της ιδιοµορφίας που παρουσιάζουν τα τρόφιµα και τα ποτά και την 

άµεση σχέση τους µε την υγεία των καταναλωτών, δεν µπορεί να νοηθεί ποιότητα 

χωρίς να έχουν µηδενιστεί προηγουµένως όλοι σχεδόν οι µικροβιολογικοί, χηµικοί 

και φυσικοί κίνδυνοι που ενδεχοµένως να επηρεάζουν το προϊόν, άµεσα ή έµµεσα. Η 

εξασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων και των ποτών γίνεται µε την εφαρµογή 

ειδικών συστηµάτων, των συστηµάτων HACCP. 

 

Ως βιολογικοί χαρακτηρίζονται οι κίνδυνοι που προυπάρχουν στα τρόφιµα 

(βακτήρια, πρωτόζωα, ιοί, παράσιτα) ή την επιµολύνουν τα τρόφιµα από άλλους 

οργανισµούς που έρχονται σε επαφή µαζί τους π.χ. έντοµα, ποντίκια κ.α. Αποτελούν 

τους πλέον σοβαρούς κινδύνους που συναντώνται στα τρόφιµα και οφείλονται είτε 

στην ύπαρξη παθογόνων µικροοργανισµών σε αυτά είτε στην ύπαρξη µικροβιακών 

τοξινών και στις δύο περιπτώσεις έχουµε την πρόκληση τροφικών δηλητηριάσεων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι µία τροφική δηλητηρίαση δεν καταλήγει πάντα σε ίαση, αλλά 

µπορεί να αποβεί υπό ορισµένες προϋποθέσεις µοιραία για τη ζωή του ατόµου που 

προσβλήθηκε, πολύ περισσότερο εάν αυτό συγκαταλέγεται σε οµάδα υψηλού 

κινδύνου, όπως οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά και οι ασθενείς. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

το άτοµο που προσβλήθηκε µπορεί το ίδιο να γίνει φορέας και έτσι να διασπείρει τον 

παθογόνο µικροοργανισµό στο περιβάλλον και επίσης να νοσεί κατά διαστήµατα. 

 

Οι χηµικοί κίνδυνοι αναφέρονται στην µόλυνση των τροφίµων µε χηµικές 

ουσίες. Μια τέτοια µόλυνση µπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε στάδιο της 

παραγωγής του τροφίµου: 
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• Στην πρωτογενή παραγωγή, κατά την καλλιέργεια των φυτών ή την εκτροφή 

των ζώων από ουσίες που βρίσκονται στο περιβάλλον ή χορηγούνται για 

συγκεκριµένο σκοπό π.χ. γεωργικά φάρµακα, βαρέα µέταλλα, χηµικά, ορµόνες. 

• Κατά τη µεταποίηση, από τη λανθασµένη χρήση χηµικών ουσιών για 

τεχνολογικούς ή άλλους λόγους, από απολυµαντικά, καθαριστικά, εντοµοκτόνα, από 

χηµικές ουσίες διαφόρων µηχανηµάτων κυρίως λιπαντικά, από τη χρήση 

ακατάλληλων υλικών συσκευασίας, κ.α. 

 

Η ύπαρξη ορισµένων χηµικών ουσιών στα τρόφιµα δεν είναι επιτρεπτή και 

τότε αυτά θεωρούνται επικίνδυνα και ως εκ τούτου ακατάλληλα για κατανάλωση, 

ενώ για ορισµένες άλλες έχουν οριστεί ανώτατα επιτρεπτά όρια. Η κατανάλωση 

τροφίµων µε ανεπιθύµητες χηµικές ουσίες ή µε ουσίες που υπερβαίνουν το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο, οδηγούν είτε σε οξείες καταστάσεις, τοξικώσεις, µε προσβολή 

διαφόρων συστηµάτων και οργάνων ή σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης, χωρίς οξείες 

εκδηλώσεις, έχουµε την εµφάνιση εκφυλιστικών νοσηµάτων ή µεταλλάξεων 

(καρκίνος). 

 

Οι φυσικοί κίνδυνοι, τέλος, προκύπτουν από την ύπαρξη διάφορων ξένων 

προς το τρόφιµο υλικών, µέσα σε αυτό, όπως γυαλί, πέτρες, ξύλα, πλαστικά κ.α. Η 

ύπαρξη τέτοιων υλικών µέσα στα τρόφιµα µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή 

πνιγµό. 

 

Η εφαρµογή του συστήµατος HACCP, δεν είναι εφικτή εάν η επιχείρηση δεν 

εφαρµόζει και δεν τηρεί αποτελεσµατικούς κανόνες υγιεινής πρακτικής ή κατάλληλο 

σύστηµα διασφάλισης της υγιεινής. Αυτό διασφαλίζεται µε την Ορθές Πρακτικές 

Παραγωγής (GMP) & Ορθές Πρακτικές Υγιεινής (GHP). 

 

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (GMP) & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 
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Ο έλεγχος για την εφαρµογή των προτύπων GMP εµπίπτει στις αρµοδιότητες 

της διοίκησης44. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να καλύπτουν απαιτήσεις για τα ακόλουθα 

θέµατα: 

 

• Απαιτήσεις για το σχεδιασµό των χώρων του κτιρίου. 

 

• Απαιτήσεις για το φωτισµό του κτιρίου, τον εξαερισµό του κτιρίου, το νερό (πόσιµο 

νερό-χρησιµοποίηση µη πόσιµου νερού), τον ατµό, τον παγό, το αποχετευτικό 

σύστηµα της επιχείρησης και τον βιολογικό καθαρισµό. 

 

• Απαιτήσεις κατασκευής των χώρων προετοιµασίας, επεξεργασίας και συσκευασίας 

των τροφίµων. 

 

• Θέση, σχεδιασµός και κατασκευή των εγκαταστάσεων ώστε να προφυλάσσονται τα 

τρόφιµα από επιµολύνσεις. 

 

• Απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται προκειµένου να διασφαλίζεται ότι ο 

εξοπλισµός καθαρίζεται και απολυµαίνεται αποτελεσµατικά, ότι διατηρείται πλήρως 

καθαρός και ότι σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και τοποθετείται έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι επιµολύνσεις τροφίµων. 

 

• Απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής του εξοπλισµού- επιφάνειες που έρχονται σε 

επαφή µε τα τρόφιµα, τον εξοπλισµό θερµικής επεξεργασίας, τη χρήση πεπιεσµένου 

αέρα, τα δοχεία απορριµµάτων. 

 

• Απαιτήσεις για τη συντήρηση του εξοπλισµού-αρχείο συντήρησης. 

 

• Απαιτήσεις για τη συντήρηση του κτιρίου. 

 

• Απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται προκειµένου να διασφαλίζεται 

αποτελεσµατικός καθαρισµός και απολύµανση του εξοπλισµού και των 

                                                           
44

 Αρβανιτογιάννης, Ιωάννης Σ; Ασφάλεια τροφίµων: εφαρµογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και 
κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP) στις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών; Θεσσαλονίκη: University 
Studio Press, 2001. 
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εγκαταστάσεων και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επιµολύνσεων των τροφίµων 

από τα χρησιµοποιούµενα υλικά. 

 

• Απαιτήσεις για την καταπολέµηση των τρωκτικών και ερπετών, την αντιµετώπιση 

πουλιών και ερπετών και τήρηση αρχείου καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων. 

 

• Απαιτήσεις για την υγεία του προσωπικού, την ενδυµασία του προσωπικού, την 

εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από 

το προσωπικό. 

 

• Απαιτήσεις για την προµήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών 

συσκευασίας, µεταφορά των πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας, 

την παραλαβή και τη διατήρηση των πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών 

συσκευασίας. 

 

• Προδιαγραφές υλικών και αντικειµένων συσκευασίας. 

 

• Απαιτήσεις κατά την αποθήκευση των υλικών και των αντικειµένων συσκευασίας. 

 

• Απαιτήσεις για το σχεδιασµό και την κατασκευή των αποθηκευτικών χώρων και τη 

διαχείριση των προϊόντων κατά την αποθήκευση. 

 

• Απαιτήσεις για τα οχήµατα µεταφοράς, τους περιέκτες και τα δοχεία µεταφοράς, 

την υγιεινή κατά την µεταφορά των τροφίµων και την υγιεινή κατά τη φόρτωση και 

εκφόρτωση. 

 

 

Από το στάδιο και της κατασκευής ακόµα των εγκαταστάσεων, που 

πρόκειται να υποδεχθούν δραστηριότητες σχετικές µε την παραγωγή, διακίνηση, 

τυποποίηση και διάθεση τροφίµων, πρέπει να λαµβάνονται πρόνοιες, στηριγµένες στα 

προβλεπόµενα διαγράµµατα ροής, ώστε µελλοντικά, να αποκλείονται κατά το 

δυνατόν οι διασταυρώσεις και οι αλληλοεπικαλύψεις των διαγραµµάτων ροής και να 

αποτρέπονται ή να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι κίνδυνοι επιµολύνσεων ή 

παρείσφρησης επιµολυντών στα τρόφιµα. 
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Για τον ορθό σχεδιασµό κατασκευής ή αποτελεσµατικού εκσυγχρονισµού 

των εγκαταστάσεων απαιτείται λεπτοµερής ανάλυση : 

 

• των στοιχείων της νοµοθεσίας, 

• των προβλεπόµενων διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας 

• των ποιοτικών και ποσοτικών προβλέψεων για κάθε παραγόµενο προϊόν 

• των ποσοτικών και ποιοτικών παραµέτρων, που αφορούν στο προσωπικό, 

κ.ά. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – GHP 

 

Πέραν των ειδικών προδιαγραφών και διαδικασιών που πρέπει να 

ακολουθούνται για την διασφάλιση της υγιεινής στις διαδικασίες παραγωγής και 

διάθεσης τροφίµων, και που αφορούν τα προληπτικά µέτρα του εφαρµοζόµενου 

συστήµατος HACCP, πρέπει να λαµβάνονται και τυπικά µέτρα διασφάλισης της 

υγιεινής στους χώρους εργασίας για την αποφυγή επιµολύνσεων ή την παρείσδυση 

επιµολυντών στα τελικά προϊόντα. 

 

Το σύνολο των µέτρων αυτών που ορίζονται ως Κανόνες Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής αποτελούν προαπαιτούµενο για την τεκµηρίωση των διαδικασιών HACCP 

και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αξιοπιστία του εφαρµοζόµενου συστήµατος. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπεύθυνος κάθε επιχείρησης τροφίµων 

οφείλει να: 

 

− Εφαρµόζει τους Οδηγούς υγιεινής του ΕΦΕΤ, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, 

τον εξοπλισµό, την καθαριότητα, την καταπολέµηση τρωκτικών και εντόµων, 

την αποθήκευση και τη µεταφορά των τροφίµων. 

 

− Εφαρµόζει αυστηρά το σύστηµα διασφάλισης της υγιεινής της επιχείρησης 

(HACCP). 
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−  Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στα 

περιεχόµενα του Εγχειριδίου αυτού και να επιβλέπει τη σωστή εφαρµογή των 

κανόνων υγιεινής. 

 

− Τηρεί τα παρακάτω απαιτούµενα αρχεία 

 

• Αρχεία προσωπικού 

1. Βιβλιάρια υγείας 

2. Αρχείο κατάρτισης 

3. Αρχείο υπόµνησης και παρακολούθησης κανόνων υγιεινής 

 

• Αρχείο προγράµµατος καθαρισµού και απολύµανσης (Σε συνεργασία µε           

εξειδικευµένες εταιρείες). 

1. Πρόγραµµα ηµερήσιων και περιοδικών απολυµάνσεων. 

2. Αρχείο χρησιµοποιούµενων απορρυπαντικών και απολυµαντικών. 

 

• Αρχείο ελέγχου της αποτελεσµατικότητας του καθαρισµού και της 

απολύµανσης (Σε συνεργασία µε εξειδικευµένους ή εξουσιοδοτηµένους 

επιστήµονες). 

 

• Αρχείο προγράµµατος καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων (Σε 

συνεργασία µε εξειδικευµένες εταιρείες) 

1. Φάκελος µεθόδων εφαρµογής και θέσεων τοποθέτησης 

2. Πρόγραµµα εφαρµογής και εναλλαγής προϊόντων 

3. Φάκελος καταγραφής περιστατικών 

 

• Αρχείο ελέγχου νερού (Σε συνεργασία µε εξειδικευµένους ή 

εξουσιοδοτηµένους επιστήµονες). 

 

• Αρχείο ελέγχου πρώτων υλών, συστατικών και ετοίµων για κατανάλωση 

τροφίµων για την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών (Σε συνεργασία µε 

εξειδικευµένους ή εξουσιοδοτηµένους επιστήµονες) 
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ΕΛΕΓΧΟΣ HACCP 

 

Ο έλεγχος της εφαρµογής του HACCP για τις επιχειρήσεις τροφίµων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διενεργείται από την Αρµόδια Αρχή του κράτους Μέλους. Στην 

Ελλάδα, ο έλεγχος του HACCP γίνεται κυρίως από φορείς πιστοποίησης που είναι 

διαπιστευµένοι από το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης). Επίσης µπορεί να 

επιθεωρηθεί και από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων) ο οποίος 

επιβεβαιώνει την εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 

852/2004/ΕΕ. 

 

 

 

    

 

3.1.4. Τυποποίηση - Πιστοποίηση - ∆ιαπίστευση 

 

Σήµερα, για την επίτευξη της ποιότητας, τρεις έννοιες παίζουν καθοριστικό 

ρόλο, η Τυποποίηση, η Πιστοποίηση και η ∆ιαπίστευση 

 

Τυποποίηση είναι η διαδικασία µε την οποία καθιερώνονται προδιαγραφές, 

δηλαδή κανονισµοί, οι οποίοι θέτουν τους απαραίτητους κανόνες για την παραγωγή, 

τη σύνθεση και τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα προϊόν. Σύµφωνα µε το Πρότυπο 

ΕΛOΤ ΕΝ 45020:1996, πρότυπο είναι: Ένα έγγραφο που έχει καθιερωθεί µε 

συναίνεση και έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισµένο φορέα, και παρέχει για κοινή 

και επαναλαµβανόµενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές ή χαρακτηριστικά, 

για δραστηριότητες ή για αποτελέσµατά τους και που αποσκοπεί στην επίτευξη του 

βέλτιστου βαθµού τάξης σ' ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής. 

 

Από τη στιγµή που δηµιουργείται ένα προϊόν αρχίζει µία πρώτη τυποποίηση 

του, και όταν κυκλοφορήσει στην αγορά συνοδεύεται από κάποιες προδιαγραφές, τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επιπλέον κλαδικοί φορείς ή το κράτος, σε εθνικό, 
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ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, µε τη βοήθεια ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, 

έρχονται να δηµιουργήσουν προδιαγραφές για το προϊόν αυτό, οι οποίες είναι όσο το 

δυνατόν αντικειµενικές, ώστε να καλύπτουν οµάδες οµοειδών προϊόντων αφενός, και 

αφετέρου να εξασφαλίζουν τους χρήστες του προϊόντος. 

 

Συνήθως τα πρότυπα αφορούν στην ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων 

και δεν υπεισέρχονται σε κατασκευαστικά ή σχεδιαστικά θέµατα, ώστε να µην 

επεµβαίνουν στη δηµιουργικότητα, την ευρηµατικότητα και την τεχνολογική 

κατάρτιση του κατασκευαστή. 

 

Υπάρχουν κλαδικά, κρατικά και εθνικά πρότυπα. Στην Ελλάδα αρµόδιος 

φορέας για την τυποποίηση (όπως ορίζεται στον ιδρυτικό του νόµο 372/1976 και 

όπως τροποποιήθηκε µε τον Π∆ 155/1997) είναι ο Ελληνικός Οργανισµός 

Τυποποίησης ΕΛOΤ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1976 και επεξεργάζεται θέµατα προς 

τυποποίηση σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό (CEN/CENELEC) και διεθνές επίπεδο (ISO/IEC), 

µε τη βοήθεια τεχνικών επιτροπών, στελεχωµένων µε ειδικούς επιστήµονες όλων των 

ειδικοτήτων. 

 

Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία έχει παραχθεί 

σύµφωνα µε ένα πρότυπο και ανταποκρίνεται στις περιεχόµενες σ' αυτό 

προδιαγραφές. Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛOΤ ΕΝ 45020:1996, πιστοποίηση 

(certification) καλείται η διαδικασία µε την οποία βεβαιώνεται η συµφωνία ή 

συµµόρφωση ενός προϊόντος προς προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις. Η διαπίστωση της 

συµµόρφωσης ενός προϊόντος προς ένα πρότυπο µπορεί να είναι προαιρετική ή 

υποχρεωτική, ανάλογα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς κάθε χώρας. 

 

Γενικά υπάρχουν δύο ειδών πιστοποιήσεις: 

 

1ο, η πιστοποίηση ενός προϊόντος ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή του σε 

πρότυπα, κατά την οποία το προϊόν υποβάλλεται σε µια σειρά δοκιµών, σύµφωνα µε 

αναγνωρισµένα πρότυπα, σε ένα εργαστήριο. Από το αποτέλεσµα των δοκιµών 

αυτών κρίνεται η συµµόρφωσή του ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου. Εφόσον 

υφίσταται συµµόρφωση, χορηγείται πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος ως 

προς το πρότυπο. Η πιστοποίηση διακρίνεται σε δύο είδη: Σε αυτήν του 
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υποχρεωτικού τοµέα και στην του προαιρετικού. Στην πρώτη είναι απαραίτητη η 

πιστοποίηση διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ενός 

προϊόντος. Εφαρµόζεται δε στους κλάδους όπου υφίστανται Οδηγίες της Ε.Ε. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερωθεί η ενιαία γνωστή µας σήµανση CE, δηλαδή το 

σήµα συµµόρφωσης ενός προϊόντος, η οποία καταδεικνύει τη συµµόρφωσή του προς 

ευρωπαϊκά πρότυπα και Οδηγίες. Στον µη υποχρεωτικό τοµέα η πιστοποίηση γίνεται 

µε πρωτοβουλία του κατασκευαστή ή του πελάτη. 

 

2ο, η πιστοποίηση ως προς την ποιότητα, σύµφωνα µε την οποία εάν ένας 

κατασκευαστής επιθυµεί να πιστοποιήσει ότι ένα προϊόν του ή µια διαδικασία του, 

χαρακτηρίζεται από σταθερή και επαναλήψιµη ποιότητα, καταφεύγει στην αντίστοιχη 

πιστοποίησή του, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΛOΤ ΕΝ ISO 

9000, δηλαδή την εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας. 

 

Πρότυπα HACCP 

− CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) (διεθνές πρότυπο του Codex Alimentarius) 

− ΕΛΟΤ EN 1416:2000 (ελληνικό πρότυπο, αποσύρθηκε) 

− DS 3027 E:2002 (δανέζικο πρότυπο, αποσύρθηκε) 

− BRC British Retail Consortium – Food Technical Standard, 1999 

− IFS, International Food Standard, version 4, 2004 

− SQF 1000, 2000, 3000 (Αυστραλία) 

− ISO 22000:2004 

 

Σύµφωνα µε αυτά τα πρότυπα, ο κατασκευαστής αναπτύσσει ένα σύστηµα 

διαδικασιών τέτοιων που να διασφαλίζουν αντικειµενικά ότι το προϊόν του και 

ενδεχοµένως η παραγωγική διαδικασία την οποία ακολουθεί, (ανάλογα µε το πρότυπο 

που εφαρµόζει), έχουν σταθερή ποιότητα. 

 

∆ιαπίστευση. Οι φορείς πιστοποίησης και τα εργαστήρια δοκιµών και 

ελέγχου δεν είναι ανεξέλεγκτοι, αλλά πρέπει να διαπιστεύονται για τις υπηρεσίες τις 

οποίες προσφέρουν, και να κατέχουν το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης (Certificate of 

Accreditation). Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛOΤ ΕΝ 45020: 1996, διαπίστευση 

(accreditation) είναι η διαδικασία µε την οποία ένας αρµόδιος φορέας παρέχει 
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επίσηµη αναγνώριση, ότι ένας άλλος φορέας ή πρόσωπο είναι ικανός να 

πραγµατοποιεί ειδικά έργα.  

 

Στην Ελλάδα αρµόδιος φορέας ∆ιαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστηµα 

∆ιαπίστευσης ΕΣΥ∆, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 (νόµος 2231/94), και λειτουργεί στο 

υπουργείο Ανάπτυξης. Το ΕΣΥ∆ παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης από την αρχή του 

τρέχοντος έτους (3 Ιανουαρίου 2000), και δέχεται αιτήσεις για τη διαπίστευση 

εργαστηρίων δοκιµών και διακρίβωσης και φορέων πιστοποίησης και ελέγχου. Το 

ΕΣΥ∆ έχει καθιερώσει κριτήρια και οδηγίες για την προετοιµασία ενός φορέα, 

προκειµένου να διαπιστευθεί, αλλά και οδηγίες για τους αξιολογητές εκείνους οι 

οποίοι θα ελέγξουν τη συµµόρφωση των φορέων προς τα κριτήρια διαπίστευσης του 

ΕΣΥ∆. 

 

 

 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων και η διαφύλαξη της υγείας του 

καταναλωτή, αποτελεί ηθική ευθύνη και νοµική υποχρέωση των επιχειρηµατιών και 

των απασχολούµενων σε µια επιχείρηση τροφίµων. Η ελληνική νοµοθεσία, επιβάλλει 

την εγκατάσταση συστηµάτων HACCP και την υποχρεωτική τήρηση των κανόνων 

υγιεινής από όλους όσους απασχολούνται µε ή σε µια επιχείρηση παραγωγής και 

διάθεσης τροφίµων. Η υποχρέωση αυτή πηγάζει από ΚΥΑ 487 / ΦΕΚ 1219B’ / 

4.10.2000 σχετικά µε την υγιεινή των τροφίµων η οποία εκδόθηκε σε εναρµόνιση 

προς τη κοινοτική Κανονισµός 852/2004/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

 

3.2 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 

 
Όπως είναι πλέον κοινώς αποδεκτό, η ανάγκη για διάθεση ασφαλών 

τροφίµων στον καταναλωτή µπορεί να καλυφθεί µόνο µε την ύπαρξη και 

συστηµατική εφαρµογή µεθόδων που αντιµετωπίζουν τους σχετικούς κινδύνους. Έτσι 

οι αρχές του HACCP, αποτέλεσαν τη βάση των σύγχρονων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
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Ασφάλειας Τροφίµων (Σ∆ΑΤ). Η εφαρµογή του HACCP αποτελεί πλέον νοµική 

υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίµων. Ωστόσο, η απλή παράθεση των αρχών του 

HACCP στη νοµοθεσία, χωρίς την περιγραφή ενός συστήµατος HACCP, προκάλεσε 

κάποια πρακτικά προβλήµατα που αφορούσαν την απόδειξη εφαρµογής τους. Στα 

παραπάνω προστέθηκε και η ανάγκη για ύπαρξη πιστοποίησης ενός Σ∆ΑΤ σε 

συµφωνία µε τις αρχές του HACCP. Απαραίτητη όµως για την ύπαρξη πιστοποίησης, 

είναι η ύπαρξη προδιαγραφών την εφαρµογή των οποίων καλείται να επιβεβαιώσει η 

πιστοποίηση. 

 

Έτσι έκαναν την εµφάνισή τους διάφορες προδιαγραφές όπως η 

προδιαγραφή Codex Alimentarius, η κλαδική αγγλική προδιαγραφή BRC, το 

ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 κ.ά. Αποτέλεσµα ήταν η εµφάνιση και πολλών ειδών 

πιστοποιήσεις. Η ανάγκη για ένα διεθνές πρότυπο κοινώς αποδεκτό, έγινε επιτακτική. 

Συνέπεια των παραπάνω, ήταν η δηµιουργία του προτύπου ISO 22000 (Μπόσκου, 

2007). 

 

Το ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working 

Group (ISO TC34/WG8), σύµφωνα µε τον οδηγό ISO-72 (οδηγός για τη σύνταξη 

προτύπου). Το ISO 22000 υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του HACCP, αφού πέραν των 

απαιτήσεων για τη διασφάλιση της Ασφάλειας Τροφίµων, περιλαµβάνει τη 

διαχείριση έκτακτων περιστατικών και διαχειριστικές διεργασίες του ISO 9001, όπως 

η ανάλυση δεδοµένων και η συνεχής βελτίωση. 

 

3.2.1 Πρότυπα του ISO 22000 

To ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 22000 οριοθετεί τις απαιτήσεις ενός συστήµατος 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• διαλογική επικοινωνία 

• διαχείριση συστηµάτων 

• προαπαιτούµενα προγράµµατα 
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• αρχές HACCP  

Οι αναθεωρήσεις των ανωτέρω στοιχείων έχουν µελετηθεί και διευθετηθεί 

από πολλούς επιστήµονες 45.Η επικοινωνία κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας είναι 

ουσιαστική να εξασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι ασφάλειας τροφίµων 

προσδιορίζονται και ελέγχονται επαρκώς σε κάθε βήµα µέσα στην τροφική αλυσίδα. 

Αυτό υπονοεί την επικοινωνία µεταξύ των οργανώσεων και προς τα πάνω και προς τα 

κάτω στην τροφική αλυσίδα46. Η επικοινωνία µε τους πελάτες και τις προµήθειες για 

τους προσδιορισµένους κινδύνους και τα µέτρα ελέγχου θα βοηθήσει στις 

διευκρινίζοντας απαιτήσεις πελατών και προµηθευτών. 

Η αναγνώριση του ρόλου και της θέσης της οργάνωσης µέσα στην τροφική 

αλυσίδα είναι ουσιαστική να εξασφαλίσει αποτελεσµατική διαλογική επικοινωνία σε 

όλη την αλυσίδα προκειµένου να παραδοθούν τα ασφαλή τρόφιµα στον τελικό 

καταναλωτή. 

Τα αποτελεσµατικότερα συστήµατα ασφάλειας τροφίµων καθιερώνονται, 

χρησιµοποιούνται και ενηµερώνονται στα πλαίσια ενός δοµηµένου συστήµατος 

διαχείρισης και ενσωµατώνονται στη γενική διαχείριση τις δραστηριότητες της 

οργάνωσης. Αυτό παρέχει το µέγιστο όφελος για την οργάνωση και τα ενδιαφερόµενα 

συµβαλλόµενα µέρη. Το ISO 22000 έχει ευθυγραµµιστεί µε το ISO 9001 προκειµένου 

να ενισχυθεί η συµβατότητα των δύο προτύπων. 

Το ISO 22000 µπορεί να εφαρµοστεί ανεξάρτητα από άλλα πρότυπα 

συστηµάτων διαχείρισης ή να ενσωµατωθεί µε στις υπάρχουσες απαιτήσεις 

συστηµάτων διαχείρισης. 

Το ISO 22000 ενσωµατώνει τις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και του 

κρίσιµου σηµείου ελέγχου (HACCP) βήµατα συστηµάτων και εφαρµογής που 

αναπτύσσονται από την Επιτροπή κώδικα διατροφής. Με τη βοήθεια των ελέγξιµων 

απαιτήσεων, συνδυάζει το σχέδιο HACCP µε τα προαπαιτούµενα προγράµµατα. Η 

ανάλυση κινδύνου είναι το κλειδί σε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίµων, από τη διεύθυνση µιας ανάλυσης κινδύνου βοηθά στην 

                                                           
45

  Surak, John G. ISO 22000: Απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. 
46

 Hiroshi, Ogawa. Οι τεχνολογίες αποστειρώσεων και υγιεινής στα οψιµότερα τρόφιµα 
κατασκευάζουν τις διαδικασίες, συνολική διαχείριση ασφάλειας τροφίµων από το ISO 22000 
«σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων». 
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οργάνωση της γνώσης που απαιτείται για να καθορίσει έναν αποτελεσµατικό 

συνδυασµό µέτρων ελέγχου. Το ISO 22000 απαιτεί ότι όλοι οι κίνδυνοι που µπορούν 

να αναµένονται εύλογα για να εµφανιστούν στην τροφική αλυσίδα, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που µπορούν να συνδεθούν µε τον τύπο 

διαδικασίας και χρησιµοποιούµενων εγκαταστάσεων, προσδιορίζονται και 

αξιολογούνται. Κατά συνέπεια παρέχει τα µέσα να καθορίσει και να τεκµηριώσει γιατί 

ορισµένοι προσδιορισµένοι κίνδυνοι πρέπει να ελεγχθούν από µια ιδιαίτερη οργάνωση 

και γιατί άλλοι δεν χρειάζονται. 

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κινδύνου, η οργάνωση καθορίζει τη 

στρατηγική που χρησιµοποιείται για να εξασφαλίσει τον έλεγχο κινδύνου µε το 

συνδυασµό των προαπαιτούµενων προγραµµάτων και  το σχέδιο HACCP . 

Ο Οργανισµός ISO έχει αναπτύξει νέα πρόσθετα πρότυπα που 

συσχετίζονται µε το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας τροφίµων ISO 22000. Αυτά τα 

πρότυπα είναι γνωστά ως οικογένεια προτύπων του ISO 22000 και τα οποία είναι : 

ISO 22000 - σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων – απαιτήσεις για 

οποιονδήποτε οργανισµό στην τροφική αλυσίδα. 

ISO 22001 - οδηγίες για την εφαρµογή του ISO 9001:2000 για τη βιοµηχανία 

τροφίµων και ποτών (αντικαθιστά: ISO 15161:2001). 

ISO/TS 22002 - προαπαιτούµενα προγράµµατα στην Ασφάλεια Τροφίµων. 

ISO/TS 22003 - σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων για τους οργανισµούς 

που παρέχουν το λογιστικό έλεγχο και την πιστοποίηση των συστηµάτων 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων. 

ISO/TS 22004 - σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων - σχετικά µε την 

εφαρµογή του ISO 22000:2005. 

ISO 22005 - ανιχνευσιµότητα στην τροφή και την τροφική αλυσίδα - γενικές αρχές 

και βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασµό συστηµάτων και την εφαρµογή τους. 

ISO 22006 - σύστηµα ποιοτικής διαχείρισης - σχετικά µε την εφαρµογή του ISO 

9002:2000 για την παραγωγή συγκοµιδών. 
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Σχήµα 4. Αρχές του ISO 2200047 

 

                                                           
47

 Πηγή: Αρβανιτογιάννης και Τζούρος, 2006 
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3.2.2. Σύγκριση του ISO 9001 µε το ISO 22000 

Η πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 απευθύνεται στο 

σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως αντικειµένου δραστηριότητας, ενώ αντίθετα, 

το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στις 

εταιρίες που χειρίζονται τρόφιµα ή υλικά που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (π.χ 

παραγωγή πλαστικών φιλµ συσκευασίας τροφίµων κ.α.). 

Το ISO 9001:2008 είναι ένα πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας και εστιάζει 

στην οργάνωση, τη λειτουργία της επιχείρησης και την επικοινωνία της µε τρίτους 

(π.χ. πελάτες, προµηθευτές κλπ). Σύµφωνα µε το ISO 9001 η εταιρεία οργανώνεται 

και λειτουργεί σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές µε στόχο την συνεχή 

βελτίωσή της, η οποία αποδεικνύεται µέσω µετρήσιµων ποσοτικών δεικτών. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει η αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των διεργασιών 

της επιχείρησης (παραγωγικές, διοικητικές, υποστηρικτικές κ.α.).  Από την άλλη, το 

ISO 22000 ενσωµατώνει τις αρχές του HACCP και εστιάζει στο κοµµάτι  µιας48  

παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαίτερα την ασφάλεια των τροφίµων. Σηµαντικό ρόλο 

παίζει η αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των διεργασιών που λαµβάνουν 

χώρα κατά την παραγωγική διαδικασία (flow chart) και η διαχείριση του τρόπου που 

αυτές οι διεργασίες δεν θα επιβαρύνουν το τελικό προϊόν. 

Οι γενικές απαιτήσεις των δύο συστηµάτων σε πολλά σηµεία είναι κοινές 

έχουν όµως και κάποιες διαφορές. Μια από τις βασικές διαφορές τους είναι ότι το 

ISO 9001 προσανατολίζεται στην Πολιτική Ποιότητας εφαρµόζοντας Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας, ενώ το ISO 22000 προσανατολίζεται στην Πολιτική 

Ασφάλειας Τροφίµων εφαρµόζοντας Σύστηµα Ασφάλειας Τροφίµων. Έτσι το ISO 

22000 απαιτεί ένα σύστηµα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων και περιστατικών 

που αφορούν την ασφάλεια τροφίµων, αξιολογώντας τα δυνητικώς επικίνδυνα 

προϊόντα και αποσύροντας τα µη ασφαλή πριν από την εισαγωγή τους στις αγορές.  

Επιπλέον ενώ και τα δύο πρότυπα αναφέρονται στη συνεχή βελτίωση, το 

ISO 22000 ορίζει και τον τρόπο που θα πρέπει η συνεχής βελτίωση να 

πραγµατοποιείται. 

                                                           
48

Goichiro, Yukawa. Τα σημεία του ISO 22000  
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Το καινούριο πρότυπο απαιτεί µετρήσιµους στόχους που να υποστηρίζουν 

την πολιτική ασφάλειας τροφίµων και όχι η ίδια η πολιτική να χρησιµοποιείται ως 

πλαίσιο για τον καθορισµό των στόχων, όπως συνέβαινε στo ISO 9001. 

Τέλος, και τα δύο πρότυπα µε σκοπό την επίτευξη ενός ασφαλούς προϊόντος, 

στηρίζονται στην επικύρωση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών. 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
«COOKIES & SWEETS» 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 

 

Η βιοµηχανία ειδών ζαχαροπλαστικής «COOKIES & SWEETS» 

δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη εδώ και 80 χρόνια και ασχολείται µε την 

παραγωγή και διανοµή σε επιλεγµένους προµηθευτές και καταστήµατα, µπισκότων, 

αλµυρών και γλυκών βουτηµάτων, πτι-φουρ, τσουρεκιών και άλλων εποχιακών 

προϊόντων. Πρόκειται για µια οικογενειακή επιχείρηση, όπου ηγούνται σήµερα µέλη 

της τέταρτης γενιάς συνεχίζοντας την παράδοση όλων των χρόνων λειτουργίας της, 

αλλά ταυτόχρονα προσπαθώντας να δηµιουργήσουν καινοτόµα προϊόντα σύµφωνα µε 

της απαιτήσεις της σηµερινής πραγµατικότητας. Με σεβασµό στη µακρόχρονη 

πορεία της και εµπειρίας αλλά µε σαφή προσανατολισµό στο µέλλον, η διοίκηση της 

εταιρίας αποφάσισε το 2003 να προχωρήσει σε πιστοποίηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

πρότυπο HACCP εφαρµόζοντας το σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης των 

προϊόντων που παρήγαγε. Στη συνέχεια το 2008 πιστοποιήθηκε µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

22000, το οποίο διατηρεί έως και σήµερα εφαρµόζοντας το και τηρώντας το στη 

καθηµερινή λειτουργία της µε στόχο πάντα την παραγωγή αφαλών και ποιοτικών 

προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Για την εγκατάσταση του νέου Σ∆ΑΤ βασική προϋπόθεση ήταν η δέσµευση της 

διοίκησης η οποία προχώρησε σε καινοτόµες κτιριακές και χωροταξικές αλλαγές 

έχοντας την υποστήριξη των εξωτερικών συµβούλων αλλά και δικού της µόνιµου 

καταρτισµένου προσωπικού. Η διοίκηση έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες της 

αγοράς για συγκριτικό πλεονέκτηµα τόλµησε και πέτυχε την εγκατάσταση, εφαρµογή 

και πιστοποίηση ενός πρωτοποριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης εξασφαλίζοντας 

εισιτήριο συνεργασίας µε µεγάλες επιχειρήσεις εντός και εκτός των συνόρων.  

Στη συνέχεια ακολουθώντας σταδιακά τις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης ενός  

Συστήµατος ∆ιασφάλισης της Ασφάλειας τροφίµων κατά το πρότυπο ISO 22000 

προχώρησε στις παρακάτω κινήσεις :  
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1η Φάση: ∆ιαγνωστική Επιθεώρηση - Σύνταξη Έκθεσης 

Αφού είχε επιτευχθεί η διαµόρφωση και επιδιόρθωση όλων των χώρων και του 

εξοπλισµού σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία συντάχθηκε µια έκθεση µε 

επιπρόσθετες αλλαγές που να εξασφαλίζουν την πλέον κατάλληλη λειτουργικότητα 

για τους εργαζόµενους µε σκοπό την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την 

παραγωγή ασφαλών προϊόντων. 

2η Φάση: Σχεδιασµός Οργανωτικής ∆οµής 

Στη φάση αυτή σχεδιάστηκε η απαραίτητη οργανωτική υποδοµή για τη λειτουργία 

του Συστήµατος HACCP και πραγµατοποιήθηκαν οι εξής επιµέρους ενέργειες: 

2.1.    Καθορισµός του Υπεύθυνου HACCP 

Στο στάδιο αυτό, η διοίκηση της εταιρίας καθόρισε τον Υπεύθυνο HACCP. 

 

2.2.    Ενηµέρωση του προσωπικού της εταιρίας 

Το προσωπικό της εταιρίας ενηµερώθηκε για το έργο που θα υλοποιούνταν έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η συµµετοχή του σε αυτό, χωρίς την οποία δεν θα ήταν 

πραγµατοποιήσιµη η εφαρµογή του συστήµατος. 

 

2.3.    Καθορισµός αρµοδιοτήτων 

Σε όλα τα άτοµα που είχαν σχέση µε την έννοια "Ασφάλεια τροφίµων" µέσα στην 

εταιρία, από τον υπεύθυνο προµηθειών έως τους διανοµείς, κατανεµήθηκαν 

αρµοδιότητες και ευθύνες. 

  

3η Φάση: ∆ηµιουργία της Απαιτούµενης Τεκµηρίωσης 

1. Στη φάση αυτήν καταγράφηκαν οι απαιτούµενες συνθήκες που έπρεπε να 

επικρατούν σε κάθε στάδιο παραµονής των υλικών και των προϊόντων, 

ηµιετοίµων και ετοίµων, ώστε να διασφαλίζετε η µη επιµόλυνση τους.  

o συνθήκες αποθήκευσης  

o συνθήκες συντήρησης  
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o συνθήκες µεταφοράς κ.λπ.  

2. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν όλα τα διαγράµµατα ροής για κάθε 

δραστηριότητα που σχετιζόταν µε τον χειρισµό των παραγόµενων ειδών µέσα 

στην εταιρία (προµήθεια, αποθήκευση, συντήρηση, µεταφορά ειδών, πώληση, 

κ.λπ.)  

3. Προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι, που µπορεί να 

εµφανιστούν, σε κάθε βήµα διαχείρισης των παραγόµενων ειδών (από την 

παραλαβή τους έως και την πώληση των προϊόντων)  

4. Προσδιορίστηκαν τα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου - CCPs και των PRP’s 

(Προαπαιτούµενων Προγραµµάτων) για κάθε διάγραµµα ροής που έχει 

δηµιουργηθεί για το χειρισµό των ειδών  

5. Ακολούθησε η ανάλυση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των Κρίσιµων 

Σηµείων Ελέγχου - CCPs και των PRP’s (Προαπαιτούµενων Προγραµµάτων) 

για κάθε διάγραµµα ροής που είχε δηµιουργηθεί για τα είδη που παρήγαγε η 

εταιρία  

6. Καταγράφηκαν οι απαιτούµενες ∆ιαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας για ότι 

αφορά τα παραγόµενα είδη, λαµβάνοντας υπόψη τις νοµοθετικές απαιτήσεις.  

7. ∆ηµιουργήθηκαν νέα έντυπα, διαµορφώθηκαν και βελτιώθηκαν τα ήδη 

υπάρχοντα, στα οποία συµπληρώθηκαν όλοι οι κρίσιµοι παράγοντες και µέσω 

των οποίων αποδεικνύεται η τήρηση και εφαρµογή του συστήµατος HACCP.  

8. Τέλος καθορίστηκαν και δηµιουργήθηκαν όλα τα απαιτούµενα αρχεία, στα 

οποία θα καταχωρούνταν τα συµπληρωµένα έντυπα από το αρµόδιο 

προσωπικό.  

4η Φάση: Σύνταξη Εγχειριδίου  ∆ιασφάλισης Ποιότητας  

Το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας περιελάµβανε οδηγίες και σχέδια εντύπων 

(φόρµες που έπρεπε να συµπληρώνονται κατά την εφαρµογή του συστήµατος από 

τους υπευθύνους), τα οποία συµπεριλαµβάνονταν  σε επτά διαδικασίες του 

Συστήµατος.  

Συγκεκριµένα οι διαδικασίες αυτές ήταν οι εξής: 
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Σ∆ΑΤ 1: Περιγραφή της εταιρείας  (οργανωτική δοµή, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες). 

Στο έγγραφο αυτό πραγµατοποιείται µία γενική περιγραφή  των διαδικασιών και της 

οργάνωσης που ακολουθούνται  από την εταιρεία 

 

Σ∆ΑΤ 2: Πεδίο Εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας 

Τροφίµων. Το έγγραφο αναφέρει όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της 

επιχείρησης που σχετίζονται µε την παραγωγή των προϊόντων. 

 

Σ∆ΑΤ 3: Ανάλυση των απαιτήσεων για την τεκµηρίωση του συστήµατος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. 

 

Σ∆ΑΤ 4: Περιλαµβάνει τη δήλωση της διοίκησης να εφαρµόζει τις απαραίτητες 

νοµοθετικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις, που χρειάζονται για την σωστή και 

αποτελεσµατική λειτουργία της.  

 

Σ∆ΑΤ 5: Περιλαµβάνει τη διαδικασία σωστής και αξιόπιστης επικοινωνίας της 

επιχείρησης σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής, µε όλους τους εξωτερικούς της 

συνεργάτες, προµηθευτές, πελάτες, υπεργολάβους, καταναλωτές, τις αρµόδιες αρχές, 

καθώς και την εσωτερική της επικοινωνία. 

 

Σ∆ΑΤ 6: Περιλαµβάνει τις οδηγίες για  αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία του Σ∆ΑΤ (διάθεση πόρων , ανθρώπινο δυναµικό, ενηµέρωση, 

εκπαίδευση , υποδοµές , περιβάλλον εργασίας ) 

 

Σ∆ΑΤ 7: Περιλαµβάνει τα προαπαιτούµενα, την ανάλυση κινδύνου  και το 

χαρακτηρισµό του τελικού προϊόντος προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα των διεργασιών.  

 
Στο εγχειρίδιο που δηµιουργήθηκε ακολουθώντας τις παραπάνω 7 διαδικασίες 

αναλυτικότερα σε κάθε βήµα για τη ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος, η 

επιχείρηση εργάστηκε ως εξής:  
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1. Σύσταση οµάδας HACCP 
 
Η οµάδα HACCP αποφασίστηκε να απαρτίζεται από άτοµα διαφορετικών 

ειδικοτήτων και κατάρτισης, ούτως ώστε να παρέχει πιο πλήρεις και ολοκληρωµένες 

πληροφορίες και υπηρεσίες. Έτσι επιλέχθηκαν: 1 άτοµο από την διοίκηση, 1 άτοµο 

από την παραγωγή, ο υπεύθυνος προµηθειών, ο υπεύθυνος κίνησης και ένας 

εξωτερικός συνεργάτης (χηµικός τροφίµων). Η οµάδα HACCP εκτός από τον έλεγχο, 

παρακολούθηση του Συστήµατος και ενηµέρωση της διοίκησης, συνεδρίαζε τακτικά 

για αποφάσεις που αφορούσαν νέα προϊόντα, βελτίωση των υπαρχόντων, νέες 

συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά, νέες τεχνολογίες, ετήσιοι στόχοι της 

επιχείρησης και γενικότερα βελτίωση της εικόνας και των προϊόντων της επιχείρησης 

µε κύριο γνώµονα την ασφάλεια του τελικού καταναλωτή. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 

στο σχεδιασµό εντύπου για τα τυχόν παράπονα πελατών, το οποίο διαχρονικά θα 

αποτελούσε σηµαντικό εργαλείο στα χέρια της εταιρίας για αντιµετώπιση έκτακτων 

περιστατικών µε τον πιο κατάλληλο τρόπο.  Η οµάδα συνεδρίαζε τακτικά για την 

παρακολούθηση όλων των θεµάτων που αποτελούσαν αρµοδιότητα της, αλλά και 

έκτακτα όταν παρουσιαζόταν κάποια αλλαγή ή κάποια δεδοµένα που υποδείκνυαν 

κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Οι αποφάσεις των συναντήσεων αυτών 

καταγράφονταν στα ανάλογα αρχεία που τηρούνταν.  

 
2. Περιγραφή του παραγόµενου προϊόντος. 
 

Τα προϊόντα της εταιρείας ταξινοµήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα µε τα 

διαγράµµατα ροής της παραγωγής τους και καταγράφηκαν οι προδιαγραφές 

ποιότητας των τελικών  προϊόντων από απόψεως: 

• περιγραφής ( όνοµα, τύπος) 

• συσκευασίας (για παράδειγµα σε πλαστική συσκευασία) 

• συνθηκών αποθήκευσης και διανοµής 

• διάρκειας ζωής κατά την οποία το προϊόν διατηρεί τις ιδιότητές του  

• χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών ( πρώτες  ύλες, συστατικά κλπ) 

• οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (για παράδειγµα χρώµα, εµφάνιση, 

οσµή, υφή, γεύση)  

• Χηµικών, Βιολογικών και Φυσικών χαρακτηριστικών και επίσηµων 

µικροβιολογικών ή χηµικών κριτηρίων που  εφαρµόζονται. 
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• Επισήµανσης 

• Προσδιορισµός χρήσης του προϊόντος 

• Αλλεργιογόνα συστατικά 

 

Οι περιγραφές των προδιαγραφών των τελικών προϊόντων έπρεπε να είναι 

πλήρεις και λεπτοµερείς ώστε η Οµάδα Σ∆ΑΤ / Οµάδα HACCP να µπορεί να 

αναγνωρίσει τους κρίσιµους βιολογικούς, χηµικούς και φυσικούς  κινδύνους που 

σχετίζονται µε το κάθε προϊόν. Τα συµπληρωµένα έντυπα που δηµιουργήθηκαν 

περιλαµβάνονταν στην διαδικασία 7 και αποτελούν µέρος της Μελέτης HACCP. 

 
 
3. Προσδιορισµός της χρήσης του προϊόντος. 
 

Στις προδιαγραφές των προϊόντων γίνεται επίσης περιγραφή της 

αναµενόµενης χρήσης των προϊόντων, προσδιορίζοντας τους πιθανούς χρήστες και 

καταναλωτές για κάθε κατηγορία προϊόντος και λαµβάνοντας υπόψη τις ευαίσθητες 

οµάδες καταναλωτών (πχ άτοµα µε αλλεργίες, διαβητικούς). Η αναµενόµενη χρήση 

αναφέρεται σχετικά µε την αποθήκευση, την προετοιµασία και το σερβίρισµα αλλά και 

τις αναγραφόµενες οδηγίες χρήσεως του προϊόντος. 

 

 
4. ∆ηµιουργία διαγραµµάτων ροής. 
 

Τα διαγράµµατα ροής όλων των κατηγοριών προϊόντων της εταιρείας που 

καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης έχουν 

καταγράφηκαν και περιγράφουν καθαρά όλα τα βήµατα της κάθε διεργασίας.  

 

Τα διαγράµµατα ροής περιγράφουν:  

− Την αλληλουχία όλων των σταδίων ή των διεργασιών της παραγωγής  

− Τις τεχνικές παραµέτρους των διεργασιών (ειδικότερα τις παραµέτρους του 

χρόνου και της θερµοκρασίας περιλαµβανοµένου και του χρόνου αναµονής) 

− Τη θέση όπου ενδιάµεσα προϊόντα ή πρώτες ύλες εισάγονται στη ροή  

− Την κυκλοφορία των προϊόντων (περιλαµβανοµένων και των πιθανοτήτων 

διασταυρούµενης-έµµεσης µόλυνσης) 

− Τυχόν θέσεις επανακατεργασίας και ανακύκλωσης  

− Τις τυχόν  εξωτερικές διεργασίες και τις υπεργολαβικές εργασίες 
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− Τυχόν θέσεις αποµάκρυνσης ενδιάµεσων προϊόντων, παραπροϊόντων και 

αποβλήτων  

− Τους τυχόν διαχωρισµούς µεταξύ καθαρών τοµέων και ρυπαρών τοµέων (ή 

µεταξύ περιοχών υψηλού και χαµηλού κινδύνου) 

− Τα σηµεία υψηλής επιµόλυνσης 

 

 Μετά την κατάρτιση του κάθε διαγράµµατος, η Οµάδα Σ∆ΑΤ/ Οµάδα HACCP  

προχώρησε  στην επιτόπου επιβεβαίωση  / επαλήθευση κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής. 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ

Πώληση προίόντων
 ∆-14

∆ιαχείριση προµηθειών
∆-1

∆ιαχείριση παραπόνων-
υποδείξεων

∆-12, ∆-13

∆ιαχείριση παραγωγής
 ∆-3

∆ιαχείριση Κρίσεων
∆-2

∆ιαχείριση Προϊόντων
 ∆ΣΗ-10, ∆ΣΗ-11  ∆ΣΗ-14,

∆-4, ∆-5

ΠΕΛΑΤΕΣ

Προµηθευτές

∆ιαχείριση πόρων
 ∆-8, ∆-9, ∆ΣΗ-17

Σχεδιασµός και
Υλοποίηση νέων
προϊόντων

 ∆ΣΗ-16

Ευθυνη της ∆ιοίκησης

Πολιτική Ποιότητας / Εγχειρίδιο
ποιότητας

Εσωτερική  Επικοινωνία  ∆ΣΗ-4
∆ιαχείριση Ανθρώπινου

∆υναµικού ∆-1-, ∆-6, ∆ΣΗ-15

∆ιαχειριση Σχεδίων και Μελέτης
HACCP

∆ΣΗ-6, ∆ΣΗ-7, ∆ΣΗ-8, Σχέδια
HACCP

∆ιαχείριση / Βελτίωση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης

Ποιότητας
∆-15

∆ΣΗ-4

∆-10

∆ΣΗ-11

∆ΣΗ-3

Περιβάλλον /
κοινωνία

Νοµοθετικές /
Κανονιστικές

∆ιατάξεις

ΟΕ

ΘΕ

 
Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα ροής διαδικασιών της εταιρείας 
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5. Επαλήθευση διαγραµµάτων ροής 
 

Η οµάδα ΗACCP αποφάσισε έπειτα από την σχεδιασµό των διαγραµµάτων ροής να 

δηµιουργήσει και να τηρεί αρχεία επαλήθευσης των διαγραµµάτων αφού 

αποτελούσαν καθοριστικό στοιχείο του Σ∆ΑΤ. Στα αρχεία αυτά περιλαµβανόταν 

µεταξύ άλλων και ο επιτόπιος έλεγχος από τα µέλη της οµάδας. 

 
 
6. Καταγραφή και ανάλυση κινδύνων και αντίστοιχων προληπτικών µέτρων 
 
 

Όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να εµφανιστούν κατά την παραγωγή 

των προϊόντων, αναγνωρίστηκαν, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν ανάλογα µε την 

σοβαρότητα τους στην υγιεινή και την πιθανότητα εµφάνισης τους, από την Οµάδα 

Σ∆ΑΤ / Οµάδα HACCP και καθορίστηκαν κατάλληλα προληπτικά µέτρα ελέγχου. 

 

Η αναγνώριση των κινδύνων κατά την παραγωγή των προϊόντων από την 

προµήθεια των πρώτων υλών έως και την διανοµή τους πραγµατοποιήθηκε µε βάση 

τα διεθνή αποδεκτά δεδοµένα (Codex Alimentarius), τις νοµοθετικές απαιτήσεις, τη 

βιβλιογραφία, την εµπειρία του προσωπικού και τις επιδηµιολογικές αναφορές και 

περιγράφηκαν αναλυτικά στις  διαδικασίες. Κατά την αναγνώριση των κινδύνων µια 

διεργασίας εξετάζονταν τα στάδια που προηγούνταν και ακολουθούσαν την 

διεργασία αυτή, ο εξοπλισµός παραγωγής, ο περιβάλλον χώρος καθώς και το 

προηγούµενο και το επόµενο στάδιο της αλυσίδας τροφίµων. Για κάθε κίνδυνο 

προσδιορίσθηκε το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου στο τελικό προϊόν λαµβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις των 

πελατών, καθώς και την προβλεπόµενη χρήση των προϊόντων από τον πελάτη. 

 

 Μετά την αναγνώριση των κινδύνων πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους σε σχέση µε την σοβαρότητα των αρνητικών 

επιπτώσεων τους στην υγεία του καταναλωτή και την πιθανότητα εµφάνισης τους, µε 

τη χρησιµοποίηση µιας συστηµατικής µεθόδου. Η Οµάδα Σ∆ΑΤ / Οµάδα HACCP, 

προκειµένου να  αναλύσει την επικινδυνότητα της παραγωγής καθόρισε την  

πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων στις πρώτες ύλες και στα τελικά προϊόντα και 
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εξέτασε την πιθανότητα να επιµολυνθεί εκ νέου το τρόφιµο κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής.  

 Επιπλέον προληπτικό µέτρο που λαµβάνει η επιχείρηση και που αποτελεί 

σηµαντικό εργαλείο στα χέρια της οµάδας HACCP αποτελεί η διεργασία της 

εικονικής ανάκλησης που πραγµατοποιεί η εταιρία µια φορά το χρόνο. Κατά την 

διεργασία αυτήν ένα προϊόν κρίνεται ακατάλληλο για τον καταναλωτή εικονικά και 

έτσι η επιχείρηση πρέπει να διερευνήσει τις αιτίες που οδήγησαν στην 

ακαταλληλότητα του, τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνει και την 

απόσυρση του από την αγορά. Είναι µια διεργασία που προετοιµάζει την επιχείρηση 

για την αντιµετώπιση ενός πραγµατικού περιστατικού ανάγκης για ανάκληση και 

απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά για την ασφάλεια του καταναλωτικού 

κοινού.   

 

 
 
7. Προσδιορισµός των Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (CCPs) 
 

Ο προσδιορισµός των σηµείων, βηµάτων ή διαδικασιών  (κρίσιµα σηµεία 

ελέγχου) όπου µπορεί να επιβληθεί έλεγχος ικανός για την πρόληψη, εξάλειψη ή 

ελάττωση σε αποδεκτά όρια ενός κινδύνου προκειµένου να επιτευχθεί η ασφάλεια 

του κάθε παραγόµενου από την εταιρεία προϊόντος πραγµατοποιήθηκε και 

καταγράφηκε από την Οµάδα Σ∆ΑΤ / Οµάδα HACCP της «COOKIES & SWEETS». 

Ο καθορισµός των κρίσιµων σηµείων ελέγχου πραγµατοποιήθηκε µέσα από µια 

ειδική συστηµατική µέθοδο που καταλήγει σε ένα δένδρο απόφασης κρίσιµων 

σηµείων ελέγχου, σύµφωνα µε το Codex Alimentarius. Για κάθε Κρίσιµο Σηµείο 

ελέγχου, επιλέχθηκαν οι κρίσιµες παράµετροι παρακολούθησης οι οποίες δείχνουν 

σαφώς ότι τα µέτρα ελέγχου έχουν το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Έτσι ως κρίσιµα 

σηµεία ελέγχου ορίστηκαν: η παραλαβή των πρώτων υλών, η αποθήκευση τους (στα 

προϊόντα ψυγείου χρησιµοποιήθηκαν καταγραφικά θερµοκρασιών ώστε να µην 

χαλάσει η αλυσίδα ψύξης τους), η επεξεργασία τους όπου αυτή ήταν αναγκαία (π.χ. ο 

διαχωρισµός των αυγών σε κρόκο και ασπράδι), το ψήσιµο (θερµοκρασίες φούρνου 

µε πιστοποιηµένα θερµόµετρα), ο ανιχνευτής µετάλλων (µηχάνηµα που ανιχνεύει την 

ύπαρξη µεταλλικών αντικειµένων ή ινών στο έτοιµο προϊόν και τέλος η αποθήκευση 

των ετοίµων προϊόντων µέχρις ότου παραδοθεί στον πελάτη.  
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8. Καθορισµός των κρίσιµων ορίων και µέτρα ελέγχου 

 

Η Οµάδα Σ∆ΑΤ / Οµάδα HACCP  θέσπισε και τεκµηρίωσε µετρήσιµα 

Κρίσιµα Όρια για κάθε Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου και για κάθε µια από τις επιλεγµένες 

παραµέτρους  Τα κρίσιµα όρια έχουν προέλθει από διάφορες πηγές (νοµοθεσίες, 

βιβλιογραφικά δεδοµένα, επιστηµονικά έγγραφα κλπ) . Τα κρίσιµα όρια είναι 

µετρήσιµα ή υποστηρίζονται από οδηγίες ή προδιαγραφές και/ ή εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Για παράδειγµα στο CCP που αναφερόταν στο ψήσιµο καθορίστηκε για 

κάθε προϊόν ο χρόνος και η θερµοκρασία ψησίµατος που ήταν αποδεκτά από την 

επιχείρηση προκειµένου να έχει το προϊόν την εικόνα και γεύση σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του. 

 
 

 
9. Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης των κρίσιµων σηµείων 

ελέγχου 
 

Το σχέδιο ελέγχου HACCP παρακολουθούσε µε λεπτοµέρεια κάθε κρίσιµο 

σηµείο ελέγχου µε σκοπό να εντοπίζει την περίπτωση απώλειας ελέγχου, υπέρβασης 

δηλαδή του κρίσιµου ορίου, οπότε και θα έπρεπε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες. 

Ουσιαστικό τµήµα του ελέγχου αποτελεί ένα πρόγραµµα παρακολούθησης, 

παρατηρήσεων ή µετρήσεων που πραγµατοποιούνταν σε κάθε κρίσιµο σηµείο για να 

εξασφαλιστεί η πραγµατική τήρηση των κρίσιµων ορίων που έχουν τεθεί. Το 

πρόγραµµα αυτό περιγράφει τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους/ συσκευές 

παρακολούθησης, τις µεθόδους διακρίβωσης, τη συχνότητα των παρατηρήσεων και 

το υπεύθυνο προσωπικό και συνοδεύεται από τα σχετικά έντυπα καταγραφών των 

ελέγχων.  

 

 
10. Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών για τις αποκλίσεις από τα κρίσιµα 

όρια 
 
 

Η οµάδα Σ∆ΑΤ/ Οµάδα HACCP έχει θεσπίσει και τεκµηριώσει διορθωτικές 

ενέργειες / διορθώσεις  οι οποίες : 
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⇒ Παρέχουν τις απαραίτητες διορθώσεις  στο προϊόν που παρήχθη υπό συνθήκες 

µειωµένης ασφάλειας.   

⇒ ∆ιορθώνουν την αιτία που προκάλεσε την απόκλιση του κρίσιµου σηµείου 

ελέγχου από τα κρίσιµα όρια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι το κρίσιµο 

σηµείο ελέγχου βρίσκεται πάλι υπό έλεγχο.  

⇒ Καταγράφονται στα κατάλληλα αρχεία, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην 

επαλήθευση / αναθεώρηση του σχεδίου HACCP. 

Τα δυνητικώς µη ασφαλή προϊόντα διαχειρίζονται µε τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι δεν αποδεσµεύονται πριν αξιολογηθούν κατάλληλα.  

 
 
11. Προσδιορισµός διαδικασιών επαλήθευσης 

 
 

Η COOKIES & SWEETS έχει καθιερώσει και εφαρµόζει διαδικασία  για την  

επαλήθευση του συστήµατος ∆ιαχείρισης και ασφάλειας τροφίµων στο πλαίσιο της 

ανασκόπησης από τη διοίκηση. Η επαλήθευση αυτή περιλαµβάνει :  

⇒ Επιβεβαίωση ότι το Σ∆ΑΤ  λειτουργεί σύµφωνα µε τη µελέτη, τα 

προαπαιτούµενα, τα προαπαιτούµενα προγράµµατα και τα σχέδια HACCP 

⇒ Επιβεβαίωση ότι τα δεδοµένα για την ανάλυση των κινδύνων 

ενηµερώνονται συνεχώς 

⇒  Επιβεβαίωση ότι το ΣH λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά, 

διασφαλίζοντας την ασφάλεια των προϊόντων 

⇒ ενηµέρωση της ∆ιοίκησης για την πορεία του Σ∆ΑΤ και  όποτε κρίνεται 

απαραίτητο η λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω βελτίωση του και την 

ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών. 

 

Μετά την επαλήθευση του Σ∆ΑΤ από την Οµάδα Σ∆ΑΤ / Οµάδα HACCP 

της COOKIES & SWEETS µε ή χωρίς επιπλέον εξωτερικούς συµβούλους ή 

επιθεωρητές, τηρείται αρχείο επαλήθευσης συστήµατος HACCP. 

 

Κατά την εκτέλεση του σταδίου της επαλήθευσης του HACCP  λαµβάνονται 

υπόψη οι απόψεις των εργαζοµένων στις γραµµές παραγωγής, γιατί αποτελούν µία 

εξαίρετη πηγή πληροφοριών για το πρόγραµµα HACCP. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα 
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να διαπιστωθεί το επίπεδο της γνώσης των εργαζοµένων σε σχέση µε το προϊόν και 

το σύστηµα HACCP, καθώς και να διαφανεί η πιθανή ανάγκη για εκπαίδευση τους. 

 

12. Εγκατάσταση συστήµατος αρχειοθέτησης και καταγραφής  
 

Απαραίτητη διαδικασία για τη σωστή εφαρµογή του Σ∆ΑΤ, είναι η 

καταγραφή και αρχειοθέτηση των πληροφοριών, των µετρήσεων και των 

παρατηρήσεων. Όλα τα αρχεία και τα έγγραφα, φέρουν την υπογραφή του υπαλλήλου 

που κάνει τον έλεγχο και του αρµοδίου για την επιθεώρηση και ανασκόπησή τους. Τα 

έγγραφα αυτά τηρούνται στα γραφεία της εταιρίας για καθορισµένο χρονικό 

διάστηµα αναγκαίο για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών εάν 

παρουσιαστούν. 

 

Στο παράρτηµα περιλαµβάνονται όλα τα αρχεία τα οποία δηµιουργούνται 

κατά την εφαρµογή του Σ∆ΑΤ και είτε είναι απαραίτητα για την τήρηση και 

παρακολούθηση του Σ∆ΑΤ, είτε απαιτούνται για την απόδειξη συµµόρφωσης των 

διαδικασιών, των σχεδίων HACCP, των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις εκάστοτε 

απαιτήσεις, είτε καθορίζονται από τις απαιτήσεις των Προτύπων. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

 

 Η παραγωγική µονάδα «COOKIES & SWEETS» προκειµένου να σχεδιάσει 

και να εφαρµόσει το HACCP και στη συνέχεια το ISO 22000, ήρθε αντιµέτωπη µε 

αρκετά από τα προβλήµατα και τα µειονεκτήµατα που προαναφέρθηκαν για την 

ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος. Αν και η διοίκηση της εταιρίας ήταν 

αποφασισµένη να ακολουθήσει ένα πρότυπο πιστοποίησης και να δεσµευτεί για την 

τήρησή του, δεν είχε υπολογίσει το µεγάλο κόστος παρακολούθησής του. Και ενώ 

αρχικά είχε τα απαραίτητα κεφάλαια για την αλλαγή στους χώρους εργασίας και τα 

µηχανήµατα, έπρεπε στη συνέχεια να απορροφήσει το κόστος των υποστηρικτικών 

ενεργειών, όπως οι µηνιαίες µικροβιολογικές αναλύσεις και οι µηνιαίες 

απεντοµώσεις.  
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 Ένα επίσης πολύ σοβαρό πρόβληµα που η επιχείρηση είχε να αντιµετωπίσει, 

ήταν η εύρεση προµηθευτών που να διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση και να είναι σε 

θέση να παρέχουν στην επιχείρηση όλα τα πιστοποιητικά και τις αναλύσεις για τα 

προϊόντα που προµήθευαν. Σε ορισµένες περιπτώσεις, αυτό οδήγησε στην αλλαγή 

πολλών ετών συνεργασιών µε προµηθευτές που δεν µπορούσαν να ανταπεξέλθουν 

στις νέες συνθήκες, γεγονός όµως που επιβάρυνε την εταιρία µε πιο ακριβές α΄ύλες 

και διαφορετική πολιτική πληρωµών. 

 Η πιο σηµαντική δυσκολία που αντιµετώπισε η επιχείρηση αφορούσε την 

αλλαγή νοοτροπίας και συµπεριφοράς του προσωπικού της. ∆υστυχώς, ακόµη και 

τώρα, η υγιεινή στα άτοµα και τα τρόφιµα κατ’επέκταση, αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό της ατοµικής συµπεριφοράς και δεν περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα 

εθνικής παιδείας. Χρειάστηκε πολύς χρόνος και επαναλαµβανόµενες εκπαιδεύσεις για 

να κατανοήσει το προσωπικό της εταιρίας τη διευρυµένη έννοια της «υγιεινής». 

 

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

 Σήµερα, η βιοµηχανία ειδών ζαχαροπλαστικής «COOKIES & SWEETS», 

έχοντας πλέον µια µακρόχρονη πορεία λειτουργίας ως πιστοποιηµένη εταιρία, έχει 

εξασφαλίσει τον έλεγχο των προϊόντων που παράγει, µέσω της καθηµερινής 

παρακολούθησης και εφαρµογής των διαδικασιών που δηµιούργησε µε στόχο πάντα 

την ασφάλεια των καταναλωτών. Εκείνο που τα πρώτα χρόνια αποτελούσε δυσκολία 

και σπατάλη χρόνου και κόστους, σήµερα αποτελεί οδηγό και χρήσιµο εργαλείο, 

τόσο για τη διοίκηση της εταιρίας όσο και για τους ίδιους τους εργαζόµενους που 

συµµετέχουν στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων και εργάζονται σε ένα περιβάλλον 

που εξασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια. Όµως, και οι συνεργάτες και πελάτες 

δείχνουν περισσότερη εµπιστοσύνη στην εταιρία, εκδηλώνοντας την µε την 

προτίµηση τους σε αυτήν, γνωρίζοντας τον τρόπο που λειτουργεί και αντιµετωπίζει 

την ασφάλεια της ∆ηµόσιας Υγείας.  

 Οι εργαζόµενοι της εταιρίας σήµερα είναι περισσότερο προσηλωµένοι σε 

αυτήν από ότι παλιότερα αφού νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο 
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οποίο η συνέργεια, η οµαδικότητα και συµµετοχή αποτελούν βασικό κρίκο στην 

επίτευξη ενός ασφαλούς προϊόντος. 

 Τέλος, όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, η οποία 

διαρκώς αυξάνεται, δεν θα υπήρχε εξαρχής εάν η επιχείρηση δεν προχωρούσε στην 

ανάπτυξη του Σ∆ΑΤ, δεδοµένου ότι αποτελεί πλέον προϋπόθεση η ύπαρξη 

πιστοποιητικού για οποιαδήποτε εξαγωγή τροφίµων από τη χώρα. Το γεγονός αυτό 

έχει αυξήσει τις πωλήσεις της εταιρίας και των εσόδων της. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το HACCP αποτελεί ένα ολοκληρωµένο προληπτικό σύστηµα ελέγχου της 

ασφάλειας των τροφίµων, το οποίο αναγνωρίζει, εκτιµά και ελέγχει όλους τους 

πιθανούς κινδύνους. Η αποτελεσµατική εφαρµογή του συστήµατος εξασφαλίζει την 

ελάττωση της απόρριψης και καταστροφής προϊόντων, συµβάλλοντας έτσι στη 

µείωση των οικονοµικών απωλειών και στην αύξηση των πωλήσεων. 

Ταυτόχρονα µπορεί να βοηθήσει στην όλη οργάνωση της επιχείρησης, 

καθορίζοντας τις υπευθυνότητες του προσωπικού και εγκαθιστώντας τεκµηριωµένες 

διαδικασίες διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίµων. 

Η χρήση των συστηµάτων αυτών θα πρέπει να επεκταθεί σε όλη την αλυσίδα 

διάθεσης τροφίµων, αποτελεί αναγκαιότητα για όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται 

µε τα τρόφιµα και Κοινοτική Νοµοθετική Απαίτηση. 

Ο συνδυασµός εφαρµογής HACCP και ISO 9001:2000 αποτελεί το πιο 

ολοκληρωµένο εργαλείο για τη διασφάλιση τόσο της ποιότητας όσο και της 

ασφάλειας των τροφίµων. 

Το πρότυπο ISO 22000 που δηµοσιεύτηκε το Σεπτέµβριο του 2005 µε τίτλο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων-Απαιτήσεις για οποιονδήποτε 

οργανισµό που βρίσκεται στην αλυσίδα τροφίµων αποτελεί το νέο γεγονός στον 

τοµέα των τροφίµων. Το προϊόν µιας συνεχιζόµενης συνεργασίας ανάµεσα στον ISO 

(International Organization for Standardization) και τη βιοµηχανία Τροφίµων 

στοχεύει να είναι διεθνές, επιθεωρήσιµο και να µην αφήνει σηµαντικά κενά 

καλύπτοντας όλη την αλυσίδα των τροφίµων. 

Το νέο πρότυπο έχει σκοπό να πάρει µια σηµαντική θέση ανάµεσα στα ήδη 

υπάρχοντα σχέδια που αφορούν την ασφάλεια τροφίµων και να αναδείξει εισάγοντας 

ένα κοινό παρονοµαστή στη ∆ιαχείριση της Ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα 

τροφίµων. 

Η αρχική ιδέα του σχεδιασµού ενός τέτοιου προτύπου ήταν να υπάρξει ένα 

Σύστηµα τύπου HACCP που να βασίζεται στις αρχές του ISO 9001:2000. Με άλλα 

λόγια να χτιστεί ένα νέο Σύστηµα πάνω στις βάσεις των υπαρχόντων συστηµάτων και 

να δηµιουργηθεί ένα ξεκάθαρο, κατανοητό και επιθεωρήσιµο σύστηµα για τη 

βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. 
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Η κύρια διαφορά του ISO 22000 από τα υπόλοιπα ISO πρότυπα είναι το 

πεδίο εφαρµογής του και η διεθνής εφαρµοσιµότητα του. Επίσης διαφέρει από το 

BRC και το IFS γιατί δεν εµπεριέχει απαιτήσεις για εφαρµογή καλών πρακτικών µε 

τη µορφή λεπτοµερούς λίστας. Αντ’ αυτού, αναγνωρίζει το γεγονός ότι θα ήταν 

αδύνατο να καθοριστούν οι απαιτήσεις για όλους τους τύπους επιχειρήσεων 

τροφίµων και αφήνει την επιχείρηση να αποφασίσει από µόνη της και να καθορίσει 

την καλύτερη πρακτική που είναι η πιο σχετική µε το αντικείµενο της. 

Το κόστος της εγκατάστασης και εφαρµογής ενός τέτοιου συστήµατος ή 

οποιουδήποτε άλλου συστήµατος ασφάλειας τροφίµων εξαρτάται από το επίπεδο 

ετοιµότητας της επιχείρησης. Όσο πιο αποφασισµένη είναι µια επιχείρηση αν 

αναθεωρήσει την πολιτική της και να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της τόσο πιο 

ελαφρύ θα είναι το κόστος. Αν δε η επιχείρηση εφαρµόζει ήδη κάποιο ή κάποια 

συστήµατα διαχείρισης τότε η µετάβαση σε ένα καινούριο πρότυπο κοστίζει πολύ 

λιγότερο σε χρόνο και σε χρήµα δεδοµένου ότι υπάρχει το εξειδικευµένο προσωπικό 

που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του νέου 

προτύπου και η πολιτική της επιχείρησης είναι διαδεδοµένη σε όλο το προσωπικό. 

Επίσης ειδικά για το νέο πρότυπο ISO 22000 δε φαίνεται να αποτελεί εµπόδιο η 

εφαρµογή του στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που είναι αποφασισµένες να 

επιδείξουν την ικανότητα τους να ελέγχουν τους κινδύνους που απειλούν την 

ασφάλεια των τροφίµων και να προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή προϊόντα που 

καλύπτουν τις απαιτήσεις του αλλά και τις νοµοθετικές απαιτήσεις.      

 Η εφαρµογή του Σ∆ΑΤ στη βιοµηχανία παροχής τροφίµων (food service 

industry) είναι αναγκαία, καθώς ένα µεγάλο µέρος των επιδηµιών των τροφικών 

δηλητηριάσεων προέρχεται από τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή (π.χ. 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, σχολεία, καντίνες). Οι χώροι µαζικής 

εστίασης θεωρείται ότι είναι υψηλής επικινδυνότητας, ειδικά αυτοί που προσφέρουν 

τρόφιµα τα οποία συνδέονται συχνότερα µε επιδηµίες τροφικών δηλητηριάσεων. 

Αυτό είναι αναµενόµενο, καθώς στην περίπτωση που κάποιο τρόφιµο που 

προσφέρεται σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι µολυσµένο, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 

εξάπλωσης της τροφικής δηλητηρίασης, εφόσον θα το καταναλώσουν περισσότερα 

άτοµα. Επίσης, κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές παρέχουν γεύµατα σε ευαίσθητες 

οµάδες ανθρώπων, όπως ηλικιωµένοι, παιδιά, ασθενείς, πράγµα που απαιτεί την 

αδιαµφισβήτητη ασφάλεια των προσφερόµενων τροφίµων. 
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Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος του προβλήµατος της εφαρµογής ενός 

συστήµατος ασφάλειας τροφίµων είναι ο µεγάλος αριθµός των προϊόντων που 

παράγονται και που προέρχονται από έναν εξίσου µεγάλο αριθµό πρώτων υλών. Ο 

προσδιορισµός των κινδύνων, που µπορεί να περιέχονται σε κάθε ένα από αυτά, 

φαντάζει αδύνατος, όµως η αρχική κατηγοριοποίηση µπορεί να δώσει µία γενική 

άποψη για την επικινδυνότητα των τροφίµων και να στρέψει τη προσπάθεια σε αυτά 

που αποτελούν µεγαλύτερη απειλή για τη δηµόσια υγεία. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 

στην ανάλυση επικινδυνότητας παίζουν οι διάφορες πηγές πληροφοριών, όπως η 

διεθνής βιβλιογραφία, οι κανονισµοί και οι οδηγίες από τις διάφορες υπηρεσίες, τα 

δεδοµένα από τους προµηθευτές, αλλά και το ειδικευµένο προσωπικό της οµάδας 

HACCP. Είναι σηµαντικό σε κάθε περίπτωση να γίνει κατανοητό ότι η όλη 

επιχείρηση πρέπει να ενηµερωθεί για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίµων. 

Η επιτυχής εφαρµογή ενός συστήµατος βασίζεται στη συνεργασία και την καλή 

θέληση όλων των εργαζοµένων της επιχείρησης. Η ασφάλεια των καταναλωτών θα 

πρέπει να αποτελεί το στόχο όλων των στελεχών µιας επιχείρησης, από το διευθυντή 

µέχρι τον τελευταίο εργαζόµενο. Η κατάλληλη εκπαίδευση, όσον αφορά τη δηµόσια 

υγεία, είναι υποχρέωση όλων όσων εµπλέκονται στην αλυσίδα τροφίµων και θα 

πρέπει να είναι αυτή που καθορίζει το χαρακτήρα µιας επιχείρησης. 

 Στο δεύτερο µέρος της διπλωµατικής εργασίας επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί 

η πρακτική εφαρµογή ενός συστήµατος ασφάλειας τροφίµων σε µια επιχείρηση που 

συµµετέχει στην τροφική αλυσίδα. Παρουσιάστηκαν τα στάδια και οι ενέργειες που 

πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να αναπτυχθεί το σύστηµα καθώς και τα 

προβλήµατα και οφέλη που προέκυψαν από την εφαρµογή του. Η εµπειρία της 

επιχείρησης, αλλά και πολλών άλλων επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο, δείχνει 

ότι παρά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που αντιµετώπισε, τα πλεονεκτήµατα και 

τα οφέλη που προκύπτουν, τόσο για την ίδια όσο και για τους καταναλωτές είναι 

τεράστια και κατά πολύ περισσότερα. Η ευσυνειδησία και η προσήλωση στην 

ασφάλεια, όλων των ανθρώπων που αποτελούν κρίκους στην τροφική αλυσίδα, 

κρίνεται αναγκαία για την επιβίωση τους στο διεθνές, πολιτισµικό περιβάλλον που 

έχει δηµιουργηθεί. Ασφαλή τρόφιµα από ασφαλείς επιχειρήσεις, συνεπάγονται 

ασφαλείς εργαζόµενους και ασφαλείς καταναλωτές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Α.  Βασικές έννοιες του συστήµατος HACCP 

 

Ανάλυση επικινδυνότητας σε Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (Hazard Analysis 

Critical Control Point, HACCP):  πρόγραµµα που αναγνωρίζει τους κινδύνους και 

τα προληπτικά µέτρα για τον έλεγχο αυτών, µε σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας 

ενός τροφίµου. 

 

Απόκλιση (Deviation): η αποτυχία ικανοποίησης κάποιου κρίσιµου ορίου σε ένα 

CCP. 

 

«∆ιάγραµµα αποφάσεων» (CCP Decision Tree): ακολουθία ερωτήσεων, 

προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ένα σηµείο, µία διεργασία ή µία φάση λειτουργίας 

αποτελεί CCP. 

 

∆ιάγραµµα Ροής (Flow Diagram) : η σχηµατική παρουσίαση της αλληλουχίας των 

σταδίων µίας παραγωγικής διαδικασίας, σε συνδυασµό µε τα απαιτούµενα τεχνικά 

δεδοµένα. 

 

∆ιορθωτικές Ενέργειες (Corrective Actions): Τα µέτρα και οι ενέργειες που πρέπει 

να πραγµατοποιούνται όταν οι τιµές των παραµέτρων των Κ.Σ.Ε. βρεθούν εκτός των 

Κ.Ο., ώστε να επανέλθουν εντός αυτών. 

 

Έλεγχος (Control): α) Η διαχείριση των συνθηκών σε µία διεργασία, ώστε να 

διατηρείται η ικανοποίηση των κρίσιµων ορίων (κριτηρίων), β) Η κατάσταση στην 

οποία πραγµατοποιούνται σωστές διαδικασίες και ικανοποιούνται τα κριτήρια. 

 

Επαλήθευση (Vertification)  : η χρησιµοποίηση µεθόδων, διαδικασιών ή αναλύσεων, 

προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το σύστηµα HACCP λειτουργεί σε συµφωνία µε το 

σχέδιο HACCP και εάν απαιτείται τροποποίηση του σχεδίου HACCP. 
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Επικινδυνότητα (Risk): η εκτίµηση της πιθανότητας εµφάνισης ενός κινδύνου. 

«Ευαίσθητο Συστατικό» (Sensitive Ingredient): οποιοδήποτε συστατικό που ιστορικά 

σχετίζεται µε γνωστό βιολογικό, χηµικό ή φυσικό κίνδυνο. 

 

Κίνδυνος (Hazard): κάθε βιολογική, χηµική ή φυσική ιδιότητα, ή διαχειριστική 

κατάσταση/δραστηριότητα που µπορεί να καταστήσει ένα τρόφιµο µη ασφαλές για 

κατανάλωση. 

 

Κρίσιµο Όριο (Critical Limit) : α) Το εύρος των τιµών κάθε παραµέτρου εκτός των 

οποίων όταν αυτή βρεθεί να υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης κάποιου κινδύνου, β) η 

τιµή που διαχωρίζει την αποδοχή από τη µη αποδοχή. 

 

Κρίσιµο Σηµείο Ελέγχου (Critical Control Point, CCP) : Κάθε σηµείο, λειτουργικό 

στάδιο ή διαδικασία, στην οποία µπορεί να εφαρµοστεί έλεγχος και να προληφθεί, 

εξαλειφθεί ή να περιοριστεί σε αποδεκτά όρια, η πιθανότητα εµφάνισης ενός 

κινδύνου της ασφάλειας του τροφίµου. 

 

Οµάδα HACCP (HACCP Team): η οµάδα των ατόµων που είναι υπεύθυνοι για την 

ανάπτυξη ενός σχεδίου HACCP. 

 

Παραγωγική  ∆ιαδικασία (Producing Process): λογικά στάδια από τα οποία 

περνούν οι πρώτες ύλες για να δηµιουργήσουν το επιθυµητό τελικό προϊόν. 

 

Παρακολούθηση (Monitoring) : µία σχεδιασµένη αλληλουχία από παρατηρήσεις ή 

µετρήσεις, µε σκοπό να διαπιστωθεί, εάν ένα CCP βρίσκεται υπό έλεγχο, καθώς και 

για την παραγωγή αρχείων (καταγραφών) που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη 

διεργασία της πιστοποίησης. 

 

Προληπτικά Μέτρα (Preventive Measures): α) φυσικοί, χηµικοί ή άλλοι 

παράγοντες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο ενός αναγνωρισµένου 

κινδύνου για την υγεία, β) ενέργειες και δραστηριότητες που απαιτούνται για τον 

περιορισµό των κινδύνων ή τη µείωση της συχνότητας εµφάνισής τους σε αποδεκτά 

επίπεδα. 
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Σηµείο Ελέγχου (Control Point): το σηµείο, η διεργασία ή η φάση λειτουργίας, 

στην οποία µπορούν να ελεγχθούν βιολογικοί, χηµικοί ή φυσικοί παράγοντες, αλλά η 

απώλεια ελέγχου δεν οδηγεί σε µη αποδεκτή επικινδυνότητα για την υγεία του 

καταναλωτή. 

 

Σοβαρότητα (Severity): το µέγεθος ενός κινδύνου. 

 

Συνεχής Παρακολούθηση (Continuous Monitoring): συνεχής συλλογή και 

καταγραφή δεδοµένων, µε σκοπό να διαπιστωθεί, εάν ένα CCP βρίσκεται υπό έλεγχο. 

 

Σύστηµα Παρακολούθησης : Σχέδιο, µέθοδος ή µέσα που είναι απαραίτητα για να 

πραγµατοποιούνται οι παρατηρήσεις, οι έλεγχοι ή τα µέτρα µε τα οποία 

επιβεβαιώνεται η αποτελεσµατική διατήρηση των προδιαγεγραµµένων τιµών των 

παραµέτρων που επηρεάζουν κάθε Κ.Σ.Ε. 

 

Σύστηµα Επιβεβαίωσης : ∆ραστηριότητες, µέθοδοι, έλεγχοι ή συµπληρωµατικές 

διαδικασίες µε τις οποίες επιβεβαιώνεται ότι το σύστηµα HACCP λειτουργεί 

αποτελεσµατικά. 

 

Σύστηµα HACCP (HACCP System): ∆οµές, αρµοδιότητες, διαδικασίες και µέθοδοι 

µε τις οποίες υλοποιείται το σχέδιο HACCP. Το αποτέλεσµα της εφαρµογής του 

σχεδίου HACCP. 

 

Σχέδιο HACCP (HACCP Plan) : Το γραπτό έγγραφο ή σύνολο εγγραφών, που 

βασίζεται στις αρχές του HACCP και το οποίο περιγράφει τη συχνότητα των 

δραστηριοτήτων και των διαδικασιών που πρέπει να πραγµατοποιούνται, 

προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος µίας συγκεκριµένης διεργασίας ή 

παραγωγικής διαδικασίας, και το παραγόµενο προϊόν να είναι απολύτως ασφαλές. 

 

Τιµές – Στόχοι (Target Levels) : οι τιµές διαφόρων παραγόντων που 

χρησιµοποιούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των κρίσιµων ορίων. 
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