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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός επιβάλλουν στις 

ελληνικές επιχειρήσεις να υπερβούν τους εαυτούς τους και να προχωρήσουν σε 

βελτίωση της ποιοτικής στάθμης των προϊόντων τους ,ώστε να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη του καταναλωτι;[32].(άποψη υφυπουργού ανάπτυξης κ. Χρήστου Θεοδώρου σε 

εκδήλωση του συνδέσμου επιχειρήσεων λιανικής πώλησης Ελλάδος)

Η λιανική πώληση είναι ο τελικός στίβος όπου αναμετράται η ανταγωνιστικότητα 

των τελικών προϊόντων πρωτογενούς και βιομηχανικής παραγωγής όταν 

αναφερόμαστε ειδικότερα στο χώρο των τροφίμων.

Η οποιαδήποτε υπόνοια ή ανασφάλεια του καταναλωτή ως προς κάποιο προϊόν 

διατροφής οδηγεί σε μαζική εκδήλωση αποχής από την αγορά του προϊόντος . 

Επανειλημμένα έχουν σημειωθεί παρόμοιες αντιδράσεις με πιο πρόσφατη τη νόσο 

Kreuzfeld-Jacob ή κοινότυπα «τη νόσο των τρελών αγελάδων».Όπου για σχεδόν ένα 

χρόνο οι καταναλωτές απείχαν σε σοβαρό ποσοστό από προϊόντα με βάση το βοδινό 

κρέας και τα γαλακτοκομικά! Αυτό είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες στο χώρο. 

Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος η βιομηχανία αλλαντικών και κρέατος έφτασε 

σε οριακές καταστάσεις και σε σημείο να κλείσουν επιχειρήσεις.

Ανάλογα περιστατικά εμφανίσθηκαν την περίοδο της διαφυγής ραδιενέργειας από το 

Τσερνομπίλ και ακόμη στις μέρες μας εμφανίζονται με αφορμή τα προϊόντα που 

περιέχουν συστατικά από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Βέβαια οι αντιδράσεις του κοινού δεν είναι αδικαιολόγητες τη στιγμή που οι κίνδυνοι 

πλέον δεν σταματούν σε μια απλή τροφική δηλητηρίαση, αλλά συνήθως μιλάμε για 

κινδύνους που συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι συνέπειες των οποίων 

είτε πρόκειται να εμφανισθούν στο μέλλον είτε είναι άγνωστες ακόμη.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Κατά τη δεκαετία του 1990, η σειρά των κρίσεων που οφείλονταν στα τρόφιμα όπως 

αυτή των τρελών αγελάδων σηματοδότησαν την αλλαγή πορείας όσον αφορά την 

προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων. Έφεραν στο φως τα 

όρια της κοινοτικής νομοθεσίας και επέσυραν έντονες αντιδράσεις από τη μεριά των 

δημόσιων αρχών.

Η έγκριση τομεακών οδηγιών είχε οδηγήσει σε διαφορές εκτιμήσεων και εφαρμογών 

σε κάθε κράτος μέλος. Μερικές φορές μάλιστα, υπήρχαν νομικά κενά. Με στόχο την 

αναδιατύπωση της νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 1997 το 

πράσινο βιβλίο σχετικά με τις γενικές αρχές της νομοθεσίας περί τροφίμων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτέλεσε σημείο εκκίνησης ευρύτατου προβληματισμού 

γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία και τις πιθανές βελτιώσεις της.

Η δημόσια συζήτηση που δρομολογήθηκε με το πράσινο βιβλίο κατέληξε τον 

Ιανουάριο του 2000 στη δημοσίευση του λευκού βιβλίου για την ασφάλεια των 

τροφίμων. Έγινε ένα ακόμα βήμα προς την ολοκληρωτική αναδιατύπωση της 

νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Η Επιτροπή ανακοινώνει την ανάπτυξη ενός νομικού 

πλαισίου που θα καλύπτει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας - «από το αγρόκτημα 

στο τραπέζι» - σύμφωνα με μία γενική και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Προβλέπει τη 

δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων[35].

Ο τομέας της γεωργίας και ο τομέας των τροφίμων στην Ευρώπη έχουν εξέχουσα 

σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων στον κόσμο 

μετά τις ΗΠΑ. Διαθέτει μία βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων που είναι η 

μεγαλύτερη στον κόσμο και ο τρίτος εργοδότης στο χώρο της βιομηχανίας στην 

Ένωση. Με περισσότερους από 370 εκατ. καταναλωτές, η ευρωπαϊκή αγορά είναι μία 

από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και η διεύρυνση προς τις χώρες της κεντρικής και
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της ανατολικής Ευρώπης θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τάση αυτή. Οι 

καταναλωτές, όντας καλύτερα ενημερωμένοι και καλύτερα οργανωμένοι, έχουν όλο 

και μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων που οι 

επαγγελματίες του κλάδου δεν μπορούν πια να αγνοούν.

Η ποιότητα στα τρόφιμα θεωρείται καίριας σημασίας λόγω της ευαισθησίας που 

αποδίδεται στο ζωτικό για την επιβίωση του ανθρώπου χώρο που είναι τα τρόφιμα. 

Από τη πρωτογενή παραγωγή δηλαδή τον αγρό ή την εκτροφή των ζώων μέχρι την 

μεταποίηση τυποποίηση μεταφορά αποθήκευση και εμπορία θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η χρησιμότητα που αναμένει ο καταναλωτής τους.

Αυτόματα η ποιότητα των τροφίμων συμβαδίζει με την ασφάλεια .Η ασφάλεια 

θεωρείται απόρροια διασφάλισης μέσω ελεγκτικών μηχανισμών ή συστημάτων όπως 

πλέον αυτά ονομάζονται στις μέρες μας.

Αν για κάποιους χώρους η ποιότητα και η διασφάλιση της θεωρείται βελτίωση του 

προϊόντος σε εμπορική αξία στα τρόφιμα η διασφάλιση της ποιότητας είναι 

αναγκαιότητα, είναι ο καίριος παράγοντας που επηρεάζει και προσδιορίζει το προϊόν 

ώστε να αποκαλείται βρώσιμο.

Η εργασία αυτή σκοπό έχει να περιγράφει τις προσπάθειες που γίνονται μέσω των 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ώστε να είναι σε θέση ο καταναλωτής τροφίμων 

να αναμένει αυτό που λογικά θεωρείται αυτονόητο και απλό, ένα ασφαλές και 

ποιοτικό προϊόν για τη διατροφή του.
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1.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο κλάδος τροφίμων θεωρείται από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας. Έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με 

εξαγωγές αλλά και μεταποιητικές μονάδες .Εδώ θα πρέπει να προσδιορίσουμε το 

χώρο που καλύπτει ο κλάδος αυτός! Αρχίζει από την πρωτογενή παραγωγή δηλαδή 

γεωργία .κτηνοτροφία, αλιεία , συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση , αλλά και τη 

διακίνηση των τροφίμων! Αμέσως γίνεται αντιληπτός ο ζωτικός ρόλος του κλάδου 

στην οικονομία της χώρας αρχικά από το πλήθος των απασχολουμένων στο χώρο.

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών θεωρείται από τους σημαντικότερους 

παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με βαρύνουσα 

σημασία, σε ότι αφορά, ιδιαίτερα, το βορειοελλαδικό χώρο.

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών παραμένει, παρά τις όποιες αυξομειώσεις, στις 

πρώτες θέσεις των κλάδων της χώρας μας σε ότι αφορά τα σταθερά υψηλά κέρδη, την 

παραγωγικότητα, τις καινοτομίες και το δυναμισμό.Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί, 

επίσης, το ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζονται με ιδιαίτερα σημαντικό 

διεθνή προσανατολισμό, σε ότι αφορά την εξαγωγική και επενδυτική τους 

δραστηριότητα[3]. Το 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, της επίσημης, 

δηλαδή, στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξαγωγές των ελληνικών 

νωπών και μεταποιημένων τροφίμων και ποτών παρέμειναν στα επίπεδα των 2,3 δισ. 

ΕΥΡΩ. Στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας, οι εξαγωγές του κλάδου 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Το 1999 οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών 

αντιπροσώπευαν το 23,2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ το αντίστοιχο 

μερίδιο το 1995 ήταν 25,6%.Επιχειρώντας μία προσέγγιση στις εξαγωγές των 

υποκλάδων των τροφίμων και ποτών, διαπιστώνουμε ότι στις πρώτες θέσεις της 

σχετικής κατάταξης βρίσκονται τα βρώσιμα λίπη και έλαια (500 εκατ. ΕΥΡΩ
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εξαγωγές το 1999, 22% του κλάδου) και ακολουθούν τα παρασκευάσματα λαχανικών 

και φρούτων (450 εκατ. ΕΥΡΩ, 20%), τα νωπά φρούτα (440 εκατ. ΕΥΡΩ, 19%), τα 

νωπά ιχθυηρά και αλιεύματα (240 εκατ. ΕΥΡΩ), τα ποτά (124 εκατ. ΕΥΡΩ, 5,4%), τα 

νωπά λαχανικά (96 εκατ. ΕΥΡΩ, 4,2%) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (106 εκατ. 

ΕΥΡΩ, 4,7%). Στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας, υπερδιπλασιάστηκαν οι 

εξαγωγές νωπών ιχθυηρών.

Πίνακας 1: Οι εξανωνές τροφι'υων & ποτών από το 1995 έως το 1999, σε χιλ. ΕΥΡΩ

__________________________________ 1995 1996 1997 1998 1999
Κρέατα 15.600 15.329 16.329 15.367 17.602
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 115.189 135.721 181.932 210.525 241.894
Γ αλακτοκομικά 86.763 83.341 91.946 106.734 106.192
Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 3.139 3.060 3.675 3.076 3.866
Φυτά 1.271 1.789 1.975 3.973 2.416
Λαχανικά 99.076 99.550 93.525 111.339 96.427
Καρποί και φρούτα νωπά 386.906 391.637 411.888 471.191 438.855
Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 23.991 11.820 17.389 10.540 12.387
Δημητριακά 114.311 98.948 139.146 56.637 51.293
Προϊόντα αλευροποιίας 6.832 22.779 26.348 18.558 14.927
Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί 25.732 20.115 19.121 24.073 38.126
Γόμες, ρητίνες και εκχυλίσματα φυτικά 4.890 5.100 3.290 6.747 4.361
Άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 682 1.343 930 1.072 753
Λίπη και έλαια 467.952 587.919 366.575 325.861 499.449
Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών 41.069 32.047 69.028 39.556 24.270
Ζάχαρα και Ζαχαρώδη παρασκευάσματα 14.617 16.258 20.783 20.968 16.186
Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 22.203 23.266 14.345 12.452 9.864
Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά 42.155 51.597 57.008 73.377 67.587
Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων 482.371 486.751 477.477 571.449 447.995
Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 33.357 32.121 29.048 38.200 38.109
Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 160.106 171.514 142.136 137.912 123.708
Τροφές παρασκευασμένες για ζώα 13.886 14.817 23.796 17.633 23.162
Σύνολο 2.162.098 2.306.822 2.207.690 2.277.240 2.279.429
Μερίδιο στο σύνολο των ελληνικών 25,6% 25,0% 22,1% 23,5% 23,2%
εξαγωγών

Σαφή ανοδική τάση έως το 1999, οπότε σημείωσαν πτώση είχαν οι εξαγωγές νωπών 

φρούτων, ενώ οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (κυρίως ελαιολάδου) εκτινάχθηκαν το 

1999 (+53% σε ετήσια βάση), χωρίς όμως να προσεγγίσουν τα επίπεδα του 1996. [3] 

Με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία της Intrastat και σε επίπεδο τετραψήφιων 

κωδικών προϊόντων, διαπιστώνουμε ότι τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα
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είναι το ελαιόλαδο (368 εκατ. ΕΥΡΩ), οι κομπόστες (184 εκατ. ΕΥΡΩ), τα σταφύλια

και οι σταφίδες (178 εκατ. ΕΥΡΩ) και τα νωπά ιχθυηρά (162 εκατ. ΕΥΡΩ). Εικόνα ι.

Εικόνα 1.

□ Κρέατα
□ Γ αλακτοκομικά 
θΦυτά
□ Καρποί και φρούτα
■ Δημητριακά
□ Σπέρματα, σπόροι & καρποί
■ Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης
■ Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών
□ Κακάο
□ Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων
□ Ποτά

□ Ιχθυηρά
□ Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης
□ Λαχανικά
□ Καφές, τσάι & μπαχαρικά
□ Προϊόντα αλευροποιίας
□ Γόμες, ρητίνες & εκχυλίσματα
□ Λίπη και έλαια
□ Ζάχαρα και ζαχαρώδη
Ο Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά
□ Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής
□ Ζωοτροφές

Τα παραπάνω τέσσερα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των είκοσι σημαντι

κότερων εξαγώγιμων προϊόντων όλων των κλάδων και αντιπροσωπεύουν το 46% των 

εξαγωγών μας του κλάδου των τροφίμων [3].Σημαντικά μερίδια καταλαμβάνουν 

επίσης τα λαχανικά (διατηρημένα χωρίς ξίδι), τα νωπά εσπεριδοειδή, οι παρασκευασ

μένες ντομάτες και τα τυριά. Σε ότι αφορά τις ετήσιες τάσεις από το 1998 έως το

1999, αξιοσημείωτες είναι οι αυξήσεις των εξαγωγών του ελαιολάδου (+45%), καθώς 

και των άλλων ελαίων (+56%), ενώ διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές καρυδιών και 

αμυγδάλων.
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Εικόνα 2

□ Ελαιόλαδο
□ Σταφύλια και σταφίδες
■ Λαχανικά διατηρημένα χωρίς ξίδι
■ Ντομάτες παρασκευασμένες
■ Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα
□ Προϊόντα αρτοποιίας & μπισκοτοποιίας
□ Λαχανικά διατηρημένα με ξίδι
■ Πεπόνια και καρπούζια______________

■ Κομπόστες
□ Ιχθυηρά νωπά
□ Εσπεριδοειδή νωπά
□ Τυριά
□ Λαχανικά νωπά
□ Αλλα λάδια (εκτός ελαιολάδου) από ελιές
■ Σιτάρι και σμιγάδι
■ Καρύδια και αμύγδαλα νωπά___________

Αντίθετα μειώθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές κομπόστας (-24%) προϊόντων ντομάτας 

(-36%) και νωπών λαχανικών (-28%) Εικόνα 2 [3].

Οι κυριότερες χώρες, με βάση την αξία εξαγωγών, όπου κατευθύνονται τα ελληνικά 

τρόφιμα και ποτά, είναι η Ιταλία (687 εκατ. ΕΥΡΩ το 1999, 30% των εξαγωγών μας 

του κλάδου), η Γερμανία (404 εκατ. ΕΥΡΩ, 17,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (196 εκατ. 

ΕΥΡΩ, 8,6%), η Ισπανία (107 εκατ. ΕΥΡΩ, 4,7%) και η Ολλανδία (106 εκατ. ΕΥΡΩ, 

4,7%).

Την πρώτη δεκάδα στη σχετική λίστα συμπληρώνουν η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Αλβανία, 

η ΠΓΔΜ και η Πολωνία [3].

Ενδιαφέροντα, όμως, συμπεράσματα προκύπτουν και από τις τάσεις των εξαγωγών 

τροφίμων στην πενταετία 89-94 και 94-99, αντίστοιχα. Έτσι, ενώ οι εξαγωγές στην 

Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωναν μείωση στο πρώτο μισό της δεκαετίας, 

μετά το 1994 αυξήθηκαν σημαντικά και επανήλθαν το 1999 στα επίπεδα του 1989. 

Πολύ εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών μας στην Ισπανία, στην Πολωνία, 

στην Κύπρο και την Αυστραλία.

ΠαοΎαλιά Δ ,Φιλέλη
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Πίνακας 2: Οι εξαγωγές νωπών και ιιεταττοιηυένων τροφίυων, κατά τετραιμήΦία 
δασμολογική κλάση, το 1998 και το 1999, σε γιλιάδες ΕΥΡΩ

Κωδ. Προϊόν 1998
Η

1999

9Β·
Τ όση 
98-99

1509 Ελαιόλαδο 253.981 12,2% 368.127 19,1% 45%
2008 Κομπόστες 240.945 11,5% 183.692 9,5% -24%
0806 Σταφύλια και σταφίδες 194.286 9,3% 177.750 9,2% -9%
0302 Ιχθυηρά νωπά 159.525 7,6% 162.489 8,4% 2%
2005 Λαχανικά διατηρημένα χωρίς ξίδι 124.001 5,9% 92.437 4,8% -25%
0805 Εσπεριδοειδή νωπά 107.119 5,1% 91.757 4,8% -14%
2002 Ντομάτες παρασκευασμένες 135.538 6,5% 86.226 4,5% -36%
0406 Τυριά 86.653 4,2% 78.093 4,0% -10%
0809 Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα 47.749 2,3% 51.928 2,7% 9%

0709 Λαχανικά νωπά (σπαράγγια, μελιτζάνες, 
μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκια, κ.α.)

68.444 3,3% 49.562 2,6% -28%

1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και 
μπισκοτοποιίας

51.343 2,5% 46.854 2,4% -9%

1510 Άλλα λάδια (εκτός ελαιολάδου) από ελιές 22.576 1,1% 35.162 1,8% 56%

2001 Λαχανικά (αγγούρια, κρεμμύδια, πιπεράκια, 
καλαμπόκι, μανιτάρια, ελιές) διατηρημένα 
με ξίδι

κ> ο ο 1,3% 29.901 1,5% 11%

1001 Σιτάρι και σμιγάδι 26.833 1,3% 29.388 1,5% 10%
0807 Πεπόνια και καρπούζια 33.437 1,6% 26.592 1,4% -20%
1207 Καρύδια και αμύγδαλα νωπά 11.988 0,6% 23.926 1,2% 100%

2106 Διάφορα παρασκευάσματα 19.973 1,0% 20.265 1,0% 1%

Αντίθετα και ενώ την πενταετία 89-94 παρουσίασαν αλματώδη αύξηση, έκτοτε 

κατρακύλησαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα οι ελληνικές εξαγωγές του κλάδου των 

τροφίμων και ποτών στη Βουλγαρία, την Ιαπωνία, αλλά κυρίως στη Ρωσία.

Οι αγορές, που εκτιμάται ότι τα ελληνικά τρόφιμα έχουν σημαντική προοπτική 

εμπορικού ενδιαφέροντος είναι η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Πολωνία, η Κύπρος, ο 

Καναδάς, η Ρουμανία, όπως άλλωστε και άλλες χώρες της βόρειας βαλκανικής 

(Σλοβενία, Κροατία), και ακόμη η Αυστρία, η Σουηδία, η Τσεχία και προπάντων η 

Τουρκία. [3],

Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διαπιστώνουμε την κυριαρχία της Ολλανδίας, της οποίας οι εξαγωγές τροφίμων και 

ποτών αγγίζουν τα 34 δισ. ΕΥΡΩ, δηλαδή είναι σχεδόν 3,5 φορές περισσότερες από
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το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών και αποτελούν το 1/5 των εξαγωγών τροφίμων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Πίνακικ 3: Οι εΕανωνές τροφίμων και ποτών, κατά γώοα προορισιιού, την τελευταία 
δεκαετία, σε νιλιάδες ΕΥΡΩ

1989 1994 1999 Μερίδιο Τάση
89-94

Τάση
94-99

1 Ιταλία 679.096 528.654 686.607 30,1% -22% 30%
2 Γερμανία 291.2921 341.279 403.575 17,7% 17% 18%
3 Ην. Βασίλειο 190.768 148.686 195.885 8,6% -22% 32%
4 Ισπανία 9.980 71.358 106.676 4,7% 615% 49%
5 Ολλανδία 98.698 79.727 106.267 4,7% -19% 33%
6 Γαλλία 122.630 93.768 78.353 3,4% -24% -16%
7 ΗΠΑ 53.153 53.453 77.500 3,4% 1% 45%
8 Αλβανία 687 69.544 61.170 2,7% 10023% -12%
9 ΠΓΔΜ 0 1.958 41.990 1,8% 2045%
10 Πολωνία 7.894 24.691 38.009 1,7% 213% 54%
11 Κύπρος 13.717 18.620 37.017 1,6% 36% 99%
12 Βουλγαρία 14.552 94.172 34.424 1,5% 547% -63%
13 Καναδάς 21.051 24.075 27.287 1,2% 14% 13%
14 Ρουμανία 3.050 20.560 25.805 1,1% 574% 26%
15 Αυστραλία 14.061 17.377 25.136 1,1% 24% 45%
16 Βέλγιο & Λουξ. 37.826 33.559 24.421 1,1% -11% -27%
17 Αυστρία 18.945 15.571 23.091 1,0% -18% 48%
18 Σουηδία 6.779 9.266 18.474 0,8% 37% 99%
19 Γιουγκοσλαβία 17.8172 0 18.462 0,8% -100%
20 Τσεχία 12.840’ 10.405 15.917 0,7% -19% 53%
21 Ιαπωνία 16.731 27.531 15.097 0,7% 65% -45%
22 Ρωσία 16.0174 109.040 14.702 0,6% 581% -87%
23 Σαουδ. Αραβία 15.213 11.485 13.134 0,6% -25% 14%
24 Ουγγαρία 5.256 14.521 12.628 0,6% 176% ~j-13%
25 Ισραήλ 5.013 13.123 12.055 0,5% 162% -8%
26 Πορτογαλία 7.306 6.549 11.187 0,5% -10% 71%
27 Τουρκία 11.119 3.010 10.736 0,5% -73% 257%
28 Δανία 10.047 10.521 9.637 0,4% 5% -8%
29 Βραζιλία 260 10.962 7.870 0,3% 4116% -28%
30 Ελβετία 6.954 4.152 7.709 0,3% -40% 86%

1: Μόνο η Δυτική Γερμανία

2: Η Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας, πριν την απόσχιση της Σλοβενίας, της Κροατίας, της ΠΓΔΜ και της Βοσνίας- 

Ερζεγοβίνης 

3: Τσεχοσλοβακία 

4: Σοβιετική Ένωση

Οι γαλλικές εξαγωγές τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 19% των κοινοτικών εξαγωγών 

του κλάδου. Ακολουθεί η Γερμανία με 20,7 δισ. ΕΥΡΩ (11,8%) και το Βέλγιο με
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16,2 δισ. ΕΥΡΩ (9,2%). Το μερίδιο της Ελλάδας στις κοινοτικές εξαγωγές τροφίμων 

και ποτών είναι μόλις 1,3%.

nivaKac 4: Οι κοινοτικές εξανωνέζ τροιρίυων και ποτών το 1999, σε Υίλιάδεο ΕΥΡΩ
Ενδοκοινοτικές
εξαγωγές

Εξαγωγές σε 
τρίτες χώρες

Σύνολο Μερίδιο Ποσοστό 
εξαγωγών σε 
κράτη- μέλη

Γ αλλία Q3.930.895 9.828.904 33.759.799 19,2% 70,9%
Ολλανδία 28.614.698 7.082.541 35.697.239 20,3% 80,2%
Γερμανία 14.741.741 5.947.110 20.688.851 11.8% 71,3%
Ιταλία 10.150.348 4.739.970 14.890.318 8,5% 68,2%
Ην. Βασίλειο 8.725.902 4.888.189 13.614.091 7,7% 64,1%
Ιρλανδία 4.327.141 1.693.119 6.020.260 3,4% 71,9%
Δανία 7.299.385 3.233.712 10.533.097 6,0% 69,3%
Ελλάδα 1.673.900 605.529 2.279.429 1,3% 73,4%
Πορτογαλία 1.174.583 400.040 1.574.623 0,9% 74,6%
Ισπανία 10.751.942 3.454.939 14.206.881 8,1% 75,7%
Βέλγιο 14.280.843 1.939.625 16.220.468 9,2% 88,0%
Λουξεμβούργο 335.116 3.214 338.330 0,2% 99,1%
Σουηδία 1.230.731 842.091 2.072.822 1,2% 59,4%
Φινλανδία 312.913 434.260 747.173 0,4% 41,9%
Αυστρία 2.216.721 [857.682 3.074.403 1,7% 72,1%
Σύνολο 129.766.859 45.950.925 175.717.784 100,0% 73,8%

Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγγίζουν το μέσο κοινοτικό 

όρο (73,5%), σε ότι αφορά τη διεισδυτικότητα των εξαγωγών του κλάδου μεταξύ των 

κρατών μελών. Το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών σε τρίτες χώρες σε σχέση με το 

σύνολο των εξαγωγών τροφίμων και ποτών έχουν η Φινλανδία (58%), η Σουηδία 

(41%), το Ηνωμένο Βασίλειο (36%) και η Ιταλία (32%), ενώ αντίστοιχα στη σχετική 

λίστα με κριτήριο το ποσοστό των εξαγωγών του κλάδου με προορισμό εταίρους της 

Ε.Ε. κατέχουν το Λουξεμβούργο (99%), το Βέλγιο (88%), η Ολλανδία (80%) και η 

Ισπανία (76%)[3],

Πασγαλιά Δ ,Φιλέλη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.0 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην προσπάθεια να προσεγγίσει κανείς αντικειμενικά την έννοια της ποιότητας θα 

αντιμετωπίσει ποικίλους ορισμούς γιατί κάθε χώρος και κάθε εποχή της αποδίδει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά . Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 8402 που συμπίπτει και 

με τον ορισμό της ANSI (American National Standards Institute) και της ASQ 

(American society for Quality)rou 1978 “Ποιότητα είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, που ικανοποιούν 

εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες”.

2.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό την ευρεία έννοια , διασφάλιση ποιότητας είναι κάθε ενέργεια που κατευθύνεται 

από την προσφορά σωστής ποιότητας προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) στους 

καταναλωτές! 1].Όλες οι σχεδιασμένες και συστηματικές δραστηριότητες, οι οποίες 

εφαρμόζονται στα πλαίσια ενός Συστήματος Ποιότητας και αποδεικνύονται, όταν 

αυτό απαιτείται, προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη, ότι μία οντότητα 

(π.χ. επιχείρηση) ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για Ποιότητα.

2.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Είναι η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και τα μέσα που απαιτούνται 

για την υλοποίηση της διαχείρισης της Ποιότητας.

Η διασφάλιση της ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών που 

προσφέρει μια επιχείρηση επιτυγχάνεται μέσω ενός σωστά δομημένου δικτύου 

ανθρώπων, ενεργειών και πόρων καλούμενου ως "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ".Ένα “σύστημα διασφάλισης ποιότητας” εμπεριέχει τη διαδικασία, την 

οργανωτική δομή, τις διεργασίες, και πηγές που οι παρασκευαστές και οι

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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προμηθευτές χρησιμοποιούν για να ελέγχουν τις παραμέτρους από τις οποίες 

εξαρτάται η ποιότητα του προϊόντος[2],

Η σημερινή αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, με την επακόλουθη αυξανόμενη 

διεθνοποίηση των αγορών και των εμπορικών συναλλαγών, οδήγησε στην καθιέρωση 

κοινά αποδεκτών προτύπων, όχι μέσω της εναρμόνισης των υπαρχόντων τεχνικών 

προτύπων αλλά με την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΠ).

2.4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στη νεότερη Ιστορία συναντάμε τα πρώτα συστήματα ποιότητας στο αμερικάνικο 

υπουργείο άμυνας. Το 1959 εκδίδει το MIL-Q 9858,’’Program Requirements”. To 

πρότυπο αυτό καλύπτει συμβατικές υποχρεώσεις δημιουργίας προγράμματος 

ποιότητας σε προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών στις αμερικανικές Ένοπλες 

Δυνάμεις.

Το 1963 το MIL-Q 9858 αναθεωρείται και εκδίδεται ως MIL -Q 9858Α, το οποίο 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα , με δύο διορθώσεις που έγιναν το 

1981 και το 1985.

Το 1968 το ΝΑΤΟ υιοθετεί το MIL-Q 9858Α υπό τον τίτλο AQAP-1 “ΝΑΤΟ 

Requirements for an Industrial Quality Control System”.

To 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης “British Standards Institution” 

εκδίδει το BS 5750 "Quality System”. Αυτό αποτελεί το πρώτο εμπορικό πρότυπο 

για Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας .Την περίοδο αυτή αρχίζουν και οι πρώτες 

πιστοποιήσεις του συστήματος ποιότητας επιχειρήσεων σύμφωνα με αυτό το 

πρότυπο. Το 1981 το ΝΑΤΟ εκδίδει το AQAP-13 “NATO Software Quality Control 

System Requirements”.

To 1986 για πρώτη φορά στα χρονικά του το διάσημο ιαπωνικό βραβείο ποιότητας 

“Deming Price” απονέμεται σε εταιρεία εκτός Ιαπωνίας. Το βραβείο αυτό

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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καθιερώθηκε το 1950 από την ιαπωνική Ένωση Επιστημόνων και Μηχανικών 

(JUSE),aAM μέχρι το 1985, μόνο ιαπωνικές επιχειρήσεις μπορούσαν να 

συμμετάσχουν .Από το 1986 και μετά δίδεται ως “Deming Price for Overseas 

Companies”,σε εταιρείες εκτός Ιαπωνίας . Αξίζει , στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι 

το βραβείο αυτό η συμμετοχή δεν γίνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας , 

αλλά πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση της εταιρείας από την JUSE.

Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards 

Organization),OTOV οποίο συμμετέχουν 91 κράτη-μέλη, αποδέχεται το BS 5790 ως 

σειρά προτύπων ISO 9000. Την ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας 

διαβλέψει ότι το να εναρμονίσει τα υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα είναι προσπάθεια 

χωρίς ελπίδα επιτυχίας, υιοθετεί τα πρότυπα ISO και BS (που εντωμεταξύ έχουν 

εναρμονιστεί σαν σειρά ΕΝ 29000.

Επίσης, την ίδια περίοδο γίνονται αποδεκτά από τους αμερικανικούς οργανισμούς 

ANSI (American National Standards Institute) και ASQC (American Society for 

Quality Control) σαν σειρά προτύπων Q-90. To 1987 η πρόταση “National Quality 

Improvement Act” καθιερώνεται με νόμο που υπογράφει ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ 

Ρ. Ρέιγκαν.

Το 1988 το αμερικάνικο βραβείο ποιότητας “Malcolm Baldrige National Quality 

Award” απονέμεται σε τρεις εταιρείες από τις 66 που συμμετείχαν .Το βραβείο αυτό 

είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και συνεργασίας κυβερνητικών 

παραγόντων και επιχειρήσεων.Οι εταιρείες που συμμετέχουν εξετάζονται σε επτά 

βασικούς τομείς της δραστηριότητας τους , οι οποίοι είναι:

• Ηγεσία

• Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυσης

• Στρατηγική Σχεδίαση Ποιότητας

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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• Χρήση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Διασφάλιση Ποιότητας σε Προϊόντα και Υπηρεσίες

• Αποτελέσματα

• Ικανοποίηση Πελατών

Κάθε τομέας διαιρείται σε πολλές υποομάδες κατά θέματα, ενώ η μέγιστη 

βαθμολογία είναι 1000 βαθμοί.

Το 1991 εκδίδονται τα πρότυπα : ISO 9004-2, “Quality Management and Quality 

Systems Element - Part 2 : Guidelines for Services”, ISO 9003, “Part 3 : Guidelines 

for the Application of ISO 9001 to the Development, Supply and Maintenance of 

Software”.To πρώτο δίνει οδηγίες για την εφαρμογή προτύπων ISO σε εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών , ενώ το δεύτερο για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού.

Το 1992 με τη μορφή Draft κυκλοφορεί το ISO/DIS ρ004 3 “Quality Management 

and Quality System Elements -Part 3 :Guidelines for Quality Improvement “.

To 1992 για πρώτη φορά απονέμεται το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας» (European 

Quality Award). Χορηγοί ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα , ο Οργανισμός EOQ 

(European Organization for Quality ) και ο Οργανισμός EFQM (European Foundation 

for Quality Management). Για το βραβείο οι εταιρείες εξετάζονται σε εννέα θέματα 

με συνολική μέγιστη βαθμολογία 1000 βαθμών. Τα θέματα αυτά είναι:

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ηγεσία : 100 βαθμοί

Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων : 90 βαθμοί

Πολιτική και Στρατηγική : 90 βαθμοί

Διαχείριση Μέσων και Πόρων : 90 βαθμοί

Διεργασίες : 140 βαθμοί

Ικανοποίηση Πελατών : 200 βαθμοί

Ικανοποίηση Εργαζομένων : 90 βαθμοί
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Συμβολή στο κοινωνικό σύνολο : 60 βαθμοί

Αποτελέσματα οικονομικών και άλλων στόχων : 150 βαθμοί

Το 1993 εναρμονίζεται το πρότυπο AQAP - 1 με τη σειρά προτύπων ISO 9000 και 

μετονομάζεται σε AQAP-110.

Το 1994 αναθεωρούνται τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αναθεωρούνται ριζικά και 

διαφοροποιείται η φιλοσοφία τους .Τα ISO 9001,9002,9003 συμπτύσσονται στη νέα 

μοναδική έκδοση ISO 9001:2000 που είναι δομημένο σε διεργασιακή μορφή με 

στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη βελτίωση της εταιρείας [6],

2.5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)

Εάν συνεχώς το προϊόν "σχεδόν" ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή υπάρχουν 

συνεχώς αποκλίσεις, τροποποιήσεις, επιδιορθώσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις, τότε 

έχουμε ένα ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Μια σίγουρη ένδειξη 

απουσίας της ποιότητας έχουμε όταν υπάρχουν συνεχώς εντολές για επιδιόρθωση 

προϊόντων.

Σύμφωνα με έναν μεγάλο δάσκαλο της ποιότητας τον αμερικανό Dr William Edwards 

Deming : βελτιώνοντας την ποιότητα είναι πιθανό να αυξηθεί η παραγωγικότητα 

η οποία συνεπάγεται στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Deming χαμηλή ποιότητα σημαίνει υψηλό κόστος το οποίο 

οδηγεί στην απώλεια της ανταγωνιστικής θέσης του επιχειρηματικού 

οργανισμού στην αγορά. Η βελτίωση ποιότητας της εργασιακής διαδικασίας της 

εταιρείας θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερη εργασία μικρότερη απώλεια 

εργατικού μόχθου, πρώτων υλών και μειωμένο αριθμό λαθών. Η απόδοση της 

εταιρείας θα επιτευχθεί με μικρότερη προσπάθεια. Οι επενδύσεις στην
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επανεπεξεργασία και στα ελαττωματικά τμήματα, τα οποία κοστίζουν πολύ, 

μπορούν να αποφευχθούν. Τα χαμηλότερα κόστη θα επιτρέψουν στην επιχείρηση 

να έχει πιο ισχυρή και ανταγωνιστική θέση στην αγορά.

Η αποφυγή επομένως της παραγωγής προϊόντων κακής ποιότητας, με τις 

παραδοσιακές τακτικές, βασιζόταν στον εκ των υστέρων εντοπισμό προβλημάτων με 

αποτέλεσμα την κατανάλωση χρόνου και χρήματος για την παραγωγή μη 

κατάλληλων για πώληση προϊόντων.

Προϋπόθεση λοιπόν για την εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

είναι η πλήρης κατανόηση και δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και όλου του 

προσωπικού της επιχείρησης στην ανάπτυξη της ποιότητας.

Ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να επεκτείνει τις αρχές της ποιότητας σε όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης, από την αρχική παραγγελία των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιεί, το σχεδίασμά, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τους ελέγχους και τις 

δοκιμές μέχρι και την τελική αποστολή και τη συντήρηση των προϊόντων της. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις πελάτη-προμηθευτή ανάμεσα στα 

διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Αν το προϊόν που παράγει κάποιο τμήμα αποτελεί 

πρώτη ύλη προς περαιτέρω επεξεργασία σε κάποιο άλλο τμήμα, θα πρέπει αυτό να 

αντιμετωπίζεται ως εσωτερικός πελάτης για να επιτευχθεί η αλυσίδα της ποιότητας. 

Ένα καλό σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να είναι ικανό να λειτουργήσει 

σχεδόν χωρίς τελικό έλεγχο, στην πραγματικότητα δε και χωρίς τμήμα ελέγχου 

ποιότητας. Ορισμένες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές είναι τόσο κρίσιμες 

(π.χ. επιμέρους τομείς υγείας) που ο έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένος σε κάθε διαδικασία [4],

Από το 1988 και μετά, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των 

ελληνικών επιχειρήσεων για πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς τους αυξάνεται.
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Οι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στην πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς 

της αλλά και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει από την εφαρμογή ενός τέτοιου 

μέτρου είναι μεταξύ άλλων :

• Ανάπτυξη της εταιρείας με τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και 

τη μείωση του κόστους επανεπεξεργασίας, του κόστους μη επισκευαζόμενων 

προϊόντων (scrap) και του κόστους επιστροφών από τον πελάτη.

• Η εφαρμογή της σειράς προτύπων ISO 9000 γίνεται πλέον υποχρεωτική για 

πολλούς προμηθευτές που είναι υποκατασκευαστές μεγάλων διεθνών 

εταιρειών, ειδικά στους τομείς των ηλεκτρονικών, Η/Υ, αεροναυπηγικής και 

διαμετακόμισης.

• Όλο και περισσότεροι "πελάτες" ζητούν οι προμηθευτές τους να έχουν τα 

συστήματα ποιότητάς τους πιστοποιημένα και καταχωρημένα στο Μητρώο 

Κατασκευαστών (Registrars) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000.

• Η διεθνής αναγνώριση της πιστοποίησης κατά ISO 9000 προβάλλει την 

εταιρεία και χρησιμοποιείται σαν στοιχείο ανταγωνισμού και marketing.

• Βιομηχανίες, που ήδη έχουν τα δικά τους αυστηρά συστήματα ελέγχου 

ποιότητας, όπως οι φαρμακευτικές και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της 

υγείας, υιοθετούν επίσης τη σειρά προτύπων ISO 9000, ως ένα πρόσθετο 

ευαπόδεικτο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

• Μελετώντας το εγχειρίδιο ποιότητας ενός προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να 

επαληθεύσει αν η οργάνωση του προμηθευτή είναι σύμφωνη με το πρότυπο. 

Οι εταιρείες που προμηθεύουν κακής ποιότητας προϊόντα δεν είναι σε θέση να 

συντάξουν και να εφαρμόσουν ένα εγχειρίδιο ποιότητας. Έτσι, η διαδικασία 

πιστοποίησης θα διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ προμηθευτών προϊόντων 

καλής και κακής ποιότητας.
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• Η διαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς θα γίνεται πλέον μόνο από 

εταιρείες οι οποίες έχουν συμφέρουσες τιμές και μπορούν να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τη σειρά 

προτύπων ISO 9000.

• Στο μέλλον ουσιαστικά κάθε συμφωνία αγοράς ή συμβόλαιο από την ευρωπα

ϊκή βιομηχανία, τα ινστιτούτα και τις κυβερνήσεις θα περιλαμβάνει μια γενική 

απαίτηση ότι ο πωλητής θα μπορεί να αποδεικνύει ότι εφαρμόζει τη σειρά 

προτύπων ISO 9000.0ι εταιρείες που δεν μπορούν να αποδείξουν την 

εφαρμογή μάλλον θα αποκλειστούν από επιχειρηματικές εργασίες στην 

Ευρώπη.

• Η επιτυχής υιοθέτηση ενός προτύπου ποιότητας προετοιμάζει την επιχείρηση 

για την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

• Για να προλαμβάνει προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά στην ποιότητα 

των προϊόντων ή υπηρεσιών και να διασφαλίζει ότι εναρμονίζονται με τις 

συμφωνηθείσες απαιτήσεις ή υποσχέσεις.

• Για να αποδεικνύει τεκμηριωμένα σε όλους τους πελάτες ότι υπάρχει ένα 

σύστημα ποιότητας που εφαρμόζεται σταθερά και είναι αποτελεσματικό σε 

όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, από την αρχική σύλληψη της 

ιδέας για την υλοποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας έως και τη διάθεση 

και χρήση του από τον τελικό καταναλωτή [4],

2.5.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΑΔΙΑ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
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Το να έχει μια εταιρεία πιστοποιημένο το σύστημα ποιότητας που χρησιμοποιεί, 

περιλαμβάνει κυρίως την ύπαρξη ενός αναγνωρισμένου ανεξάρτητου φορέα 

πιστοποίησης που θα επιθεωρήσει επιτόπου τις λειτουργίες της εταιρείας, με βάση τις
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απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της 

επιθεώρησης θα χορηγηθεί ένα επίσημο πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί ότι το 

σύστημα ποιότητας της εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου 

προτύπου ISO. Η εταιρεία θα καταχωρηθεί επίσης στο αρχείο που διατηρεί ο φορέας 

πιστοποίησης. Ακολούθως μπορεί να δημοσιεύσει την καταχώρηση και να 

χρησιμοποιήσει το σήμα (λογότυπο) του πιστοποιητικού που έλαβε από το φορέα 

πιστοποίησης στις διαφημίσεις της, την αλληλογραφία της και το υπόλοιπο υλικό 

προβολής της (αλλά όχι στα προϊόντα της ). Η συνολική διαδικασία που είναι 

απαραίτητη για την εισαγωγή ενός συστήματος ποιότητας ή την προσαρμογή ενός 

υπάρχοντος περιλαμβάνει [4] :

• Τον καθορισμό των στόχων της εταιρείας και την επιλογή του κατάλληλου 

μοντέλου συστήματος διασφάλισης ποιότητας, όπως και απόφαση για το 

χρόνο έναρξης της λειτουργίας του μοντέλου.

• Τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας που θα αναλάβει -συνήθως με τη 

βοήθεια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών να υλοποιήσουν το 

μοντέλο.

• Την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης σε σχέση με το αντίστοιχο 

πρότυπο ISO ,δηλ. τη μελέτη των υφιστάμενων δομών ποιότητας της 

εταιρείας και τις αντίστοιχες απαιτήσεις από το επιλεχθέν πρότυπο της σειράς 

ISO 9000. Εδώ το κύριο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά την 

εισαγωγή ή την προσαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι το πώς θα 

αποφευχθεί η διαταραχή των υφιστάμενων λειτουργιών της εταιρείας. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια, ώστε οι ήδη υφιστάμενες 

διαδικασίες να μετατραπούν σε δυναμικές διαδικασίες του νέου συστήματος 

με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
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• Τον προσδιορισμό του τι θα πρέπει να γίνει, δηλ. τα στοιχεία που πρέπει να 

αποτελούν το σύστημα ποιότητας με βάση το μοντέλο που επιλέχθηκε. Αυτό 

περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για τις διαδικασίες που χρειάζεται να 

εκτελεστούν, την περιγραφή των διαδικασιών και τη σύνταξη των σχετικών 

εντύπων με βάση τα στοιχειώδη ερωτήματα : ποιος ενεργεί, τι κάνει ,πώς το 

κάνει, τι στοιχεία κρατούνται.

• Τη δημιουργία "προγράμματος δράσης", δηλ. το σχεδίασμά των διαφόρων 

φάσεων ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας , δεδομένου ότι οι 

ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας καθορίζουν στη συνέχεια τη χρονική σειρά 

ανάπτυξης των φάσεων. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα στοιχεία 

του συστήματος ποιότητας δεν έχουν όλες την ίδια χρονική διάρκεια και για 

το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να προηγηθούν δραστηριότητες με αυξημένες 

χρονικές απαιτήσεις.

• Την εφαρμογή νέων διαδικασιών, δηλ. την εκτέλεση της κάθε φάσης, την 

υλοποίηση των διαδικασιών στην πράξη και την εκτέλεση διορθωτικών 

ενεργειών, αν απαιτούνται.

• Τη σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας. Το εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας 

περιγράφει την πολιτική και τις αρχές με βάση τις οποίες η εταιρεία θα 

διαχειρίζεται την ποιότητα. Περιγράφει την οργάνωση, τις διοικητικές 

διαδικασίες και τα γενικότερα μέτρα που έχει υιοθετήσει η εταιρεία για να 

επιτυγχάνει την επιθυμητή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

προς τους πελάτες της. Θα πρέπει να θεωρείται σαν εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιείται για εσωτερική εκπαίδευση του προσωπικού, σαν σημείο 

αναφοράς και σαν μέσον ενημέρωσης των πελατών που θέλουν πληροφορίες 

για τις απόψεις της διοίκησης στο θέμα της ποιότητας.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠασΎαλιά Δ ,Φιλέλπ
25

Επιβλεπων καθηγητής: Γεώρνιικ.Δ.Τσιότοοκ: 
Φεβρουάρκκ 2004



• Τη συνάντηση με την επιτροπή αξιολόγησης. Η αρχική επίσκεψη συνήθως 

κρατάει μια μέρα και επιτρέπει στο φορέα που θα κάνει την τελική 

πιστοποίηση να μάθει για την επιχείρηση και να καθόρισε καλύτερα τι 

χρειάζεται για την αξιολόγηση. Επίσης περιλαμβάνει μια ανασκόπηση του 

εγχειριδίου ποιότητας και υποδείξεις για διορθωτικές ενέργειες.

• Την υποβολή του εγχειριδίου ποιότητας για έγκριση. Το εγχειρίδιο ποιότητας 

της επιχείρησης υποβάλλεται για έλεγχο σε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ο 

οποίος, αφού το αποδεχθεί, ορίζει από κοινού με την επιχείρηση ημερομηνία 

επίσκεψης για τον έλεγχο πιστοποίησης. Είναι ευνόητο ότι το γραπτό 

σύστημα ποιότητας της επιχείρησης οφείλει να εφαρμόζεται στην πράξη όπως 

περιγράφεται.

• Την επίσκεψη αξιολογητών. Για να γίνει η αξιολόγηση για την τελική 

πιστοποίηση θα πρέπει η επιχείρηση να έχει το σύστημα ποιότητάς της 

πλήρως τεκμηριωμένο και εφαρμοσμένο για μερικούς μήνες πριν, ώστε οι 

ελεγκτές να μπορούν να βρουν με αντικειμενικά στοιχεία αν οι πράξεις 

συμβαδίζουν με το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει και με τις απαιτήσεις 

της σειράς προτύπων ISO 9000 που επέλεξε. Άγραφη αρχή για την 

αξιολόγηση είναι ότι, αν ξαφνικά αντικατασταθεί όλο το προσωπικό της 

εταιρείας, τα καινούργια άτομα θα μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν τα 

προϊόντα ή να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες όπως πριν.

• Την πιστοποίηση (χορήγηση πιστοποιητικού) και την καταχώρηση στο 

μητρώο του φορέα πιστοποίησης. Αν το αποτέλεσμα συνηγορεί υπέρ της 

πιστοποίησης, η επιχείρηση θα λάβει ένα πιστοποιητικό σε 1 -2 μήνες περίπου. 

Αν οι ελεγκτές βρουν κάποια μικροπροβλήματα, θα δοθεί μια περίοδος 

(συνήθως 4-8 εβδομάδων) για να διορθωθούν. Τα μεγαλύτερα προβλήματα
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συνήθως αποκλείουν την πιστοποίηση και απαιτούν έναν πλήρη επανέλεγχο

του συστήματος ποιότητας στο μέλλον.

Μετά τη χορήγηση του αρχικού πιστοποιητικού, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

επανεξετάζεται σε εξαμηνιαία διαστήματα από επιθεωρήσεις για τη διατήρηση του 

πιστοποιητικού και κάθε τρία χρόνια γίνεται πλήρης επανέλεγχος. Η όλη διαδικασία 

για τη χορήγηση αρχικού πιστοποιητικού απαιτεί τυπικά διάστημα από έξι έως 

δεκαοχτώ μήνες, αν και η κάθε επιχείρηση είναι μια μοναδική περίπτωση και μπορεί 

να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ετοιμότητα κάθε μιας για την εφαρμογή αυτών 

των-προτύπων[4].

Στοιχεία όπως το μέγεθος της επιχείρησης, η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των 

παραγόμενων προϊόντων, τα στάδια παραγωγής, η δέσμευση της διοίκησης, ο βαθμός 

εσωτερικής οργάνωσης και ο ρυθμός ενσωμάτωσης των διαδικασιών στη λειτουργία 

της επιχείρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά το χρόνο αλλά και το 

κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. 

Το αρχικό αυτό κόστος, όμως, γρήγορα αποσβήνεται και η επένδυση γίνεται 

κερδοφόρα για την επιχείρηση μέσω της μείωσης των ακατάλληλων προϊόντων, της 

ανάγκης διενέργειας λιγότερων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της αύξησης των 

πωλήσεων με την ανύψωση του κύρους της επιχείρησης από την εφαρμογή πολιτικής 

ποιότητας.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2.5.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η υλοποίηση ενός προγράμματος εισαγωγής ή προσαρμογής ενός συστήματος 

ποιότητας μπορεί να γίνει είτε από στελέχη της επιχείρησης υπεύθυνα για θέματα 

ποιότητας, είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες-συμβούλους 

(εξειδικευμένους στην οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων
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διασφάλισης ποιότητας), είτε τέλος με συνδυασμό των παραπάνω. 

Στην τελευταία περίπτωση, σκοπός της συνεργασίας δεν θα πρέπει να είναι η 

πραγματοποίηση μιας μελέτης από τους εξωτερικούς συμβούλους που στη συνέχεια 

θα παραδοθεί στα στελέχη της επιχείρησης για εφαρμογή με αμφίβολα αποτελέσματα 

Βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι το "κτίσιμο" του συστήματος ποιότητας μαζί με 

τα στελέχη της επιχείρησης. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να πείσει αφενός για τις 

διάφορες επιλογές και αφετέρου να βοηθήσει, ώστε η τεχνογνωσία και το know-how 

που παρέχει σαν σύμβουλος να αφομοιωθεί αποτελεσματικά από τα στελέχη και μέσα 

από τα γραπτά κείμενα και τις διαδικασίες που θα συνταχθούν να αποτελέσει την 

τεχνογνωσία της ίδιας της επιχείρησης. Ακόμη να βοηθήσει, ώστε μετά το πέρας του 

έργου των συμβούλων, τα στελέχη να είναι σε θέση να ελέγχουν, να διορθώνουν, να 

βελτιώνουν και να διατηρούν το σύστημα ποιότητας σε ετοιμότητα[4]. Σαν 

επιστέγασμα όλων των παραπάνω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά σε ένα 

σύστημα ποιότητας απαιτείται η παρακολούθηση της ποιότητας όχι μόνο με τον 

έλεγχο των χαρακτηριστικών των προϊόντων (έλεγχος ποιότητας) αλλά και με το 

συνεχή έλεγχο των διεργασιών (διασφάλιση ποιότητας).

Η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία. Είναι 

σχεδιασμένη για να γίνει μέλος του πνεύματος της επιχείρησης και με πρόθεση να 

επηρεάσει όλες τις λειτουργίες της, προωθώντας τη συνεχή βελτίωση που οδηγεί 

στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη-καταναλωτή.

Η αρχή που πρέπει να ακολουθείται είναι "εφαρμόζουμε ένα σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του και την αύξηση της αποτελεσματικότη- 

τάς του" και όχι η ετικέτα "είμαστε πιστοποιημένοι" [4].

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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2.5.3 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΣΔΠ

Αν λάβεν κανείς υπόψη του τα παραπάνω οδηγείται στην αναζήτηση πλέον αυτών 

των προϋποθέσεων που ενδιαφέρονται πραγματικά για τη σωστή εφαρμογή 

του[5]που θα οδηγήσουν στην ευόδωση των προσπαθειών και την επιτυχή λειτουργία 

του συστήματος στην επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Τέτοιες προϋποθέσεις είναι:

• Η δέσμευση και η διαρκής υποστήριξη της διοίκησης ,που θα προσδώσουν το 

απαιτούμενο κύρος και στήριξη στην προσπάθεια εφαρμογής του ΣΔΠ. Το 

συνεχές ενδιαφέρον της διοίκησης είναι αυτό που θα βοηθήσει να παραμείνει 

«ζωντανό» το ΣΔΠ και μετά την πιστοποίηση.

• Η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας που μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο 

πρόβλημα αν δεν επιτευχθεί, μπορεί να γίνει σύμμαχος αν στεφθεί με 

επιτυχία. Θα πρέπει με τη σωστή ενημέρωση όλο το προσωπικό να 

κατανοήσει τη σημασία της ποιότητας και να θεωρήσει την επιτυχία της ως 

προϊόν προσωπικής ευθύνης και προσπάθειας. Μια σωστή επικοινωνιακή 

πολιτική από την πλευρά του οργανισμού ή της επιχείρησης θα οδηγήσει στην 

αποδοχή της αλλαγής και στη καθιέρωση του νέου ΣΔΠ.

• Για να αποφευχθούν λάθη λόγω πίεσης χρόνου, θα πρέπει να υπάρξει μια 

καλή οργάνωση και σωστός σχεδιασμός όλων των σταδίων εφαρμογής του 

συστήματος.

• Ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία του συστήματος παίζει η επιλογή σωστών 

συνεργατών που θα πλαισιώσουν την προσπάθεια αναλαμβάνοντας την 

εφαρμογή του ΣΔΠ και την εκπόνηση των τεχνικών οδηγιών. Στο σημείο
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• αυτό η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία 

στην εκπαίδευση των συνεργατών αυτών όταν προέρχονται από την επιχεί

ρηση.

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν να αποδεχθούν και να 

υιοθετήσουν το νέο σύστημα. Η σωστή ενημέρωση είναι αυτή που θα βοη

θήσει και θα κερδίσει τη συνεργασία του προσωπικού.

• Με δεδομένο το προηγούμενο μπορεί πλέον να ζητηθεί η συνέργια όλων των 

εμπλεκομένων μερών στη διαμόρφωση και την εισαγωγή των διαδικασιών 

ποιότητας

• Όλες οι διαδικασίες μετά την αποδοχή και το σχεδίασμά θα πρέπει να αξιολο

γούνται για να εκτιμηθεί η συμβολή τους στο ΣΔΠ. Επειδή κάθε επιχείρηση 

έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες μπορεί να κριθεί μια διαδικασία κενή περιε

χομένου και να απορριφθεί. Έτσι ελαφρύνουμε το σύστημα από την περιττή 

γραφειοκρατία.

• Η διοίκηση για να επιτύχει το όλο εγχείρημα θα πρέπει να ενισχύσει το κύρος 

του τμήματος διασφάλισης ποιότητας για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το 

έργο της επίβλεψης του συστήματος.

• Με την επιλογή σωστών στελεχών και καλά εκπαιδευμένων θα γίνονται 

σωστές εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας των οποίων τα στοιχεία θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος βελτίωσης των διαδικασιών.

• Το ΣΔΠ δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν κάτι στατικό αλλά αντίθετα σαν κάτι που 

συνεχώς θα βελτιώνεται για να παρακολουθεί τις ανάγκες ποιότητας της 

επιχείρησης και να βοηθά στην εξέλιξη και βελτίωση τους [5].

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2 .6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9000
2.6.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ISO: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization 

= ISO) είναι φορέας δημιουργίας προτύπων ποιότητας σε διεθνές επίπεδο.

Στον ISO συμμετέχουν Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης 110 χωρών. 

Αρμοδιότητα του ISO είναι η προώθηση και ανάπτυξη της Τυποποίησης και των 

συναφών δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τον τομέα του 

ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών[6].

2. 6 .2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000:

Η σειρά ISO 9000 αποτελείται από γενικά πρότυπα που έχουν εφαρμογή σε διάφορες 

επιχειρήσεις, όπως μεταποιητικές, τεχνικές/κατασκευαστικές, παροχής υπηρεσιών 

κλπ, και ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια επιχείρηση, 

ώστε να διασφαλίζει τους πελάτες της για ένα καλό προϊόν. Τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 αποβλέπουν τόσο στην βελτίωση της εσωτερικής 

οργάνωσης της εταιρείας μέσω, των σαφών και καταγεγραμμένων διαδικασιών 

λειτουργίας, όσο και στην μείωση του κόστους ποιότητας που σχετίζεται με 

λανθασμένες ενέργειες και προβληματικά προϊόντα. Επιπλέον, στοχεύουν άμεσα 

στην μέγιστη ικανοποίηση των πελατών και την συνεχή βελτίωση και εξέλιξη της 

εταιρείας για παροχή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών [6].

Συνεπώς, οι απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 9000 αποτελούν μόνο τα "θεμέλια 

του συστήματος ποιότητας" μιας επιχείρησης.

2. 6. 3 ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000:

Η κάθε βιομηχανία, καθώς έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να ερμηνεύσει 

ανάλογα τις απαιτήσεις των προτύπων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Για 

παράδειγμα, η χημική βιομηχανία έχει δώσει ένα επεξηγηματικό συμπλήρωμα.
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Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας. Σήμερα, αν και τα πρότυπα της 

σειράς ISO 9000 είναι γενικώς αποδεκτά από όλες τις χώρες του κόσμου, μερικοί 

σημαντικοί κλάδοι της βιομηχανίας (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία) συνεχίζουν να 

διατηρούν το δικό τους ιδιαίτερο σύστημα ποιότητας. Μέχρι αυτές οι βιομηχανίες να 

ευθυγραμμιστούν με τις υπόλοιπες, το σύστημα δεν μπορεί να είναι παγκόσμιο. 

Πάντως, με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, η πιστοποίηση κατά 

ISO αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων 

ανάμεσα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες 

υποδεικνύουν την υιοθέτηση των προτύπων ISO, προτείνουν δηλαδή την αφομοίωσή 

τους από εθνικούς νόμους.Τα Πρότυπα της σειράς ISO 9000 καθορίζουν τις γενικές 

αρχές οργάνωσης μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένους τομείς της δραστηριότητάς 

τους [5].Οι κατευθύνσεις των Προτύπων έχουν γενικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου, 

με κατάλληλη διάγνωση και εξειδίκευση, είναι προσαρμόσιμα σε κάθε είδος 

επιχείρησης.

Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από:

Βιομηχανικές επιχειρήσεις 

Κατασκευαστικές επιχειρήσεις,

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών(π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις)

2.6.4 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ISO 9000:

1. Βελτίωση της ποιότητας

2. Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων ποιότητας, με αποτέλεσμα τη μείωση 

των ελαττωματικών προϊόντων

3. Αύξηση της παραγωγικότητας

4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το marketing της εταιρίας
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5. Διαβατήριο για τη διεθνή αλλά και την εσωτερική αγορά

6. Απόκτηση του πιο σημαντικού και μακράς διάρκειας πιστοποιητικού, 

“ενός ικανοποιημένου πελάτη”, που σέβεται το όνομα της εταιρίας και 

την προσήλωσή της στην ποιότητα

2.6.5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000

Δεν υπάρχει όμως μόνο η ευχάριστη όψη στην εφαρμογή ενός ΣΔΠ σε μια 

επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Από τη στιγμή που ένα ΣΔΠ επεμβαίνει, αλλάζει και 

επαναπροσδιορίζει δομές και αρμοδιότητες επιφέρει όπως είναι επόμενο αναστάτωση 

στον οργανισμό ή την επιχείρηση που καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλη

μάτων όπως [5] :

1 . Αλλαγή «κουλτούρας» σχετικά με την ποιότητα .Δηλαδή η 

συνειδητοποίηση ότι η ποιότητα δεν είναι κάτι που αφορά ένα ή δυο 

άτομα στον οργανισμό ή την επιχείρηση, αλλά είναι προϊόν προσπάθειας 

και ευθύνης όλων των εργαζομένων. Εδώ συνήθως εμφανίζονται 

προβλήματα από παγιωμένες συμπεριφορές επιτυχημένων κατά τα άλλα 

στελεχών

2 . Αύξηση φόρτου εργασίας . Το ΣΔΠ χρειάζεται τεκμηρίωση , έλεγχο 

και τήρηση κάποιων κανόνων .Όλα αυτά προσθέτουν επιπλέον δουλειά 

στους εργαζόμενους.

3 . Δυσαρέσκεια από την ανακάλυψη χρόνιων προβλημάτων .

Ένα ΣΔΠ κατά την εφαρμογή του θα οδηγήσει στην «ανακάλυψη» 

προβλημάτων στην επιχείρηση που χρόνιζαν και μέχρι τώρα με σιωπηρή 

συναίνεση των εμπλεκομένων δεν επιλύονταν. Η εφαρμογή του ΣΔΠ θα 

απαιτήσει τη λύση τους γιατί επιβάλλεται η τεκμηρίωση και η προώθηση
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προς λύση του προβλήματος στο/α άτομο /α που θεωρούνταν αρμόδια! 

Κατόπιν τα αρμόδια άτομα θα ελεγχθούν για το αποτέλεσμα!

4 . Αλλαγή οργανωσιακής δομής / διατάραξη εσωτερικών ισορροπιών 

Η εφαρμογή ΣΔΠ καθορίζει σαφώς αρμοδιότητες και υπευθυνότητες. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο καθένας να τεκμηριώνει τις ενέργειές του και 

να ελέγχεται γι’αυτές. Πλέον δε μπορεί να «κρυφτεί» ο απειθάρχητος 

πίσω από τους πειθαρχημένους όπως και ένας πειθαρχημένος στο 

σύστημα δε μπορεί να «καλύψει» έναν απειθάρχητο.

5 . Συμμόρφωση στις νέες διαδικασίες

Η καθημερινότητα στην επιχείρηση αλλάζει με την εφαρμογή ενός ΣΔΠ. 

Νέες διαδικασίες εισάγονται στις οποίες θα πρέπει οι εργαζόμενοι να 

ενταχθούν και να τις αποδεχθούν ως απαραίτητες.

6. Αξιολόγηση προμηθευτών

Το ΣΔΠ επιτάσσει βαθμολόγηση και στο τέλος αξιολόγηση των 

προμηθευτών σύμφωνα με ορισμένα βασικά κριτήρια. Αυτό βοηθά στη 

διαύγεια των κατακυρώσεων των προμηθειών του οργανισμού ή της 

επιχείρησης .Μπορεί όμως να δημιουργήσει προβλήματα σε όσους δεν 

θέλουν να ασπαστούν τη νέα κατάσταση.

7 . Βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης και ελέγχου 

Σύμφωνα με το ΣΔΠ απαιτούνται έλεγχοι παραμέτρων που διασφαλίζουν 

την ποιότητα του/των προϊόντος/ων. Για να είναι αξιόπιστα τα αποτελέ

σματα των ελέγχων όμως θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ΣΔΠ σε 

τακτά χρονικά διαστήματα βαθμονόμηση των οργάνων ελέγχου. Αυτό 

επιβάλλει επιπλέον ευθύνες και δουλειά στο υπεύθυνο προσωπικό.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πασναλιά Δ .Φιλέλπ
34

Επιβλέπων καθηγητής Γεώονιοε.Δ.Τσιότοίκ 
Φεβρουάοιοε 2004



8 . Εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων ποιότητας Το ΣΔΠ προβλέπει 

καθορισμένα διαστήματα ελέγχους από τον /τους υπεύθυνους 

διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού για σωστή 

εφαρμογή των κανονισμών την σωστή τεκμηρίωση και λειτουργία των 

διεργασιών που ορίζει το ΣΔΠ. Πολλές φορές αυτός ο έλεγχος δημιουργεί 

τριβές και δε γίνεται εύκολα αποδεκτός από τα τμήματα και τους 

επικεφαλείς τους.

9 . Επιλογή κατάλληλου φορέα πιστοποίησης . Σημαντικό ρόλο για την 

επιτυχή εφαρμογή ενός ΣΔΠ παίζει και ο φορέας που θα κάνει την 

πιστοποίηση. Θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος ώστε να έχει κύρος η 

πιστοποίηση της επιχείρησης ή του οργανισμού παγκοσμίως. Διαφορετικά 

θα προκύψουν προβλήματα αναγνώρισης. Επίσης θα πρέπει ο φορέας να 

εμβαθύνει στο αντικείμενο και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ή του 

οργανισμού ώστε να μην υπάρξουν κενά ή αντίθετα μη αναγκαίες 

εργασίες που κοστίζουν χρόνο και χρήμα.

10 . Κόστος πιστοποίησης Αρχικά όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να 

εφαρμόσει ένα ΣΔΠ υπολογίζει παράλληλα και το επιπλέον κόστος που 

συνεπάγεται η εφαρμογή του. Κόστος σε εργατοώρες αλλά και κόστος 

από την αγορά ενδεχομένως νέων μηχανημάτων πρόσληψη επιπλέον 

προσωπικού συμβούλων κ.λ.π.[5]

2.6.6 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ISO 9000

Όπως είναι επόμενο η εφαρμογή ενός ΣΔΠ θα φέρει αντιμέτωπη μια επιχείρηση ή 

έναν οργανισμό με τα παραπάνω προαναφερθέντα προβλήματα. Φυσικό είναι να 

τεθεί σε ερώτημα η όλη προσπάθεια εφαρμογής ενός ΣΔΠ μέσα από την ίδια την
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επιχείρηση. Ακόμη και υποστηρικτές των ΣΔΠ έχουν αμφισβητήσει την χρησιμότητα 

τους. Οι επικρίσεις συνήθως αφορούν θέματα όπως :

• Ελλιπής κάλυψη θεμάτων ποιότητας ,ένα ΣΔΠ δεν προβλέπει τη σωστή 

αναλογία κόστους - ωφέλειας της επιχείρησης. Δεν προβλέπει την έρευνα 

στην αγορά και τη σύγκριση με επιχειρήσεις παρόμοιου αντικειμένου. Δεν 

προβλέπει την κάλυψη της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης , την 

βελτίωση της εικόνας της κ.λ.π. Αντικείμενα που καλύπτονται από το 

σύστημα ΟΔΠ (Ολική διοίκηση ποιότητας)

• Τα ISO έως και αυτά του 1994 κατηγορήθηκαν για χαμηλή αποδοτικότητα 

γιατί δεν προέβλεπαν την εξαγωγή συμπερασμάτων από τον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων που απαιτούσαν. Δηλαδή δεν προωθούσαν τη συνεχή 

βελτίωση, κάτι βέβαια που αλλάζει από το ISO 9000 : 2000 όπου προ- 

βλέπεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος.

• Η αύξηση της γραφειοκρατίας είναι η πρώτη δυσάρεστη εντύπωση που 

αποκομίζει ο κάθε υπάλληλος που είναι εμπλεκόμενος στην εφαρμογή ενός 

ΣΔΠ. Πρέπει να τεκμηριώνει σχεδόν κάθε ενέργειά του και να κρατά αρχείο 

όλων αυτών .Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα ιδιαίτερα σε ανθρώπους 

που δεν μπορούν να αποδεχθούν αλλαγές στη δουλειά τους κυρίως αν έχουν 

κάποια μεγάλη εμπειρία (ηλικία) ή δεν έχουν ιδιαίτερα καλή σχέση με την 

καταγραφή των ενεργειών τους.

• Στασιμότητα ονομάζεται ένα άλλο σημείο κριτικής για τα ΣΔΠ. Ορίζονται οι 

προδιαγραφές ελέγχονται αν τηρούνται καταγράφονται οι έλεγχοι που το 

αποδεικνύουν και μετά αρχειοθετούνται .Δεν προβλέπεται η επαγρύπνηση για 

βελτίωση ,για προτάσεις εποικοδομητικών αλλαγών κ.λ.π. Εκτός από το 

αρχικό στάδιο δοκιμαστικής εφαρμογής του ISO όπου επιτρέπονται
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τροποποιήσεις και αλλαγές μετά την παγίωση του το σύστημα μοιάζει 

στάσιμο ή τουλάχιστον δύσκαμπτο.

• Η έλλειψη ουσιαστικής δέσμευσης στην ποιότητα που θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση της και την ικανοποίηση του πελάτη και τα 

δύο αυτά καλύπτονται από την νέα σειρά ISO.

• Οι επιχειρήσεις που τελικά αποκτούν την πιστοποίηση κατά ISO θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι αποκτούν ένα προσωρινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 

των ανταγωνιστών γιατί σταδιακά θα το αποκτήσουν και αυτοί.

• Όπως ειπώθηκε και παραπάνω η μη εξέταση των αποτελεσμάτων που απλά 

συλλέγονται επίσης η γενικότητα των προτύπων που σε μερικούς κλάδους δεν 

μπορούν να σταθούν μόνα τους όπως π.χ. στο χώρο των τροφίμων , εδώ είναι 

απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών συστημάτων που εστιάζουν στην ιδιαιτερό

τητα και την ευαισθησία του κλάδου.

• Τέλος η πίεση για να επιτευχθεί η πιστοποίηση έχει επιπτώσεις στο όλο 

εργασιακό κλίμα μέσα στον οργανισμό ή την επιχείρηση. Αν τελικά στεφθεί 

από επιτυχία η προσπάθεια, υπάρχει ευφορία και δυστυχώς πολλές φορές 

εφησυχασμός μέχρι τον επόμενο έλεγχο. Διαφορετικά αν δηλαδή δεν 

επιτευχθεί η πιστοποίηση, επικρατεί αρνητικό κλίμα και αίσθημα αποτυχίας.

2. 6.7 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με την αποτυχία 

της προσπάθειας πιστοποίησης τους κατά ISO. Στην αποτυχία οδηγούν διάφορα 

αίτια. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν την ελλιπή πληροφόρηση και την όχι 

σωστή επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης ή του οργανισμού αναφορικά με το 

προσωπικό.
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Μερικά από τα αίτια είναι:

• Η έλλειψη δέσμευσης από τη διοίκηση, μοιάζει αντιφατική η εκτίμηση αυτή 

,τη στιγμή που η απόφαση για την εφαρμογή ενός ΣΔΠ ξεκινάει από τη 

διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού . Όταν όμως η διοίκηση δεν 

στηρίζει με σοβαρότητα και επιμονή την προσπάθεια υλοποίησης τότε λείπει 

το κύρος στο όλο εγχείρημα και η εφαρμογή ενός ΣΔΠ αποτυγχάνει.

• Η πίεση και τα στενά χρονικά περιθώρια , σε περίπτωση όχι καλού χρονικού 

προγραμματισμού. Πολλές επιχειρήσεις βάζουν καταληκτικές ημερομηνίες, 

χωρίς προηγουμένως να εξετάσουν ή να καταλάβουν τι αλλαγές προϋποθέτει 

ένα ΣΔΠ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να πιέζονται οι εργαζόμενοι και να 

γίνονται λάθη λόγω έλλειψης χρόνου. Όταν έρχεται ο καιρός της 

πιστοποίησης τότε ανακαλύπτονται τα λάθη που πρέπει να διορθωθούν μετά.

• Η τεκμηρίωση παλαιών διαδικασιών , δηλαδή διαδικασιών που θα έπρεπε να 

επανεξεταστούν για τη χρησιμότητά τους και που δεσμεύουν πόρους που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το ΣΔΠ.

• Οι ανεπαρκείς εσωτερικές επιθεωρήσεις που συνήθως οφείλονται στην 

έλλειψη εκπαιδευμένων επιθεωρητών. Αν πριν προχωρήσει η εφαρμογή του 

ΣΔΠ δεν φροντίσει η επιχείρηση ή ο οργανισμός για την εκπαίδευση 

εσωτερικών επιθεωρητών τότε οι ανεκπαίδευτοι επιθεωρητές σίγουρα θα 

αποτύχουν.

• Η υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικούς επιθεωρητές οι οποίοι δεν 

γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού και φυσικά 

δεν μπορεί να βρίσκονται συνεχώς στην επιχείρηση για να επιβλέπουν και να 

προλαμβάνουν τα λάθη.
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• Η ατομικότητα που χαρακτηρίζει τα στελέχη μιας επιχείρησης και που 

εμποδίζει το συντονισμό των προσπαθειών για την εφαρμογή ενός ΣΔΠ. 

Πηγή αυτής της νοοτροπίας είναι η έλλειψη σωστής ενημέρωσης από την 

πλευρά της διοίκησης και η έλλειψη εμπιστοσύνης στο ΣΔΠ.

• Η αύξηση της γραφειοκρατίας που συνεπάγεται ένα ΣΔΠ πολύ συχνά 

αποτελεί και εμπόδιο για την επιτυχία του. Ιδιαίτερα εάν δεν έχει μελετηθεί 

σωστά ώστε να απλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες που πιθανόν να μην είναι 

όλες απαραίτητες.

• Η πίεση από την διοίκηση πολλές φορές καταδεικνύει την πιστοποίηση σαν 

αυτοσκοπό. Όλοι οι εργαζόμενοι προσπαθούν προκειμένου να φανεί το 

σύστημα επιτυχημένο και να αποκτηθεί η πολυπόθητη πιστοποίηση. Χωρίς 

βέβαια να έχουν κατανοήσει το πνεύμα της εφαρμογής του. Συνέπεια αυτού 

είναι να αγνοηθεί το σύστημα από την επομένη της πιστοποίησης.

• Η πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο «διαφυγής» της διοίκησης από 

την προσωπική της ευθύνη για διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας. 

Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η πιστοποίηση κατά ISO σαν ένα καλό «άλλοθι» 

που θα αποδεικνύει το ενδιαφέρον της διοίκησης για την ποιότητα χωρίς 

πραγματικό ενδιαφέρον.

• Η διοίκηση αλλά και τα στελέχη της αφού πιεστούν για να επιτύχουν την 

πιστοποίηση πολλές φορές «επαναπαύονται στις δάφνες» της πιστοποίησης 

και ξεχνούν το σκοπό εφαρμογής του ΣΔΠ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να 

ενδιαφερθούν για το σύστημα όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία επανεξέτασης 

του ΣΔΠ [5],
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2.7 ΤΟ ΝΕΟ ΕΝ ISO 9001: 2000

Η έκδοση του 1994 των προτύπων ISO 9001,9002 και ISO 9003 χρησιμοποιήθηκαν 

εκτεταμένα ως βάση για την ανεξάρτητη πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πιστοποίηση περίπου 400000 οργανισμών παγκοσμίως 

και πολύ περισσοτέρων που βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής συστημάτων 

ποιότητας [4],

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ISO απαιτείται ότι όλα τα πρότυπα αναθεωρούνται 

το αργότερο κάθε 5 χρόνια για να καθορισθεί αν πρέπει να συμφωνούν, να 

επανεξεταστούν ή να αποσυρθούν, οι εκδόσεις του 1994 της οικογένειας του ISO 

9000 . Τελικά αναθεωρήθηκαν από την Τεχνική επιτροπή του ISO την TC 176 και 

παρουσιάστηκαν τα πρότυπα ISO 9000:2000 [6].

Με εκατομμύρια χρήστες του ISO 9000 παγκοσμίως είναι επιτακτικό μοιάζει η 

παρουσίαση αυτών των προτύπων όσο το δυνατό χωρίς σημασία .Για να επιτευχθούν 

αυτοί οι στόχοι ,η ISO /TC 176/SC 2, η οποία χειρίστηκε την αναθεώρηση των 

προτύπων ISO 9001 και ISO 9004 ανέπτυξε ένα σχέδιο παρουσίασης για να 

διευκολύνει την επιτυχή τοποθέτηση των νέων προτύπων.

Πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2003 για την 

Ε.Ε. η αναθεωρημένη σειρά προτύπων ISO 9000:2000[6] .

2.7.1 ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ISO 9000

Για να εκφράσει τη μοντέρνα προσέγγιση της διοίκησης και επίσης για να βελτιώσει 

τις οργανωσιακές πρακτικές ,ήταν απαραίτητο να γίνουν δομικές αλλαγές .Η σειρά 

ISO φρόντισε να κρατήσει βασικές απαιτήσεις των παλαιοτέρων προτύπων. Η 

οικογένεια ISO περιέχει περισσότερα από 20 πρότυπα και έγγραφα. Αυτή η 

εξάπλωση προτύπων ήταν το κύριο μέλημα των χρηστών και των πελατών του ISO
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9000. Για να εκπληρώσει αυτό το μέλημα η οικογένεια ISO 9000: 2000 αποτελείται 

από τέσσερα αρχικά πρότυπα που υποστηρίζονται από σημαντικά ελαττωμένο αριθμό 

εγγράφων από υποστηρικτικά έγγραφα (πρότυπα οδηγιών, φυλλάδια, τεχνικές 

εκθέσεις , τεχνικές προδιαγραφές)[6] .

Κατ’ επέκταση τα σημεία κλειδιά στα έγγραφα του παρελθόντος ήταν ενταγμένα στα 

τέσσερα αρχικά πρότυπα, και οι τμηματικές ανάγκες διευθύνονταν ενώ παρέμενε η 

εγγενής φύση των προτύπων. Τα τέσσερα αρχικά πρότυπα είναι:

ISO 9000:2000: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας -Βασικές έννοιες ποιότητας και 

λεξιλόγιο.

ISO 9001:2000: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας -Απαιτήσεις (Αντικαθιστά τα 

παλαιότερα πρότυπα ISO 9001,ISO 9002 και ISO 9003)

ISO 9004:2000: Συστήματα διαχείρισης ποιότητας -Οδηγίες για βελτίωση της

απόδοσης (δεν προορίζεται για πιστοποίηση εταιρειών σε αυτό )

ISO 19011: Οδηγίες για την ποιότητα και/ή την πιστοποίηση συστημάτων 

περιβαλλοντικής διοίκησης.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα ISO 9001 και ISO 9004 αναπτύχθηκαν ως συναφές 

δίδυμο προτύπων .Το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001 ξεκάθαρα κατευθύνει στο 

σύστημα διοίκησης ποιότητας απαιτήσεις και περιλαμβάνει την ικανοποίηση του 

πελάτη. Το αναθεωρημένο ISO 9004 τείνει να οδηγήσει πέρα από το ISO 9001 στην 

επιπλέον αύξηση ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.

Και τα δύο ISO 9001 και ISO 9004 χρησιμοποιούν ένα συνηθισμένο λεξιλόγιο όπως 

αυτό έχει ορισθεί στο ISO 9000 που περιγράφει τα βαθύτερα βάσεις του συστήματος. 

Μια λογική .συστηματική προσέγγιση έχει υιοθετηθεί στη μορφοποίηση των ορισμών 

που χρησιμοποιούνται στο ISO 9000, με τάση να δημιουργηθεί μια ορολογία που θα
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είναι φιλική στο χρήστη. Οι εκδόσεις του 1994 των προτύπων ISO 9001, ISO 9002 

και ISO 9003 έχουν ενοποιηθεί στο μοναδικό πρότυπο ISO 9001:2000 (Εικόνα 3).

2.7.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο πρωταρχικός σκοπός του «συναφούς διδύμου»(9001,9004) είναι να συσχετίσει 

μοντέρνα συστήματα διοίκησης ποιότητας με επίκαιρες διαδικασίες και ενέργειες 

ενός οργανισμού ,συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας συνεχούς βελτίωσης 

και αύξησης της ικανοποίησης του πελάτη. Εκτός από αυτό υπάρχει η τάση να έχουν 

τα πρότυπα ISO 9000 παγκόσμια εφαρμογή[6],

Για το λόγο αυτό οι αρχές που οδήγησαν στην διαδικασία αναθεώρησης εκτός των 

άλλων ήταν οι παρακάτω:

• Εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων σε οργανισμούς όλων των 

μεγεθών (ο ορισμός του προϊόντος του ISO 9000:2000 περιλαμβάνει και τις 

υπηρεσίες)

• Απλό στη χρήση , με ξεκάθαρη γλώσσα, γρήγορα μεταφράσιμο και ευνόητο

• Ικανότητα να συνδέει το σύστημα διοίκησης ποιότητας με τις διαδικασίες του 

οργανισμού

• Να χρησιμοποιείται σαν ένα φυσικό σκαλοπάτι για την διοίκηση ολικής 

ποιότητας

• Συμβατότητα με άλλα συστήματα διοίκησης όπως το ISO 14 000, 

σύστημα περιβαλλοντικής διοίκησης

• Πρέπει να εξασφαλίζει μια συναφή βάση για να κατευθύνει επιχειρήσεις και 

συμφέροντα οργανισμών σε ειδικούς τομείς όπως αεροδιαστημική, αυτοκι

νητοβιομηχανία, ιατρικά μηχανήματα ,εργαλεία, τηλεπικοινωνίες, και άλλα.
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Με τον τρόπο αυτό όλοι οι οργανισμοί ιδιωτικοί ή δημόσιοι , μεγάλοι ή μικροί, 

παραγωγικοί ή μεταποιητικοί , παροχής υπηρεσιών ή ακόμη και software έχουν στη 

διάθεση τους ένα σύστημα που θα μπορούσε να βοηθήσει να πραγματοποιήσουν 

εσωτερικά και εξωτερικά πλεονεκτήματα.

Το πρότυπο ISO 9000:2000 «Διαχείριση Ποιότητας -Βασικές Αρχές και Ορολογία» 

περιλαμβάνει ονομασίες και ορισμούς .

Ο όρος «προϊόν» που χρησιμοποιείται στο πρότυπο περιλαμβάνει και υπηρεσία .

Ο όρος διεργασία περιλαμβάνει διεργασίες για διαχείριση ,προμήθεια πόρων, 

υλοποίηση προϊόντος και μετρήσεις [7],

To ISO 8402 αναθεωρήθηκε και περιλαμβάνεται στο ISO 9000:2000 ,Εικόνα 3

Σύγκριση της προηγούμενης σειράς ISO 9001 : 1994 και της νέας ISO 9001:2000.01 

αλλαγές στη δομή μεταξύ της προηγούμενης και της νέας έκδοσης φαίνονται 

συνοπτικά στον πίνακα 5 [7].
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Πίνακας 5.

1994 2000
Απαιτήσεις του προτύπου διαιρούμενες σε : 

20 παραγράφους

Απαιτήσεις του προτύπου διαιρούμενες σε :

5 κύρια κεφάλαια 
Συστήματα Ποιότητας 
Ευθύνη της Διοίκησης 
Διαχείριση Πόρων 
Υλοποίηση Προϊόντος 
Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση

Οι αρχές διαχείρισης ποιότητας των προτύπων ISO 9001-2000 συνοψίζονται ως εξής:

• Επιχείρηση εστιασιιένη στον πελάτη : Οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους 

πελάτες τους και θα πρέπει για το λόγο αυτό να κατανοούν τις τωρινές και 

μελλοντικές απαιτήσεις τους , να είναι σε θέση να τις ικανοποιούν και να 

προσπαθούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις προσδοκίες τους [5].

• Διοίκηση: Οι υπεύθυνοι στη διοίκηση μπορούν να καλλιεργήσουν ενιαίο 

σκοπό , κατεύθυνση και εσωτερικό περιβάλλον στην επιχείρηση . Αυτοί 

δημιουργούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να 

συμμετέχουν πλήρως για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων

• Ανθρώπινη Συιιιιετογή: Οι άνθρωποι σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα , 

αποτελούν την ουσία της επιχείρησης και η πλήρης συμμετοχή τους 

διευκολύνει τη χρήση των ικανοτήτων τους προς όφελος της επιχείρησης.

• Προσέγγιση Διαδικασιών : Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται 

αποδοτικά όταν οι σχετικοί πόροι διαχειρίζονται μια διαδικασία.
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• Προσέγγιση Συστήιιατος: ο καθορισμός , κατανόηση και διαχείριση ενός

συστήματος αλληλοεξαρτώμενων διαδικασιών για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου στόχου , συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και στην 

αποδοτικότητα της επιχείρησης.

• Συνεγικ βελτίωση: Η συνεχής βελτίωση αποτελεί μόνιμο στόχο της 

επιχείρησης .

• Λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων : Η διαμόρφωση αποφάσεων θα πρέπει να 

στηρίζεται σε λογική ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών.

• Σγέσειο auoiBaiac ωφέλειας ιιε τους προυτιθευτέα Οι σχέσεις αμοιβαίας 

ωφέλειας μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών της βελτιώνουν την 

ικανότητα και των δύο να δημιουργήσουν αξία [5],

Η δημιουργία , υλοποίηση και εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας νοείται ως μια 

στρατηγική κίνηση της επιχείρησης.

Ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) καθορίζεται από τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης, το μέγεθος και τη δομή, τις απαιτήσεις της αγοράς, τους 

στρατηγικούς στόχους , τα παρεχόμενα προϊόντα και τις εφαρμοζόμενες διεργασίες. 

Στην εικόνα 4 περιγράφεται σχηματικά ο τρόπος που σχεδιάζεται υλοποιείται 

ελέγχεται για την καταλληλότητα του και βελτιώνεται ένα σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας σε έναν οργανισμό ή μια εταιρεία [8],
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Εικόνα 4 .Η ΡΟΗ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ JSI
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2.7.3 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Τα πρότυπα ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000 αναπτύχθηκαν ώστε να αποτελούν 

μια αλληλοσυνδεόμενη ομάδα προτύπων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ,δηλαδή 

για κοινή χρήση. To ISO 9001:2000 περιγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί 

μια επιχείρηση για να πιστοποιηθεί και το ISO 9004:2000 λειτουργεί ως οδηγία για 

την εφαρμογή αυτών στην επιχείρηση και την επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης 

(Continual improvement). Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι το ISO 9004:2000 

δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση ή για την εξυπηρέτηση απαιτήσεων 

συμβάσεων. [6]

2.7.4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως διεργασία θεωρείται κάθε δραστηριότητα η οποία μετατρέπει δεδομένα (inputs) 

σε αποτελέσματα (outputs).Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίσουν και να 

διαχειρισθούν πολυάριθμες διασυνδεόμενες και αλληλεξαρτώμενες διεργασίες 

Συχνά, το αποτέλεσμα μιας διεργασίας αποτελεί εισερχόμενο δεδομένο μιας άλλης 

διεργασίας .Όπως φαίνεται στην εικόνα 5 [7] :

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εικόνα 5 ,Αίκτυο Αιασυνδεόιιενων Διεργασιών 

ΔΕΔΟΜΕΝΟ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ AJ ΕΛΕΓΧΟΣ Β

ΔΕΔΟΜΕΝΟ Γ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Β

Η συστηματική αναγνώριση και διαχείριση διαφόρων διεργασιών σε μια επιχείρηση , 

και ειδικά οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους περιγράφονται ως προσανατολισμός 

διεργασίας. Αυτά τα πρότυπα υποστηρίζουν την υιοθέτηση της προσανατολισμένης 

διεργασίας για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας. [7]
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2.7. 5 ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΑΧΕΓΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με βεβαιότητα μπορεί να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις που έχουν εντάξει τα 

υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην καθημερινή τους πρακτική, 

μετουσιώνοντάς τα σε ουσιαστικά εργαλεία διαχείρισης, ελέγχου και βελτίωσης, δεν 

θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δύσκολες στην τροποποίηση τους για την πλήρωση των 

απαιτήσεων του νέου προτύπου.

Το μοντέλο της Διεργασίας που φαίνεται στην εικόνα αναπαριστά τις 

παραγράφους 5,6,7 και 8 του προτύπου και τις ομαδοποιεί στο γνωστό κύκλο που 

εξέλιξε ο Deming (Plan►Do ► Check►Αοί)και του έδωσε το όνομα του Shewhart ο 

οποίος έδωσε τις ιδέες για τον κύκλο αυτό Εικόνα 6 [7] [9].

Εικόνα 6

Για κάποιους επομένως ο κύκλος του Shewhart ο οποίος είναι PDSA και όχι PDCA 

χρησιμοποιείται για εκμάθηση και εξέλιξη.Ρ^η=Σχεδίασε μια αλλαγή ή μια δοκιμή 

που θα βοηθήσει στην εξέλιξη, Do= Πραγματοποίησε την αλλαγή ή τη δοκιμή (κατά 

προτίμηση σε μικρή κλίμακα), S=Study =μελέτησε τα αποτελέσματα, τι μαθαίνουμε 

από αυτά ; που έγινε λάθος ~ €=Οιεο1ς=Έλεγξε τα αποτελέσματα , Act= Υιοθέτησε
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την αλλαγή ή απέρριψε την , ή ανάτρεξε τον κύκλο από την αρχή. Ο κύκλος του 

Deming(EiK0va 6) βρίσκει εφαρμογή σε κάθε διεργασία του οργανισμού ή της 

επιχείρησης .Αρχίζοντας από το εσωτερικό της στην επικοινωνία και συνεργασία των 

τμημάτων μεταξύ τους , οπότε μιλάμε για ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη μέχρι να 

φτάσει στην ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη (Εικόνα 7)[10],

Εικόνα 7. Μοντέλο Αιαγείρισικ Ποιότητας του ISO 9001:2000

> Δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας

■···-► Ροή πληροφοριών
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2.7.6 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δυνατά σημεία της προσανατολισμένης διεργασίας ενός συστήματος ποιότητας 

είναι ο ξεκάθαρος προσδιορισμός και παρουσίαση των διεργασιών με σαφέστερη 

αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές να αναγνωρίζονται από κάθε εργαζόμενο ο οποίος στη 

συνέχεια εκτελεί τις υποχρεώσεις του με μεγαλύτερη αποδοχή.

Τα πρότυπα ISO 9000:2000 περιλαμβάνουν 5 κύριες ενότητες :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ , ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ(Εικόνα 7)

Κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες περιλαμβάνει υποενότητες όπου περιγράφονται 

οι απαιτήσεις και η τεκμηρίωσή τους , ο τρόπος εφαρμογής ή οι δραστηριότητες που 

απαιτούνται και παραδείγματα τεκμηρίωσης ή συμμόρφωσης.

Η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειρίζεται τις διαδικασίες που είναι 

απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν ή /και υπηρεσία συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις του πελάτη . Ως μέσο για την εφαρμογή και επίδειξη των 

προκαθορισμένων διεργασιών , η επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει ένα σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις αυτού του διεθνούς 

προτύπου .Το σύστημα αυτό πρέπει να εφαρμόζεται , να διατηρείται και να 

βελτιώνεται από την επιχείρηση .Η επιχείρηση πρέπει να ετοιμάσει διεργασίες 

διαχείρισης ποιότητας αναγνωρίζοντας και περιγράφοντας τις απαιτούμενες 

διαδικασίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας (ΣΠ). Το εύρος και η
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έκταση των διαδικασιών του συστήματος πρέπει να εξαρτώνται από παράγοντες όπως 

το μέγεθος και ο τύπος του οργανισμού , η πολυπλοκότητα και η αλληλεπίδραση των 

διεργασιών , οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται , οι ικανότητες και η εκπαίδευση του 

προσωπικού που εμπλέκεται στην εργασία. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να 

περιλαμβάνουν :

• Διαδικασίες επιπέδου συστήματος που περιγράφουν τις δραστηριότητες που 

απαιτούνται για την εφαρμογή του σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

• Διαδικασίες που περιγράφουν την ακολουθία και την αλληλεπίδραση των 

διεργασιών που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του 

προϊόντος

• Οδηγίες που περιγράφουν τη λειτουργική πρακτική και τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων των διεργασιών.

2.8 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

Περισσότερες από 611000 επιχειρήσεις και οργανισμοί μικροί και μεγάλοι ανά τον 

κόσμο έχουν εφαρμόσει συστήματα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα σε πάνω από 160 χώρες!

Το περιοδικό ISO Management Systems δημοσίευσε μια επισκόπηση σε παγκόσμιο 

επίπεδο σχετικά με την εξέλιξη των συστημάτων ISO 9000 και ISO 14000 .Τίτλος 

αυτής της επισκόπησης [6] :

Η έρευνα ISO : Τα φωτεινότερα σημεία των 12 κύκλων (2002)

Συγκεκριμένα για το ISO 9000 αναφέρει τα παρακάτω:

Μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2002 εκδόθηκαν το λιγότερο 561747 πιστοποιήσεις 

ISO 9000 σε 159 χώρες και οικονομίες, ήδη διαπιστώθηκε μια αύξηση του +10,02%
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από τον αντίστοιχο Δεκέμβριο του 2001 όταν το σύνολο των πιστοποιήσεων ήταν 

510616 σε 161 χώρες Πίνακας 6, Εικόνα 8, [6].

Πίνακας 6.

Παγκόσμια αποτελέσματα Σύνολο Παγκοσμίως Παγκόσμια

ανάπτυξη

Αριθμός

Χωρών/Οικονομιών

Δεκ. 2002 Σύνολο

Από το οποίο 9001:2000

561747 51131 159

167210 134

Δεκ. 2001 Σύνολο

Από το οποίο 9001:2000

510616 101198 161

44388 98

Δεκ. 2000 408631 64988 157

Δεκ. 1999 343643 71796 150

Δεκ. 1998 271847 48548 141

Δεκ. 1997 223299 60698 126

Δεκ. 1996 162701 35352 113

Δεκ. 1995 127349 32232 96

Μαρτ. 1995 95117 24753 88

Ιουν. 1994 70364 23793 75

Σεπτ. 1993 46571 18755 60

Ιαν. 1993 27816 48

Εικόνα 8. Παγκοσμίως συνολικά οι πιστοποιήσεις ISO 9000 από τον Ιαν. 93 έως Λεκ.02
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93 94 95 95 96 97

Εικόνα 9.Ετήσια αύξηση ISO 9000 πιστοποιήσεων από Ιαν. 93 έως Δεκ.02

Η αύξηση των πιστοποιήσεων δείχνει και την αύξηση της αποδοχής των συστημάτων 

ISO παγκοσμίως, αλλά και την προσπάθεια των χωρών /οικονομιών να προλάβουν το 

«τραίνο» της ποιότητας ελπίζοντας σε ευρύτερη αποδοχή των προϊόντων τους.

(Εικόνα 9)

2.8.1 ISO 9001:2000

Από το σύνολο των πιστοποιήσεων κατά ISO οι 197210 ήταν πιστοποιήσεις κατά 

ISO 9001:2000. Ο αριθμός των πιστοποιήσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το 

αναθεωρημένο πρότυπο, που αντικατέστησε το πρότυπο του 1994 τριπλασιάστηκε σε 

σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2001, που ήταν μόλις 44388 και απετέλεσε το 

29,77% του συνόλου των πιστοποιήσεων στα τέλη του 2002 που ήταν 561747 [6] . 

(Εικόνα 10 και Εικόνα 11)
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Εικόνα 10.Η διαφοροποίηση των πιστοποιήσεων κατά ISO 9001:2000 μεταξύ Δεκ.2001 
και Δεκ.2002

Εικόνα 11 . Σύγκριση ποσοστού ISO 9001:2000 σε σχέση με το σύνολο των 
πιστοποιήσεων κατά ISO 9000 (1994 & 2000) το 2002
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Εικόνα 12. Οι 10 πρώτες χώρες στον κόσμο σε πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2000

Πολλοί αμφισβητούν τη χρησιμότητα των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 

προτείνουν καθιέρωση ΔΟΠ (Διοίκηση ολικής ποιότητας). Όπως ελέχθη όμως και 

παραπάνω και τα συστήματα ISO στην έκδοση του 2000 προσεγγίζουν αρκετά 

κάποιες αρχές της ΔΟΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.0 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η σειρά ISO δίνει ένα πλαίσιο που μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να 

εφαρμόσει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Υπάρχουν όμως τομείς , όπου δεν 

είναι αρκετό να εφαρμοστεί το σύστημα ISO, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθεί η 

επιτυχία του και από κάποια συστήματα περισσότερο εξειδικευμένα .

Ένας τομέας που απαιτεί περισσότερο εξειδικευμένα συστήματα ποιότητας είναι ο 

κλάδος των τροφίμων.

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο των τροφίμων παρατηρείται μια ιδιαίτερη ευαισθησία 

σε θέματα ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζεται μια ανησυχία ως προς της 

ασφάλεια και την υγιεινή τους. Επιπλέον, οι μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες τόσο 

της ελληνικής αγοράς όσο και της ξένης, απαιτούν από τους προμηθευτές τους κατ' 

ελάχιστο να λειτουργούν κάτω από ένα καθεστώς ποιότητας φέροντας τα ανάλογα 

πιστοποιητικά, οι δε διάφορες κυβερνητικές η κοινοτικές αρχές την εναρμόνιση 

αυτών με οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας. Η ευαισθησία του αντικειμένου 

προϋποθέτει όχι μόνο τήρηση προδιαγραφών και νόμων, αλλά και την αποφυγή 

οποιουδήποτε παράγοντα θα μπορούσε να επιφέρει την παραμικρή αλλοίωση στο 

προϊόν καθώς υποχρεώνει στην πρόβλεψη πιθανών κινδύνων.

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων απαιτεί όλους όσους εμπλέκονται σε όλο το μήκος 

της αλυσίδας και αναγνωρίζει ότι η αρχική υπευθυνότητα βρίσκεται στους 

παραγωγούς που επεξεργάζονται και διακινούν τρόφιμα. Καλύπτει όλη την αλυσίδα 

τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή έως την τελική κατανάλωση και στους 

υπευθύνους περιλαμβάνονται οι αγρότες ,οι κτηνοτρόφοι , οι αλιείς οι υπεύθυνοι 

σφαγείων οι επεξεργαστές τροφίμων, οι διανομείς (χονδρέμποροι και έμποροι
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λιανικής). Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων θα 

πρέπει κάθε φορά να παρέχονται σε κάθε επόμενο υπεύθυνο κρίκο της αλυσίδας.

Η ολική προσέγγιση της ασφάλειας των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας διαφέρει 

από προηγούμενες προσεγγίσεις όπου η υπευθυνότητα για την ασφάλεια τείνει να 

συγκεντρώνεται στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων. Θεωρείται πλέον αυτονόητο , 

ότι όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εμπορίας τροφίμων, ανεξάρτητα από το μέγε

θος τους, τη γεωγραφική θέση τους ή τη συμμετοχή τους στην αλυσίδα διατροφής 

(από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή) οφείλουν να εφαρμό

ζουν τους ίδιους αυστηρούς κανόνες για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων 

Τα συστήματα είναι ένα σύνολο από ελέγχους που αξιολογούνται από το(α) 

υπεύθυνο(α) άτομο(α) σε κάθε στάδιο στην αλυσίδα (παραγωγοί, αγρότες, 

κτηνοτρόφοι, αλιείς, επεξεργαστές τροφίμων, λιανικό εμπόριο, διανομείς, 

αποθήκευση και μεταφορά, προσωπικό , κλπ.).

Η επιλογή και η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας μπορεί να 

διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων το 

μέγεθος και την ισχύ της επιχείρησης τροφίμων ,τον τύπο του προϊόντος που 

παράγεται , κ.λ.π. και μπορεί να συμπεριλαμβάνει την Καλή υγιεινή 

πρακτική(ΟΗΡ),καλή αγροτική πρακτική(ΘΑΡ) ή την καλή βιομηχανική πρακτική 

(GMP) και ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP). Εικόνα, 13
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Εικόνα. 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΙ12Ι
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3.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ / ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ HACCP ΚΑΙ ISO 9000

Η βασική διαφορά μεταξύ της σειράς ISO 9000 και του συστήματος HACCP 

είναι ότι το σύστημα HACCP είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία ενώ το σύστημα 

ISO 9000 είναι εθελοντικό για κάθε επιχείρηση .

Αυτό οδήγησε τους φορείς πιστοποίησης να συσχετίσουν τα άρθρα του ISO 9000 

έκδοσης 1994 με τις 7 αρχές του HACCP όπως φαίνεται στην εικόνα 14:

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύστημα Ποιότητας 
Έλεγχος Παραγωγής 

Προμήθειες 
Έλεγχος Σχεδιασμού

Έλεγχος εγγράφων 
Αρχεία Ποιότητας

Σύστημα 
Καταγραφής 
& Έντοκα

Εσωτερική Επιθεώρηση 
Μετρήσεις & Δοκιμές 

Αρχεία Ποιότητας

Ανασκόπηση Συμβάσεων^
Έλπτχος Παραγωγής

\
Σχεδιασμός προϊόντων

Κλεγχ»; Εγγράφων

Ανάλυση
Κινδύνων

rΠροσδιορισμός > 
Κρίσιμων 

Σημείων Ελέγχου

HACCP
Διορθωτικέ.

ενέργειες Καθορισμός 
Κρίσιμων Ορίων

Προληπτικές Μέτρα 
Διορθωτικές Ενέργειες 

Έλεγχος μη-ουμμορφσύμενων 
προϊόντων

Σύστημα
Παρακολούθησης

Ανασκόπηση Συμβάσεων 
Επιθεώρηση και Δοκιμές 

Έλιητρς εγγράφων 
Νομοθεσία >

Πολιτική Ποιότητας \
' Σύστημα Ποιότητας \

Μετρήσεις και Εξοπλισμός Ελέγχου 
Χειρισμός, Αποθήκευση, Συσκευάσω και Διανομή 

Ιχνηλα<πμότηια και Αναγνώριση προϊόντος

Εικόνα. 14

Η ενσωμάτωση του συστήματος HACCP μιας επιχείρησης σ’ένα γενικότερο σύστη

μα ποιότητας ISO 9000 βοηθάει να αποδεικνύεται τεκμηριωμένη η εφαρμογή του 

στην επιχείρηση [13] .Γιατί 1) Μειώνει το κόστος εφαρμογής και συντήρησης του 

HACCP 2) Συνδέει τα σημεία ελέγχου ποιότητας (CP) με τα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

(CCP) 3) Διασφαλίζει την τήρηση αρχείων και την ενημέρωση των διαδικασιών / 

οδηγιών εργασίας μέσα από τις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας ISO 9000 και 

4) Συντηρεί και βελτιώνει δυναμικά το σύστημα HACCP μέσα από τους ελέγχους του

φορέα πιστοποίησης για το ISO 9000 της επιχείρησης . Η αυξανόμενη σημασία της
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εφαρμογής του HACCP στις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων ,οδήγησε τους 

φορείς πιστοποίησης σε ξεχωριστό σχήμα για διεθνή πιστοποίηση του συστήματος 

HACCP. Σήμερα οι περισσότεροι φορείς πιστοποίησης δεν πιστοποιούν επιχειρήσεις 

του κλάδου τροφίμων κατά ISO 9000 εάν δεν εφαρμόσουν και δεν εντάσσουν 

HACCP στο γενικότερο σύστημα ποιότητας της επιχείρησης.

Πίνακας 6 . ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2 : 1995 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416:2000

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2 : 1995 ΕΛΟΤ 1416 : 2000(HACCP)

4.1.1 Πολιτική για την Ποιότητα 4.1.1 Πολιτική ασφάλειας τροφίμων

4.1.2.1 Ευθύνη και δικαιοδοσία 4.1.2.2 Συντονιστής HACCP 

4.1.2J Ομάδα HACCP

4.2.1 Σύστημα για την Ποιότητα-Γενικά 4.2.1 Γενικά

4.2.2 Διαδικασίες του συστήματος για την ποιότητα 4.2.2 Διαδικασίες του συστήματος HACCP

4.2.3 Προγράμματα ποιότητας 4.2.3 Σχέδιο HACCP

4.4.1 Εγκατάσταση του συστήματος HACCP

4.4.2 Περιγραφές πρώτων υλών και προϊόντος

4.4 J Αναγνώριση της χρήσης προϊόντος

4.4.4 Διάγραμμα ροής

4.4.5 Αναγνώριση κινδύνων

4.4.6 Εγκατάσταση προληπτικών μέτρων ελέγχου

4.4.7 Κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP)

4.4.8 Κρίσιμα όρια

4.10.1 Έλεγχος και δοκιμές -Γενικά 4.4.9 Συστήματα παρακολούθησης

4.10.5 Αρχεία ελέγχων και δοκιμών 4.4.9 (τελευταία παράγραφος)

4.13 Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος 4.4.10 Διορθωτικές ενέργειες

4.14.2 Διορθωτικές ενέργειες 4.5.3 Κοινοποίηση και ανάκληση

4.14.3 Προληπτικές ενέργειες 4.6 Τήρηση του συστήματος

4.18 Εκπαίδευση 4.1.2.4 Εκπαίδευση
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Στη γενικότερη προσπάθεια τυποποίησης του συστήματος HACCP ο ΕΛΟΤ εξέδωσε 

το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 :2000.0 Πίνακας 6 από το αντίστοιχο πρότυπο του ΕΛΟΤ 

για το HACCP το ΕΛΟΤ 1416 :2000 δείχνει πως επιτυγχάνεται η ένταξη αυτή με 

την αντιστοίχιση των δυο συστημάτων [14]

3.2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ . Ο ΕΦΕΤ

Τα τελευταία γεγονότα σχετικά με τις επιμολύνσεις τροφίμων σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες επηρέασαν αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όσον 

αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων και στην αποτελεσματική λειτουργία των 

Ελεγκτικών Αρχών. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης επικράτησε σ' όλη την αλυσίδα 

διατροφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλοντας λοιπόν να επανακτήσει την 

αξιοπιστία της σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, συνέταξε τον Ιανουάριο του 2000 τη 

Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η Λευκή Βίβλος αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για αυξημένη 

ασφάλεια των τροφίμων. Στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου θεσπίζεται ένα σύστημα 

διαχείρισης της πολιτικής για τα τρόφιμα και προ βλέπεται η ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας (Αρχή) Τροφίμων (European Food Authority). Η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Τροφίμων θα έχει σκοπό [11] :

• την ολοκληρωμένη προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση με την αυξημένη 

ασφάλεια των τροφίμων,

• την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού στην 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε άλλες σχετικές διαδικασίες,

• την ενεργοποίησή της σε θέματα αυξημένης ασφάλειας τροφίμων με 

σύγχρονες επιστημονικές συμβουλές που θα θεωρούνται αδιαπραγμάτευτες 

και οριστικές και

• την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων.
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Με ποιο τρόπο όμως θα λειτουργήσει αποτελεσματικά και θα ανταποκριθεί στο 

δύσκολο έργο της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων; Σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη Λευκή Βίβλο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων θα πρέπει:

• να αξιολογεί με επιστημονικό τρόπο τους πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα, σε 

όλα τα στάδια της αλυσίδας διατροφής από το χωράφι μέχρι το πιάτο του 

καταναλωτή

• να συνεργαστεί με τις Αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για 

το συντονισμό ενιαίου συστήματος ελέγχων και επιθεωρήσεων

• να βελτιώσει το σύστημα επικοινωνίας με τα Κράτη/Μέλη (Rapid Alert) και 

να παρέχει στους Αρμόδιους για τη διαχείριση των κινδύνων σύγχρονες 

επιστημονικές συμβουλές

• να φροντίζει για την επιστημονική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική 

παρουσίαση των θεμάτων ασφάλειας

• να αναλάβει μελέτες επικινδυνότητας

• να θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων

• να αξιολογεί επιστημονικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή 

για τις θρεπτικές ιδιότητες των προϊόντων που αγοράζει και

• να διαμορφώνει την ευρωπαϊκή διατροφική πολιτική.

Η Ελληνική & Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβαδίζει απόλυτα με τις αρχές της και την πολιτική της

για την αυξημένη ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή

Υπηρεσία Τροφίμων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και με τη σειρά της υπόλογη σε

μία ανώτερη Αρχή ενώ οι ενδιαφερόμενοι και θίγόμενοι θα πρέπει να μπορούν να

επικοινωνούν εύκολα μαζί της. Είναι εξάλλου σημαντικό για την αποτελεσματική

λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας να αναγνωρισθεί ο ρόλος της Βιομηχανίας στην

61

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πασναλιά Δ ,Φιλέλπ Επιβλέπων καθηΎπτπο: Γεώονκκ.Δ.Τσιότροκ: 
ΦεΒοουάοκκ 2004



αυξημένη ασφάλεια των τροφίμων. Η αναγνώριση της Βιομηχανίας, ως κοινωνικού 

εταίρου, στις σχέσεις της με τις Αρχές πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να 

θεσμοθετηθεί. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και 

με τη σειρά της υπόλογη σε μία ανώτερη Αρχή ενώ οι ενδιαφερόμενοι και θίγόμενοι 

θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν εύκολα μαζί της. Είναι εξάλλου σημαντικό 

για την αποτελεσματική λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας να αναγνωρισθεί ο ρόλος 

της Βιομηχανίας στην αυξημένη ασφάλεια των τροφίμων. Η αναγνώριση της 

Βιομηχανίας, ως κοινωνικού εταίρου, στις σχέσεις της με τις Αρχές πρέπει να 

αναπτυχθεί περαιτέρω και να θεσμοθετηθεί. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων 

επισημαίνει ως θετική εξέλιξη τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στη χώρα μας και πιστεύει ότι κινείται παράλληλα με την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων. Η ίδρυσή του τώρα αποτελεί μία σημαντική 

συγκυρία, αφού έχει αποδειχθεί απαραίτητη η συγκέντρωση γνώσης και η ανάθεση 

του συντονισμού των ελέγχων σ' ένα μηχανισμό που πρέπει να αποκτήσει τα μέσα 

και το κύρος για:

• να επιβλέπει την ασφάλεια των τροφίμων

• να συνεισφέρει στην προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή

• να χτίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς το Κράτος και τη 

Βιομηχανία [11].

3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ HACCP [151

Το 1959 η NASA προετοιμάζοντας το πρόγραμμα της, διαπίστωσε ότι καμμία από τις 

μέχρι τότε μεθόδους δεν εξασφάλιζε 100% ότι τα φαγητά που θα έχουν μαζί τους οι 

μελλοντικοί κοσμοναύτες θα είναι ασφαλή, έχοντας λοιπόν μη ασφαλή Τρόφιμα θα 

μπορούσε να τινάξει στον αέρα μια αποστολή δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανέθεσε
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λοιπόν στην εταιρεία Pillsbury Co το θέμα όπως ια έγινε. Μετά από μια εικοσαετία 

περίπου σκληρών ερευνών και πειραμάτων η εταιρεία Pillsbury Co μαζί με U.S. 

Army Natick and Development Laboratories, παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός 

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

Ασφάλεια των Τροφίμων, από τη στιγμή της παραγωγής μέχρι την τελική 

κατανάλωση του προϊόντος. Αυτή είναι η απαρχή του συστήματος HACCP. Για την 

ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, αναπτύχθηκε η μεθοδολογία HACCP κατά το 

πρότυπο ανάλογων μεθοδολογιών, που προϋπήρχαν σε άλλους βιομηχανικούς τομείς 

( Χημική Βιομηχανία, Πυρηνική Βιομηχανία, Αεροναυπηγική).

Το 1971 κατά τη διάρκεια του πρώτου Εθνικού Συνεδρίου για την προστασία των 

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

συστήματος HACCP

Το 1972 η εταιρεία Pillsbury Co υπογράφει συμβόλαιο με το FDA για τη διεξαγωγή 

εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό του Οργανισμού πάνω στο σύστημα 

HACCP. Το σύστημα Ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων (HACCP) είναι 

ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας που διασφαλίζει την ασφάλεια 

των τροφίμων .Αποτελεί μέρος του προγράμματος της FAO(Food and Agriculture 

organization of the United Nations)va στηρίξει τις χώρες στην ενδυνάμωση 

παραγωγικών συστημάτων και να διασφαλίσει την ασφάλεια της προμήθειας 

τροφίμων. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαλείων 

(μέσων) και η εφαρμογή επιμορφωτικών μαθημάτων σε χώρες μέλη για να 

ενδυναμωθεί το εθνικό δυναμικό σε εφαρμογές και ελέγχους HACCP.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993, θέλοντας να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα τα οποία 

παράγονται ή διακινούνται στα Κράτη/Μέλη της θα είναι απόλυτα υγιεινά και 

ασφαλή για τον καταναλωτή, θεσπίζει συνεχώς σχετικές νομοθεσίες που δημιουργούν
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ιδιαίτερες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις Αρχές Ελέγχου της κάθε 

χώρας. Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής, δημοσίευσε την οδηγία 93/43/ΕΟΚ 

(14/06/1993) με την οποία ζητά από τις επιχειρήσεις τροφίμων την εφαρμογή οδηγών 

ορθής υγιεινής πρακτικής σε συνδυασμό με το σύστημα διασφάλισης της παραγωγής 

υγιεινών προϊόντων (Ανάλυση Κινδύνων και Καθορισμός των Κρίσιμων Σημείων 

Ελέγχου-HACCP) της επιχείρησης.

Το σύστημα HACCP είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την οδηγία 93/43 του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Εθνική 

Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ Β/1219/4.10.2000. Στην Κ.Υ.Α. θεσπίζονται οι 

γενικοί κανόνες υγιεινής των τροφίμων, της τήρησης των κανόνων αυτών. Το 

σύστημα HACCP εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής ενός συγκεκριμένου 

τροφίμου και καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής, από την παραλαβή των α' υλών 

μέχρι και την τελική χρήση των προϊόντων από τους καταναλωτές.

3.4 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP

Το σύστημα HACCP, μελετά όλους τους μικροβιολογικούς, φυσικούς και χημικούς 

κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση των τροφίμων. Ταυτόχρονα, 

πλαισιώνει με τις αντίστοιχες διαδικασίες και οδηγίες εργασιών / ελέγχου την ορθή 

παραγωγή, αποθήκευση , διακίνηση και διάθεση τροφίμων για την αποφυγή των 

παραπάνω κινδύνων και την προστασία του καταναλωτή. Μέσα από αυτό το σύστημα 

παρακολούθησης των μεθόδων που εφαρμόζονται, αλλά και καταγραφής των 

ενεργειών που υλοποιούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας των 

τροφίμων, είναι εφικτή η αναγνώριση και ο εντοπισμός των κινδύνων, αλλά κυρίως η 

άμεση και ριζική αντιμετώπιση αυτών. Η ασφάλεια των τροφίμων λοιπόν είναι μία 

αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για κάθε επιχείρηση τροφίμων, η επίτευξη της οποίας

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πασναλιά Δ .Φιλέλπ
64

Επιβλέποη1 καθηγητή:: I εώίτνίίκ.Δ.Τσιότοαο 
Φεβοουάοκκ 2004



στηρίζεται σε δύο άξονες: [11]

1. στις μελέτες HACCP (Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων- 

Ανάλυση Κινδύνων και Καθορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) και

2. στους Οδτινούς Ορθός Υγιεινός ή Ορθές πρακτικές υγιεινής (GHPs) 

Τι είναι όμως το HACCP και τι οι Οδηγοί Ορθής Υγιεινής Πρακτικής;

To HACCP είναι μία μεθοδολογία που εφαρμόζεται υποχρεωτικά και οδηγεί σ' ένα 

σύστημα που διασφαλίζει την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, μέσω του εντοπισμού 

και της εξάλειψης των κινδύνων που μπορεί να προέρχονται από πρώτες ύλες, 

διαδικασίες, στάδια ή κατεργασίες κατά την παρασκευή, αποθήκευση ή χρήση των 

τροφίμων.

Οι κίνδυνοι αυτοί αν δεν προβλεφθούν, απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του 

καταναλωτή.

Η ευθύνη της Βιομηχανίας είναι να εντοπίσει τους κινδύνους, να προβλέψει την 

εμφάνιση τους και να εφαρμόσει τα μέτρα, που θα τους εξαλείψουν.

Ποιος είναι λοιπόν, πιο αναλυτικά, ο ρόλος αυτών των 2 εργαλείων ασφάλειας και 

πως συνεργάζονται μεταξύ τους ;

Οι μελέτες HACCP:

• είναι εξειδικευμένες για κάθε τρόφιμο ή και κάθε γραμμή παραγωγής,

• αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα,

• ενεργοποιούν συστήματα ή διαδικασίες που τους εξαλείφουν ή τους 

θέτουν υπό έλεγχο

• καθορίζουν τους δείκτες εκείνους που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν είναι

πράγματι ασφαλές.

Οι Οδηγοί Ορθής Υγιεινής είναι εγχειρίδια που περιγράφουν σε ολοκληρωμένη 

μορφή αφενός μεν τους κινδύνους που απειλούν τα τρόφιμα αφετέρου δε τα ελάχιστα
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μέτρα υγιεινής που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων, προκειμένου 

να προστατεύσουν την υγιεινή των προϊόντων τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

τα τρόφιμα διακινούνται από το σημείο της παραγωγής μέχρι και την τελική 

κατανάλωση προσδιορίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που τρώμε. 

Οι βασικοί κανόνες για την υγιεινή διακίνηση , αποθήκευση , επεξεργασία . διανομή 

και τελική παρασκευή όλων των τροφίμων , κατά μήκος της παραγωγικής αλυσίδας 

τροφίμων έχουν θεσμοθετηθεί στον Κώδικα γενικών αρχών της υγιεινής τροφίμων. 

Περιλαμβάνουν απαιτήσεις για το σχεδίασμά και τις εγκαταστάσεις , τον έλεγχο των 

διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων θερμοκρασία , πρώτες ύλες, προμήθεια νερού , 

καταγραφή και διαδικασίες ανάκλησης )συντήρηση και υγιεινή, προσωπική υγιεινή 

και εκπαίδευση προσωπικού .Πρακτικές υγιεινής σχηματοποιούν ένα ολοκληρωμένο 

μέρος από όλο το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και περιλαμβάνει το 

σύστημα HACCP.

Οι γενικές αρχές ορίζονται από το κράτος ,τη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων 

των παραγωγών , των επεξεργαστών , των παρασκευαστών, των λιανοπωλητών και 

αυτών που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των τροφίμων) και τους καταναλωτές. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την Ορθή Υγιεινή Πρακτική(ΟΗΡ).

Η αυστηρότητα στην εφαρμογή και την τήρηση αυτών των οδηγιών συνδυάζεται 

άμεσα με τις μελέτες HACCP και αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που προκύπτουν από τις μελέτες HACCP [11].

3.5 ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (GHP)

• είναι γενικής ή κλαδικής εφαρμογής,

• συντάσσονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του σχετικού κλάδου της 

Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τους άλλους φορείς,

• προτείνονται στις Αρμόδιες Αρχές για επικύρωση και
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αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων που καθορίζονται από τις μελέτες HACCP.

Το σύστημα HACCP βασίζεται στον εντοπισμό κρίσιμων σημείων ελέγχου σε κάθε 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων και στην εξάλειψη των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται στα σημεία αυτά.(αναγνώριση , εκτίμηση και 

έλεγχος των υγειονομικών κινδύνων) [16].

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας μιας 

επιχείρησης όπως ελέχθη και παραπάνω.

Η εφαρμογή των κρίσιμων σημείων ελέγχου στο HACCP απαιτεί σύστημα 

παρακολούθησης της λειτουργίας τους προκειμένου να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι. 

Βασικός άξονας του συστήματος HACCP είναι η πρόληψη. Ενισχύει με τον 

εντοπισμό των κρίσιμων σημείων τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και παραθέτει και 

τη διαδικασία αποσόβησης τους. Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείπεται η προσέγγιση 

των ελέγχων σε πρώτες ύλες ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα. Τώρα γίνονται συνεχείς 

έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τα 

τρόφιμα. Έτσι εντοπίζεται η αιτία του προβλήματος έγκαιρα και οι διορθωτικές 

ενέργειες είναι απλούστερες και πιο εύκολες. To HACCP βοηθά στον προσδιορισμό 

των προδιαγραφών που ορίζει η επιχείρηση για τα προϊόντα της σε συνδυασμό με 

αυτές που ορίζει η αρχή της πρόληψης του HACCP και σχετίζονται με:

• τη σύνθεση (α’ ύλες , συστατικά , πρόσθετα κ.λ.π.)

• τη δομή και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (στερεό, υγρό, γαλάκτωμα , 

pH, κ.λ.π.)

• την επεξεργασία (ψήσιμο , κατάψυξη, ξήρανση , αλάτισμα, κ.λ.π)

• την συσκευασία (π.χ. σε κενό, σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, διαφανής ή μη)

• τις συνθήκες αποθήκευσης και διανομής
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• τις απαιτούμενης διάρκειας ζωής όπου το προϊόν διατηρεί τις ιδιότητες 

του(ημερομηνία λήξης , καλύτερη ημερομηνία για πώληση κ.λ.π.)

• τις οδηγίες χρήσης

• τα επίσημα μικροβιολογικά ή χημικά κριτήρια που εφαρμόζονται[ 17]. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του HACCP όπως ελέχθη και 

πιο πάνω αποτελούν η τήρηση της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (Good Hygiene 

Practice) της Ορθής Αγροτικής Πρακτικής(ϋΑΡ) και της Ορθής Βιομηχανικής 

Πρακτικής(ΟΜΡ).

3.6 ΟΡΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (GMP)

Η ευθύνη της διοίκησης τεκμηριώνεται στα πρότυπα της GMP που εκπληρώνουν τις 

απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας .Σε συνδυασμό με το σύστημα HACCP 

παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη και εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας (QMS), με επακόλουθη πιστοποίηση κατά ISO 9000. Η παραγωγή ποιοτι

κών και ασφαλών τροφίμων απαιτεί τον καθορισμό κρίσιμων σημείων και προτύπων 

για το κάθε σημείο , ανάλογα με τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης .Ο έλεγχος 

για την εφαρμογή των προτύπων της GMP εμπίπτει στις αρμοδιότητες της διοίκησης. 

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να καλύπτουν απαιτήσεις για τα ακόλουθα θέματα:

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

• Διεργασίες παραλαβής των α’ υλών , επεξεργασίας, αποθήκευσης και 

διανομής

• Την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων

Τα οφέλη από την εφαρμογή της GMP συνίστανται στην παραγωγή ανταγωνιστικών 

και ποιοτικών τροφίμων , στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της παραγωγικής 

μονάδας , στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού , στον περιορισμό των
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βιομηχανικών ατυχημάτων και στην μείωση των παραπόνων των καταναλωτών [18].

3.7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ TOY HACCP

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων HACCP βασίζεται σε επτά 

θεμελιώδεις αρχές [12] :

• Προσδιορισμός όλων των πιθανών κινδύνων που πιθανόν να σχετίζονται με 

την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια , από την συγκομιδή των α’ υ

λών ,την παραγωγική διαδικασία ,την επεξεργασία και τη διανομή των προϊ

όντων μέχρι το τελικό στάδιο κατανάλωσης τους. Επιπλέον στη πρώτη αρχή 

συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη εμφάνισης και της σοβαρότητας των κιν

δύνων καθώς και ο προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό 

τους.

• Προσδιορισμός των φάσεων λειτουργίας (κρίσιμων σημείων ελέγχου CCP) 

που μπορούν να ελεγχθούν , για να εξαφανίσουν έναν κίνδυνο ή να ελαχιστο

ποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του [19].

• Καθορισμός των κρίσιμων ορίων , ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε κρίσιμο 

σημείο ελέγχου είναι υπό έλεγχο [19].

• Εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των CCPs και των κρίσιμων 

ορίων τους .Καθιέρωση των διαδικασιών επεξεργασίας τους , των αποτελεσ

μάτων της παρακολούθησης με σκοπό τη ρύθμιση παραγωγής και τη διατήρη

ση αυτής υπό έλεγχο [20],

• Καθορισμός των διορθωτικών ενεργειών , οι οποίες πρέπει να πραγματοποι

ούνται , όποτε το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο 

CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου [21].
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• Δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγρα

φής του σχεδίου HACCP.Eivai επιβεβλημένο , να ενημερώνονται και να τη

ρούνται αρχεία μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η σωστή εφαρμογή του 

συστήματος HACCP, θα ελέγχεται η εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών 

(στις περιπτώσεις απόκλισης) και με τον τρόπο αυτό θα αποδεικνύεται η 

παραγωγή ασφαλών προϊόντων στις ελεγκτικές αρχές [22],

• Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης που επιβεβαιώνουν ότι το 

HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά . Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι αναγ

καίες διαδικασίες επαλήθευσης για τη σωστή συντήρηση του συστήματος 

HACCP και τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής του λειτουργίας 

[21].

3.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

Οι τεκμηριωμένες διαδικασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση ενημε

ρώνεται για τις συνθήκες που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων , συμπε

ριλαμβανομένων των απαιτήσεων της νομοθεσίας και σχετικών κανόνων ορθής 

υγιεινής πρακτικής [14] .

3.9 ΣΧΕΔΙΟ HACCP

Η επιχείρηση πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο HACCP το οποίο θα περιλαμβάνει και 

θα περιγράφει : 1)Τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο 2)Τη θέση όπου πρέπει να 

ελέγχονται οι κίνδυνοι οι κίνδυνοι (κρίσιμα σημεία ελέγχου Εικόνα 15.3)Τα κρίσιμα 

όρια που πρόκειται να τηρούνται για τις επιλεγμένες κρίσιμες παραμέτρους ελέγχου 

4)Τις μεθόδους παρακολούθησης που πρόκειται να υιοθετηθούν .5)Τις διορθωτικές 

ενέρ-γειες που προβλέπονται εάν η παρακολούθηση δείξει ότι ένα κρίσιμο σημείο
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ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου.6)Τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση /έλεγχο 

κάθε κρίσιμου σημείου ελέγχου.7)Τις επιπλέον διαδικασίες κ.τ.λ που υποστηρίζουν 

το σχέδιο HACCP (αρχές GMP/GHP).8)Tov τρόπο τεκμηρίωσης της παρακολού

θησης/ελέγχου [14].

EiK0vnJ5Ai0Y£a{ijinjiffom6gE^ ελένγου((ΧΡ)
ΕΡ.1 Υπάρχουν εγκατεστημένα προληπτικά μέτρα ελέγχου για τον κίνδυνο ;

Ί Γ ί
ΟΧΙ Αλλάξτε στάδιο διεργασίας

\ διεργασία ή προϊόν
y Ο έλεγχος του κινδύνου σε ____________^ ΝΑΙ

αυτό το στάδιο διεργασίας

3.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει και να τηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για την

έκδοση και έλεγχο όλων των εγγράφων και δεδομένων που σχετίζονται με το σύστη

μα HACCP[ 14],

3.11 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ HACCP

Η μελέτη και ο σχεδιασμός HACCP απαιτεί:
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• Εγκατάσταση του συστήματος HACCP δηλαδή πραγματοποίηση 

τεκμηριωμένης μελέτης

• Περιγραφές α' υλών (προέλευση, χρόνος ζωής, συνθήκες παραλαβής, 

συσκευασίας , μεταφοράς και αποθήκευσης, προετοιμασία πριν τη χρήση )και 

προϊόντος/ων(χρησιμοποιούμενες α'ύλες ,χρόνος ζωής, χημικά ,βιολογικά και 

φυσικά χαρακτηριστικά ,συνθήκες αποθήκευσης και διανομής)

• Αναγνώριση της αναμενόμενης χρήσης του/των προϊόντος/ντων (ακριβής 

περιγραφή αναμενόμενης χρήσης , για λόγους ασφαλείας του καταναλωτή 

πρέπει να προ βλέπεται και ο ακούσιος χειρισμός του καταναλωτή δηλ. να 

υπάρχουν οδηγίες προετοιμασίας και χαρακτηριστική επισήμανση)

• Διάγραμμα ροής(για όλα τα προϊόντα περιγραφή όλων των σταδίων της 

παραγωγής με λεπτομερείς αναφορές σε εισαγωγή α' υλών ενδιαμέσων 

προϊόντων απομάκρυνσης αποβλήτων κ.λ.π.

• Αναγνώριση κινδύνων (οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται, καταγράφονται και 

αξιολογούνται ανάλογα με το μέγεθος και την πιθανότητα εμφάνισής τους)

• Εγκατάσταση προληπτικών μέτρων ελέγχου(μέτρα που προλαμβάνουν 

εξαλείφουν ή μειώνουν σε αποδεκτά όρια τον κίνδυνο)

• Κρίσιμα σημεία ελέγχου((ΧΡ)(θέσπιση κρίσιμων ορίων και οι παράμετροι 

ελέγχου αυτών, με βάση τη νομοθεσία, τη σχετική βιβλιογραφία, τα 

επιστημονικά δεδομένα, αλλά και αυτά που θεσπίζονται από την ίδια την 

επιχείρηση) Εικόνα 15 [14].

Σύστημα παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο που περιλαμβάνει:

(Μέθοδο παρακολούθησης, σχέδιο δειγματοληψίας, συχνότητα παρακολούθησης, 

υπεύθυνο παρακολούθησης , υπεύθυνο αξιολόγησης αποτελέσματος παρακολούθη

σης , ένδειξη της θέσης καταγραφής, τεκμηρίωσης του αποτελέσματος παρακολούθη-
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σης), διορθωτικές ενέργειες για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου(πρέπει να διασφα

λίζουν ότι το κρίσιμο σημείο επαναφέρεται υπό έλεγχο).

3.12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP

• Βασικοί παράγοντες για την λειτουργία του συστήματος HACCP είναι:

• Η τήρηση αρχείων που τεκμηριώνουν τη λειτουργία του συστήματος

• Ο έλεγχος μη -συμμορφούμενου προϊόντος

• Η κοινοποίηση και ανάκληση (σε περίπτωση μη συμμορφούμενου προϊόντος 

προς και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη) και

• Ο έλεγχος εξοπλισμού και μεθόδων μέτρησης[ 14]

3.13 ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP 

Η τήρηση του συστήματος διασφαλίζεται από :

Την επικοινωνία με την ομάδα HACCP^ ομάδα HACCP πρέπει να ενημερώνεται για 

νέα προϊόντα και για όλες τις αλλαγές σε προϊόντα ,σε εξοπλισμό στην χωροταξία, 

σε α'ύλες, σε προσωπικό, σε καθαρισμούς απολυμάνσεις κ.λ.π. επίσης σε αλλαγές 

νομοθεσίας , απαιτήσεις πελατών και οποιεσδήποτε αλλαγές συνθηκών που 

επηρεάζουν την ασφάλεια των προϊόντων)

Την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος ΗΑ^Ρ(Επαλήθευση = 

επαλήθευση για να διαπιστωθεί αν η μελέτη HACCP και το σχέδιο HACCP έχουν 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο και αν το σύστημα έχει εφαρμοστεί στην 

πράξη. Επικύρωση= όπου είναι εφικτό να επαληθευθεί ότι όλα τα στοιχεία HACCP 

είναι κατάλληλα και επαρκή σε σχέση με τους κινδύνους που απαιτούν έλεγχο)

To HACCP είναι επομένως:

Συστηματικό, διότι όλοι οι κίνδυνοι και τα προβλήματα προβλέπονται.

Ουσιαστικό, διότι οι έλεγχοι γίνονται σε συγκεκριμένα καίρια σημεία της 

παραγωγικής διαδικασίας.
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Οικονομικό, διότι οι έλεγχοι είναι μακροσκοπικοί και γίνονται με απλά όργανα π.χ. 

λήψη θερμοκρασιών κλπ., και έτσι γίνονται γρήγορα και πολύ οικονομικά.

Ταχύτατο, διότι άμεσες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες χρειάζεται να ληφθούν, 

λαμβάνονται χωρίς καθυστερήσεις, που θα δημιουργούσαν μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Γίνονται επί τόπου (on the spot) και ως εκ τούτου ελέγχονται από το χειριστή άμεσα, 

όλες οι πιθανές αποκλίσεις από το φυσιολογικό, κι έτσι λαμβάνονται άμεσα τα 

οποιαδήποτε μέτρα και δεν φθάνουμε στο σημείο να διαπιστώνουμε την απόκλιση 

στο τελικό προϊόν, με αποτέλεσμα να καταστρέφουμε μεγάλες ποσότητες Τροφίμων. 

Έτσι λοιπόν με αυτό το σύστημα θα καταστεί δυνατό να οργανωθεί, να εξηγηθεί και 

να ελεγχθεί, ό,τι απαιτεί η οδηγία 93/43/ΕΟΚ (14/06/1993) αλλά και να υπάρχει η 

βεβαιότητα ότι παράγεται, διακινείται και διατίθεται στον τελικό καταναλωτή ένα 

Υγιεινό, Ασφαλές και Άριστα Ποιοτικά Προϊόν.

3.14 BRC ΚΑΙ IFS

Η BRC (British Retail Consortium) είναι η ένωση μεγάλων αλυσίδων λιανικού 

εμπορίου στη Μ. Βρετανία .Η ένωση αυτή συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση και 

την εφαρμογή προτύπων ποιότητας που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα σήμερα είναι [23] :

1 . BRC τεχνικά πρότυπα και πρωτόκολλα για εταιρείες που παράγουν και 

προμηθεύουν το λιανεμπόριο με επώνυμα τρόφιμα

2 . BRC τεχνικά πρότυπα και πρωτόκολλα για εταιρείες που παράγουν και 

προμηθεύουν υλικά συσκευασίας για προϊόντα που έχουν το όνομα 

κάποιας αλυσίδας λιανεμπορίου

3 . BRC τεχνικά πρότυπα για την προμήθεια προϊόντων συγκεκριμένης 

ταυτότητας που δεν περιέχουν γενετικά μεταλλαγμένες 0X^(BRC/FDF IP 

Standard)
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Η λογική που οδήγησε στην εξέλιξη των BRC τεχνικών προτύπων για τα τρόφιμα 

ήταν η εξάλειψη των πολλαπλών ελέγχων από εκπροσώπους του λιανεμπορίου και 

από ανεξάρτητους ελεγκτές στους παραγωγούς τροφίμων που προμηθεύουν το 

λιανεμπόριο. Σκοπός των προτύπων αυτών είναι να εξειδικεύσουν τα κριτήρια 

ασφάλειας και ποιότητας στα τρόφιμα που θα προσφέρουν οι παραγωγοί με την 

επωνυμία τους στους βρετανούς λιανέμπορους .Το μέγεθος και το περιεχόμενο των 

προτύπων είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει μια εκτίμηση των 

υποσχέσεων του προμηθευτή των διαδικασιών και των συστημάτων του από έναν 

τρίτο ειδήμονα έτσι ώστε να παγιοποιηθούν τα κριτήρια ασφαλείας των τροφίμων 

καθώς και οι πιλοτικές διαδικασίες.

Το πρότυπο θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων που προμηθεύουν το λιανεμπόριο με 

τρόφιμα που έχουν την επωνυμία του εκάστοτε λιανέμπορου με οδηγίες πώς να 

πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις αναφορικά με το HACCP, με το σύστημα 

διοίκησης ποιότητας με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων 

προσωπικού κ.λ.π. To BRC εφαρμόζεται τελευταία και θεωρείται απαραίτητο μόνο 

στις περιπτώσεις που ο παραγωγός θα προμηθεύσει τον λιανέμπορο με προϊόντα που 

θα έχουν στη συσκευασία την επωνυμία του λιανέμπορου. Αυτό όμως αναμένεται να 

αλλάξει μελλοντικά. Το πρότυπο εστιάζει στο να μετατοπίσει το « ρίσκο» του 

λιανέμπορου ως προς τον καταναλωτή στην αλυσίδα του προμηθευτή.

Το πρότυπο IFS (International Food Standard) είναι η απάντηση της ένωσης 

γερμανών λιανέμπορων τροφίμων(ΒϋΗ=Βιιηόε5νεΓεΐη^ι^ Deutscher Handels- 

verbaende) στο BRC των βρετανών[24].0 λόγος που δημιουργήθηκε το πρότυπο IFS 

ήταν κυρίως για να καλύψει τα προϊόντα που είχαν την επωνυμία των λιανέμπορων. 

Το σύστημα είναι αναγνωρισμένο από το σύνολο των εμπόρων της Γερμανίας (όχι 

μόνο λιανέμπορων)και αναπτύχθηκε από την επιτροπή για το δίκαιο τροφίμων και
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διασφάλισης ποιότητας και την υπηρεσία οικονομικών ενισχύσεων λιανεμπορίου. 

Είναι ένα πακέτο υπηρεσιών με προσανατολισμό στο μέλλον , διαφάνεια και 

πληρότητα για τον έλεγχο των παραγωγών τροφίμων. Τα κριτήρια των ελέγχων του 

συστήματος είναι:

• Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

• Καλή αγροτική πρακτική / Καλή βιομηχανική πρακτική /Καλή εμπορική 

Πρακτική

• Συστήματα HACCP

Το σύστημα EFS όπως και το BRC θεωρούν ως δεδομένο την ύπαρξη HACCP αλλά 

θέτουν λεπτομερειακά προδιαγραφές στον κτιριακό εξοπλισμό στο προσωπικό και 

την υγιεινή του φθάνοντας μέχρι το προαύλιο του εργοστάσιου και τον τρόπο αποκο

μιδής απορριμμάτων και τον καθαρισμό λυμάτων. Επίσης προχωρούν με περισσότε

ρη λεπτομέρεια στις διορθωτικές ενέργειες στον τρόπο που αντιμετωπίζονται επι

στροφές εμπορευμάτων κ.λ.π. Παρακολουθούν περισσότερο λεπτομερειακά από το 

HACCP κάποια σημεία π.χ. To HACCP προβλέπει βεστιάριο για τους εργαζόμενους , 

το BRC ή το EFS ζητούν χωριστά βεστιάριο για τα ρούχα της δουλειάς και τα καθη

μερινά ρούχα των εργαζομένων Τα παραπάνω συστήματα δεν είναι πολύ γνωστά στη 

χώρα μας .Μόνο οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που παρασκευάζουν προϊόντα με την 

επωνυμία μεγάλων αλυσίδων της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας αναγκάστηκαν να 

τα εφαρμόσουν και να πιστοποιηθούν κατά BRC ή IFS.Τελευταία όμως τα ζητούν και 

για τα προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία τους

3.14.1 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΑΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η υγιεινή των τροφίμων , η ασφάλεια και η ποιότητα είναι οι κρίσιμοι παράγοντες 

κάθε συζήτησης στο μέλλον για την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και η τωρινή 

και μελλοντική πολιτική προσέγγιση του τομέα από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημι-
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ουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δημιουργήθηκε για να προωθήσει και να 

εγγυηθεί την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των αγρο

τικών προϊόντων και τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν είναι όμως μόνο η ευκαι

ρία των πολλών επιλογών που δίνεται στους ευρωπαίους πολίτες με τον τρόπο αυτό, 

αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί και το ότι τα τρόφιμα αυτά που προσφέρον- 

ται έχουν όλα εξίσου υψηλές προδιαγραφές. Οι κρίσιμοι παράγοντες επομένως της 

ποιότητας των τροφίμων θα εξακολουθούν να είναι η ασφάλεια και η υγιεινή .Όπου ο 

όρος ασφάλεια είναι συνυφασμένος με τη σωστή υγιεινή κατάσταση των τροφίμων, 

γιατί ένα μη υγιεινό προϊόν καθίσταται αυτόματα μη ασφαλές. Οι ασφάλεια των τρο

φίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση ,βιομηχα

νική παραγωγή, αποθήκευση ,διανομή, λιανική πώληση απειλείται από σαφώς ανα

γνωρισμένους αλλά και καλυμμένους κινδύνους. Το 1995 ο FAO/WHO όρισε ως κίν

δυνο κάθε βιολογικό , χημικό ή φυσικό παράγοντα /ιδιότητα ενός τροφίμου , η κατά- 

νάλωση του οποίου μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή

3.14.2 Οι βιολογικοί κίνδυνοι [181

Είναι από τους σοβαρότερους κινδύνους που απειλούν την ανθρώπινη υγεία κυρίως 

γιατί προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις. Διακρίνονται σε μακροβιολογικούς και 

μικροβιολογικούς. Μακροβιολογικοί είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από έντομα 

π.χ. μύγες παράσιτα κ.λ.π. η παρουσία των οποίων δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο αλλά 

έμμεσο γιατί συμβάλλει στη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Οι 

μικροβιολογικοί κίνδυνοι είναι οι σοβαρότεροι που απαντώνται στα τρόφιμα και 

οφείλονται σε μικροοργανισμούς (βακτήρια , ιούς , παράσιτα / πρωτόζωα)και στο 

σχηματισμό τοξινών από βακτήρια και μύκητες. Οι τροφικές δηλητηριάσεις διακρί- 

νονται σε τροφολοιμώξεις , που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς που 

βρίσκονται στις τροφές και προσβάλλουν τα έντερα και σε τροφοτοξινώσεις που
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οφείλονται σε κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν τοξικές ουσίες. Το 1986 το 

ICMSF κατέταξε τους επικίνδυνους μικροοργανισμούς που απασχολούν τα προγράμ

ματα HACCP με βάση τη σοβαρότητα των κινδύνων σε τρεις κατηγορίες:

• Σοβαροί κίνδυνοι προέρχονται από :Clostridium botulinum τύποι Α,Β Ε &F, 

το Vibrio cholerae & Vibrio vulnificus, η Shigella dysenteriae, η Salmonella 

typhi και Salmonella paratyphi, η Brucella abortus & Brucella suis, η 

Trichinella spiralis .

• Μέτριοι κίνδυνοι με εκτεταμένη διάδοση και μόνο σε ευαίσθητες πληθυ- 

σμιακές ομάδες(ηλικιωμένοι , μικρά παιδιά , εγκυμονούσες, άτομα με εξασ- 

θενημένο ανοσοποιητικό σύστημα)προέρχονται από: Listeria monocytogenes, 

Salmonella spp.. Shigella spp., Escherichia coli, Streptococcus pyogenes κ.λ.π.

• Μέτριοι κίνδυνοι περιορισμένης διάδοσης περιλαμβάνουν το Campylobacter 

jejuni, το Clostridium perfringens, Bacillus cereus, o Staphylococcus aureus, 

κ.λ.π.

3.14.2.1 ΜυκοτοΕίνες

Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερεύοντα τοξικά απόβλητα του μεταβολισμού ορισμένων 

μυκήτων. Σήμερα έχουν απομονωθεί περίπου 80 μυκοτοξίνες. Η κατανάλωση μυκο- 

τοξινών μπορεί να γίνει άμεσα με την κατανάλωση μολυσμένων καρπών είτε έμμεσα 

με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ένα 

τρόφιμό που δεν είναι προσβεβλημένο από μύκητες δε σημαίνει ότι δεν περιέχει 

μυκοτοξίνες ,γιατί οι μυκοτοξίνες εισχωρούν στο τρόφιμο και παραμένουν ακόμη και 

μετά την απομάκρυνση του μύκητα. Επίσης επικίνδυνες για την υγεία των καταναλω

τών είναι οι αφλατοξίνες (η ονομασία προέρχεται από έναν από του μύκητες που τις 

παράγουν Aspergillus flavus) . Πρόκειται για μια ομάδα ετεροκυκλικών ενώσεων με 

παρόμοιες χημικές ιδιότητες , έξι από τις οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
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για την ασφάλεια των τροφίμων(Β1,Β2, G1,G2,M1 και M2).Οι αφλατοξίνες ΜΙ και 

M2 απαντώνται στο γάλα γαλακτοπαραγωγών ζώων που καταναλώνουν ζωοτροφές 

με αφλατοξίνες Β1 και Β2, που είναι και οι συνηθέστερες στα τρόφιμα. Ύποπτα για 

αφλατοξίνες τρόφιμα είναι οι ελαιούχοι καρποί (ξηροί καρποί) , τα δημητριακά , τα 

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

τα αυγά και ορισμένες κατηγορίες τυριών. Η κατανάλωση τροφίμων με αφλατοξίνες 

οδηγεί σε οξεία η και χρόνια τοξίνωση. Μπορούν επιπλέον να προκαλέσουν καρκίνο 

του ύπατος δημιουργία οιδήματος, αιμορραγία στα έντερα και προβλήματα νευρολο- 

γικής φύσης. Ο FAO /WHO συνιστά ως ανώτατο επιτρεπτό όριο αφλατοξινών στα 

τρόφιμα τα 30gg/Kg τροφίμου. Τα πιθανά στάδια εφαρμογής των αρχών του HACCP 

στα αγροτικά προϊόντα , στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές για την αντιμετώπισή του

προβλήματος των μυκοτοξινών συνοψίζονται στον πίνακα 7 [18] :

Πινάκας 7. .Συστηαατικιί ειραοιιονή των αργών του HACCP στα διάωοοα στάδια για την 
αντιιιετώπιση του ποοΒλήαατος των αυκοτοΕινών

Στάδιο Είδος τροφίμων Κίνδυνος Διορθωτική ενέργεια

Προ- συγκομιδής Δημητριακά,ελαιόσποροι 
Ξηροί καρποί & φρούτα

Προσβολή από μύκητες & 
παραγωγή μυκοτοξινών

Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 
.Προώθηση προγραμμάτων ελέγχου 
εντόμων. Συντήρηση προγραμμάτων 
άρδευσης. Εφαρμογή κατάλληλων 
καλλιεργητικών φροντίδων και 
πρακτικών

Συγκομιδή Δημητριακά. 
ελαιόσποροι, ξηροί 
καρποί &φρούτα

Αυξημένη παραγωγή 
μυκοτοξινών

Συγκομιδή στον κατάλληλο χρόνο 
Διατήρηση σε χαμηλές 0°C . 

Απομάκρυνση εξωγενών υλικών. 
Ταχεία ξήρανση σε υγρασία < 10%

Μετά τη συγκομιδή 
& αποθήκευση

Δημητριακά. 
ελαιόσποροι, ξηροί 
καρποί & φρούτα

Μεταφορά μυκοτοξινών ή 
επιμόλυνση

Αποθήκευση σε στεγνές & καθαρές 
επιφάνειες .Προστασία των 
προϊόντυιν από υγρασία, έντομα & 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Μετά τη συγκομιδή 
επεξεργασία & 
παρασκευή

Δημητριακά , 
ελαιόσποροι , ξηροί 
καρποί & φρούτα

Μεταφορά μυκοτοξινών ή 
επιμόλυνση

Έλεγχος όλων των προστιθέμενων 
συστατικών. Παρακολούθηση των 
παραγωγικών διαδικασιών Εφαρμογή 
GMPs.

Εκτροφή ζώων Γαλακτοκομικά , 
κρεατικά & πουλερικά

Μεταφορά μυκοτοξινών στα 
γαλακτοκομικά. στα κρέατα 
και τα πουλερικά

Παρακολούθηση του επιπέδου των 
μυκοτοξινών στις ζωοτροφές. 
Έλεγχος των προϊόντυιν για 
υπολείμματα μυκοτοξινών

3.14.3 Χηιηκοί κίνδυνοι

Τα τρόφιμα είναι δυνατό να μολυνθούν με χημικές ενώσεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας. Η μόλυνση μπορεί να οφείλεται είτε σε φυσικά
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απαντώμενες είτε σε πρόσθετες χημικές ενώσεις. Οι σημαντικότεροι από τους 

χημικούς κινδύνους δίνονται στους πίνακες 8 και 9 [25]

Πινάκαο 8. Χπαικοί κίνδυνοι από Φυσικά απαντώαενες ουσίες

Φυσικά απαντώμενες ουσίες Τρόφιμα που τις περιέχουν / αντιμετώπιση
Γλυκοζίδια (δηλητηριώδεις ενώσεις) Τα πιο γνωστά γλυκοζίδια είναι η σολανίνη της πατάτας ,ευθύνεται για το 

κυανοπράσινο χρώμα των βολβών, η αμυγδαλίνη , οι σαπωνίνες και τα κυανογόνα 
γλυκοζίδια λιναμαρινη και λοταουστραλίνη.(Εχει βρεθεί ότι κάποιοι 
μικροοργανισμοί κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες διασπούν αυτές τις ουσίες.

Αιμογλουτινίνες(τοξικές ουσίες) Τοξικές ουσίες που απαντιόνται στα ψυχανθή (φυτά που προέρχονται τα όσπρια)η 
κατανάλωσή τους έχει ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη. Ευτυχώς βρίσκονται σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις και χάνουν τη δραστικότητά τους με παρατεταμένη 
θέρμανση

Σαξιτοξίνη (νευροτοξίνη) Περιέχεται σε οστρακοειδή που εκτρέφονται σε νερά με πολύ πλαγκτόν και είναι 
εποχιακό φαινόμενο. Θανατηφόρος δόση 1 -4mg. Η κονσερβοποίηση καταστρέφει 
μόνο το 70% της Σαξιτοξίνης . Συνιστάται η πρόληψη με την καθιέρωση 
δειγματοληψιών στα ύποπτα οστρακοειδή.

Τετροδοτοξίνη(νευροτοξίνη) Περιέχεται στα έντερα του ψαριού Τεΐταοόοη,συνήθοις έχει θανατηφόρα κατάληξη
Σιγκουατοξίνη(νευροτοξίνη) Παράγεται από άλγη και προσλαμβάνεται από τα τροπικά ψάρια. Αποτελεί 

πρόβλημα για την κονσερβοποιία γιατί έχει μεγάλη αντοχή στη θερμότητα
Σκομβροτοξίνη (παράγεται μικροβιακά 
με μετατροπή της ιστιδίνης σε ισταμίνη 

σε θερμοκρασία δωματίου)

Υπεύθυνα τρόφιμα θεωρούνται ο τόνος ,το σκουμπρί και το δελφίνι των ωκεανών. 
Ως μέτρο πρόληψης συνιστάται η ταχεία και επαρκής ψύξη

Τοξίνες μανιταριών Εδώ τοξικό προϊόν θεωρείται το ίδιο το μανιτάρι. Οι δηλητηριάσεις προέρχονται από 
κατανάλωση τοξικών μανιταριών .μπορεί να είναι ελαφριάς μορφής και 
αντιμετωπίζονται τότε με ατροπίνη αλλά μπορεί να είναι και βαριάς μορφής με 
δυσάρεστες επιπλοκές

PCBs-Πολυχλωριωμένα διφαινύλια 
(Διοξίνες) Οργανικές χημικές 

πολυχλωριωμένες διβενζο-π-διοξίνες 
,διβενζοφουράνια παράγοντα ως 

υποπροϊόντα βιομηχανικών χημικών 
ουσιών κατά την καύση ή αποτέφρωση.

Είναι ευρέως διαδεδομένες στο περιβάλλον και αποικοδομούνται βραδύτατα. 
Εισχωρούν στην τροφική αλυσίδα μέσω των ψαριών τελευταία μέσω ακατάλληλων 
λιπών σε ζωοτροφές και από εκεί από το κρέας και το γάλα στον άνθρωπο. 
Συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς και δεν αποβάλλονται από τον οργανισμό του 
ανθρώπου. Προκαλούν καρκίνο , δερματικές γαστρεντερικές και νευρολογικές 
διαταραχές.

Πινάκας 9. Χυαικοί κίνδυνοι από πρόσθετες vihukec ουσίες

Πρόσθετες χημικές ουσίες Είδος τροφίμων /συνέπειες
Χρωστικές Διακρίνονται σε φυσικές και τεχνητές .Κάποιες από τις τεχνητές όταν διασπώνται 

έχουν θεωρηθεί ύποπτες για καρκινογόνο δράση.
Συντηρητικά Προστίθενται για να παραταθεί η διάρκεια ζωής των τροφίμων. Έχουν αυστηρά 

προκαθορισμένα όρια από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών .Μια σημαντική 
κατηγορία είναι τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα που εμποδίζουν την ανάπτυξη του 
Clostridium bolulinum και διατηρούν χρώμα και άρωμα στα κρεατοσκευάσματα.Οι 
ίδιες ενώσεις λαμβάνονται και από το πόσιμο νερό που προέρχονται από την 
υπερλίπανση των αγρών με ανάλογες ουσίες. Στον οργανισμό διασπώνται και 
σχηματίζουν νιτροζαμίνες .ουσίες που θεωρούνται ότι προκαλούν καρκίνο, 
τερατογένεση, υπερθυρεοειδισμό, αποβολές κ.λ.π.

Γλυκαντικές ενώσεις Οι συνθετικές γλυκαντικές ύλες έχουν συνιστώμενες ημερήσιες δοσολογίες, 
χρησιμοποιούνται σε προϊόντα διαίτης

Ενισχυτές γεύσης Χρησιμοποιούνται σε κρατοσκευάσματα, σούπες, μπαχαρικά κ.λ.π. Προκαλούν το 
«κινέζικο σύνδρομο» δηλαδή εθισμό.

Γεωργικά φάρμακα (οργανοχλωριωμένα 
παρασιτο-κτόνα, οργανοφωσφορικά και 

καρβαμιδικά
εντομοκτόνα,διθειοκαρβαμιδικά 
μυκητοκτόνα) και τα λιπάσματα

Η πρόσληψη γίνεται μέσα από τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα. Συσσωρεύονται 
στον οργανισμό δεν αποβάλλονται εύκολα. Προκαλούν διόγκωση και νέκρωση του 
ύπατος, πρόκληση λευχαιμίας-νεοπλασιών στα νεογνά, παράλυση του νευρικού 
συστήματος .πρόκληση πνευμονικού οιδήματος κ.λ.π

Αντιβιοτικά(υπολείμματα από 
φαρμακευτική αγωγή στα ζώα)

Προκαλούν αλλεργίες , αλλαγές στην εντερική χλωρίδα,αύξηση ανθεκτικότητας 
παθογόνων οργανισμών

Τοξικά στοιχεία /ενώσεις(Κυρίως βαρέα 
μέταλλα όπως υδράργυρος, μόλυβδος, 

κάδμιο, χαλκός, αρσενικό, 
ψευδάργυρος)

Εισέρχονται στον οργανισμό από περιβαλλοντικές μολύνσεις, έδαφος, εξοπλισμό 
από τα χημικά επεξεργασίας νερού. Τοξικά μέταλλα προσλαμβάνονται από ψάρια 
,πουλιά αυγά φρούτα λαχανικά, ρύζι. Τα τοξικά αυτά στοιχεία προκαλούν 
ανωμαλίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, διαταραχές στις αισθήσεις ,κωλικούς 
.αναιμίες.

Υπολείμματα καθοριστικών 
/απολυμαντικών

Έχουν συνήθως τοξικά στοιχεία και επικίνδυνες για την υγεία ενώσεις.

Πρόσθετα πλαστικών υλικών 
συσκευασίας( πλαστικοποιητές, 

μονομερή, καταλύτες .ολιγομερή)

Από τα υλικά συσκευασίας μεταναστεύουν τοξικά συστατικά στα τρόφιμα που 
δημιουργούν προβλήματα στην υγεία των καταναλωτών.
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3.14.3 Φυσικοί κίνδυνοι---------------- (------------------

Οι φυσικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία υλικών που μπορεί να 

προκαλέσουν τραυματισμούς ή ασθένειες σε εργαζόμενους και καταναλωτές 

ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι 

φυσικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα , οι πιθανές πηγές αλλά και οι τρόποι ελέγχου των 

κινδύνων αυτών.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πινάκαο 10. Φυσικοί κίνδυνοι, οι πυγές ποοέλευσης rove και οι τρόποι ελέγγου

Φυσικό υλικό Πηγές προέλευσης Τρόποι ελέγχου
Γυαλί Πρώτες ύλες τροφίμων & 

υλικών συσκευασίας
1. Κατάλληλος χειρισμός των γυάλινων περιεκτών & επαρκείς 

δοκιμές αντοχής στη θραύση
2. Κάλυψη των λαμπτήρων με πλαστικό
3. Αποφυγή χρήσης γυάλινων οργάνων
4. Αποφυγή εισαγωγής γυάλινων αντικειμένων στην παραγωγή από 

το προσωπικό
Μέταλλα Μηχανήματα .σύρματα 

.εργαζόμενοι
1. Σωστή διαχείριση & συντήρηση του εξοπλισμού
2. Προσεκτικό άνοιγμα μεταλλικών περιεκτών πρώτων υλών , προς 

αποφυγή εμπλουτισμού τους με ρινίσματα
3. Τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλων (με χρήση ακτινών χ) σε 

κατάλληλα σημεία της παραγωγής & ρύθμιση ώστε να αντχνεύουν 
και τα μικρότερα δυνατά τεμάχια

Πέτρες Φυτικά προϊόντα .αγροί, 
κτίρια

1. Προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών
2. Απομάκρυνση με διαλογή , με φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες ή με 

επίπλευση
Ξύλο Φυτικά προϊόντα ,παλέτες 

,κτιριακές εγκαταστάσεις
1. Αποφυγή χρήσης παλετών .προσεκτικός χειρισμός & 

απομάκρυνση τους από τους χοίρους παραγωγής
2. Αποφυγή εισαγωγής ξύλινων αντικειμένων στην παραγωγή από το 

προσωπικό
3. Αντικατάσταση των ξύλινων κατασκευών στο εσωτερικό των 

εγκαταστάσεων
Πλαστικά Χωράφια , παλέτες, υλικά 

συσκευασίας, εργαζόμενοι
1. Κατάλληλος χειρισμός των πλαστικών περιεκτών &επαρκείς 

δοκιμές αντοχής στη θραύση
2. Οπτική επιθεώρηση & χρωματισμός για τον εντοπισμό των 

μαλακών πλαστικών
Έντομα Χωράφια, κτιριακές 

εγκαταστάσεις
1. Παρεμπόδιση εμφάνισης των εντόμων με κατάλληλο σχεδίασμά 

των εγκαταστάσεων .διαχείριση των αποβλήτων & απώθηση με 
υπερήχους

2. Παρεμπόδιση εισόδου στις εγκαταστάσεις με κάλυψη των 
σωλήνων .χρήση κουρτινών αέρα & πλεγμάτων

3. Εξολόθρευση με δηλητηρίαση τους περιμετρικό ψεκασμό & 
τοποθέτηση παγίδων

Κόκαλα Αγροί .εσφαλμένη ή 
πλημμελής επεξεργασία

1. Μακροσκοπική (οπτική) εξέταση πρώτων υλών
2. Αποφυγή μόλυνσης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας

Μολύνσεις από 
το προσωπικό

Εργαζόμενοι 1. Σωστή εκπαίδευση
2. Εφαρμογή των πρακτικών καλής υγιεινής μέσα στην παραγωγή 

(GMP)
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Περίπου 1000 βιομηχανικές μονάδες παραγωγής τροφίμων που δραστηριοποιούνται

στην Ελλάδα έχουν πωλήσεις της τάξης των 8 δις. ευρώ (2,6 τρις.δρχ.)-που αποτελεί

το 26% του συνολικού κύκλου εργασιών της βιομηχανίας -και απασχολούν 66000

άτομα ή το 25,5% της συνολικής απασχόλησης του δευτερογενούς τομέα.

(Δ.Δασκαλόπουλος -Πρόεδρος ΣΕΒΤ)[11] .

4.1 3 ΕΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ COCA-COLA)

Η εταιρεία διαθέτει ISO 9000 από 19/10/1996 η τότε έκδοση ήταν του 1994,κατόπιν 

έγινε η πρώτη τροποποίηση το 1997,η δεύτερη το 1998 και η τρίτη το 2000 . HACCP 

διαθέτει η 3Ε από το 1998.Όλα τα παραπάνω συστήματα πιστοποιούνται από τον 

ΕΛΟΤ. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση για εφαρμογή ΣΠΔ(Σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης) κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 14001 από το 2002 και πιστοποίηση για 

εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας κατά το πρότυπο 

OHSAS 18001 από το 2002. Το τελευταίο σύστημα ISO 9000 του 2000 , σύμφωνα με 

τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου της 3 Ε ,έχει υποχρέωση να δέχεται τα μηνύματα της 

αγοράς και να τα ενσωματώνει στη λειτουργία του συστήματος. Η επιτυχία αυτής της 

ενσωμάτωσης αυξάνει την αποδοτικότητα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και την 

καλύτερη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της αγοράς. To ISO προτείνει και 

επιβάλει προδιαγραφές για το προϊόν. Οι προδιαγραφές αυτές λαμβάνουν ως 

ελάχιστο τις προδιαγραφές που ζητά η νομοθεσία και κατόπιν προστίθενται οι

ιδιαίτερες προδιαγραφές , που ορίζει η εταιρεία για το προϊόν της. To ISO επιβάλλει
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τήρηση όλων των προδιαγραφών και λήψη όλων των μέτρων που θα διασφαλίσουν 

την τήρησή τους. Δηλαδή το σύστημα ISO διαφυλάσσει την σταθερή ποιότητα μέσα 

από τις προσυμφωνημένες προδιαγραφές, στον προκαθορισμένο χρόνο, αλλά όμως 

και στο σωστό κόστος. Για τον ποιοτικό έλεγχο σημαίνει ελέγχους σε αντίστοιχα 

σημεία της παραγωγής για να διασφαλιστούν οι προδιαγραφές του συστήματος. Η 

τήρηση του HACCP όμως που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία βιομηχανία 

παραγωγής τροφίμων επιβάλλει ελέγχους σε σημεία που μπορεί να υπάρξει κίνδυνος 

για την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή και των εργαζομένων .Δεν εστιάζει 

σε κόστος ή προδιαγραφές νομοθεσίας. Π.χ ο μικροβιολογικός έλεγχος σε τελικά 

προϊόντα επιβάλλεται από το HACCP σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων. Στα αναψυ

κτικά γίνεται πάντοτε η εξέταση αυτή. Σε περίπτωση που εντοπιστούν παθογόνα μι

κρόβια π.χ Κολοβακτηρίδια το HACCP και το ISO θεωρούν αυτή την κατάσταση μη 

αναστρέψιμη γι’αυτό και δεν τίθεται θέμα διορθωτικών ενεργειών. Η παρτίδα κατά- 

στρέφεται σε ειδικό χώρο.

Ένα άλλο σημείο που ελέγχει το HACCP είναι η αρτιότητα και η καθαριότητα της 

φιάλης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).Ο έλεγχος αυτός γίνεται ηλεκτρονικά με το σύστημα που 

ονομάζεται ASEBI (All Surface electronically Bottle Inspection). To σύστημα αυτό 

παρακολουθεί κάθε φιάλη πριν γεμίσει με αναψυκτικό και σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ατέλεια ή υπόλειμμα απορρυπαντικού η φιάλη βγαίνει αυτόματα από τη 

γραμμή παραγωγής.

Υπάρχουν όμως παρατυπίες όπου μπορεί να εφαρμοστεί διορθωτική ενέργεια και 

αυτό γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Π.χ αν για κάποιο λόγο είναι μεγαλύτερη η 

ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα μέσα στη φιάλη του αναψυκτικού μιας παρτίδας. 

Αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, αλλά αποτελεί μη τήρηση 

των προδιαγραφών του προϊόντος. Η διορθωτική ενέργεια που επιβάλλεται στην
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περίπτωση αυτή περιλαμβάνει δέσμευση της παρτίδας και παρακολούθησή της τις 

επόμενες δέκα ημέρες όπου συνήθως η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα φτάνει 

τα επιθυμητά επίπεδα και μόλις διαπιστωθεί η τήρηση της προδιαγραφής τότε η 

παρτίδα απελευθερώνεται. Στο παράρτημα υπάρχει το έντυπο για τον έλεγχο των 

φιαλών με το μηχάνημα του ηλεκτρονικού διαλογέα ASEBI όπου περιγράφονται όλες 

οι ενέργειες που γίνονται για να τεθεί σε λειτουργία ,αλλά και η διαδικασία ελέγχου 

καλής λειτουργίας του ίδιου του μηχανήματος. Επίσης το έντυπο που περιγράφει τον 

έλεγχο της σωστής δοσολογίας διοξειδίου του άνθρακα στο αναψυκτικό. Και οι τυχόν 

διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Εκτός από τους κλασικούς ελέγχους πιστοποίησης που δέχεται η εταιρεία για τα 

προαναφερθέντα ΣΔΠ μεγάλη σημασία και ακόμη αυστηρότεροι είναι οι έλεγχοι που 

γίνονται σε ετήσια βάση από τα κεντρικά της COCA COLA από την Ατλάντα. Η 

επιθεώρηση από αυτή την επιτροπή επισημαίνει κάθε φορά τις αλλαγές που θα πρέπει 

να γίνουν οι οποίες καταγράφονται και ελέγχεται η πραγματοποίηση τους στην 

επόμενη επιθεώρηση. Οι προτάσεις αυτές δεν επιδέχονται αντίρρηση ή συζήτηση 

είναι καθοριστικές για την εταιρεία.

Ευχαριστώ τους κυρίους Τσούτσα (Τεχνικό διευθυντή) και Αρβανιτόπουλο(υπεύθυνο διασφάλισης 
ποιότητας) για τη βοήθειά τους.

4.2 NESTLE Α.Ε.

Απασχολώντας 230.929 εργαζομένους σε 509 εργοστάσια παγκοσμίως, η Nestle δεν 

είναι μόνο η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της Ελβετίας, αλλά και η μεγαλύτερη 

εταιρία τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα προϊόντα της Nestle διατίθενται σχεδόν 

σε κάθε χώρα του κόσμου. Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να ενημερωθείτε για τα
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σημαντικότερα προϊόντα μας και να παρακολουθήσετε τη σύνοψη της ιστορικής μας 

ανάπτυξης μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία :0 όμιλος Nestle στην Ελλάδα αποτελείται από τα εργοστάσια ,Γάλακτος, 

Εμφιαλωμένου νερού(ΚΟΡΠΙ), Λουμίδης και Maggi.

Στην Γαλακτοβιομηχανία απασχολούνται περίπου 170 εργαζόμενοι.

Ο κύκλος εργασιών της Γαλακτοβιομηχανίας είναι περίπου 112000000€

Εφαρμόζει HACCP από το 1996.Οι επιθεωρήσεις για το HACCP είναι εσωτερικές 

από τον όμιλο όπως και όλες οι επιθεωρήσεις ποιότητας.

Η NESTLE εφαρμόζει το NQS(NESTLE QUALITY SYSTEM).To NQS εμπεριέχει 

HACCP ,QMS(Quality monitoring scheme) και NGMP(NESTLE GOOD 

MANUFACTURING PRACTICE) Εικόνα 16.

Εικόνα 16

To QMS είναι το σύστημα που περιγράφει το αντικείμενο υπ ο εξέταση το σκοπό που 

γίνεται και τον τρόπο της δειγματοληψίας. Περιγράφει τι, πως, πότε από ποιον και με 

ποιες προδιαγραφές θα γίνει μια ενέργεια. Επίσης σε περίπτωση μη συμφωνίας με τις 

προδιαγραφές οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

To NQS εφαρμόζεται στο εργοστάσιο του Πλατέος από τη στιγμή της ίδρυσης του το 

1975 και βελτιώνεται συνεχώς με νέα κριτήρια.

Περιλαμβάνει ξεκάθαρες προδιαγραφές για τα προϊόντα, που προσδιορίζονται από τα

κεντρικά της εταιρίας στην Ελβετία π.χ. για α’ και β’ ύλες, υλικά συσκευασίας ).Οι

προδιαγραφές αυτές ισχύουν παγκοσμίως για όλες τις μονάδες του ομίλου ελάχιστα

διαφοροποιούνται τοπικά και μόνο για προϊόντα τοπικής κατανάλωσης. Όλοι οι
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προμηθευτές παραγωγοί α’ και β’ υλών εγκρίνονται αφού εξεταστούν επισταμένως 

επίσης από την κεντρική διοίκηση. To NQS είναι σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

εφάμιλλο του ISO αλλά προσαρμοσμένο σε βιομηχανία τροφίμων. Είναι περισσότερο 

λεπτομερειακό σε πολλές εκδηλώσεις όπως π.χ. στην έγκριση προμηθευτών, 

υπάρχουν περισσότερες και πιο εκτενείς αναφορές στον τρόπο έγκρισης ενός 

προμηθευτή από αυτές που θεσπίζει το ISO .

Μια φορά το έτος μια επιτροπή από την Ελβετία επιθεωρεί το εργοστάσιο για την 

εφαρμογή του NQS.Συμπληρώνονται κάποια πρωτόκολλα και σημειώνονται οι τυχόν 

ατέλειες που θα πρέπει σε ορισμένο χρόνο να διορθωθούν και να καταγραφούν εκ 

νέου. Το σύστημα είναι αρκετά αυστηρό και δε δίνει περιθώρια παρατυπιών. 

Χαρακτηριστικό της εξέλιξης του NQS είναι ότι με διαδικασίες ειδικές εφαρμόζεται 

η απαίτηση της ικανοποίησης του πελάτη που εμφανίζεται στο ISO 9000:2000.

Όταν γίνεται έρευνα της αγοράς ενός προϊόντος σε σχέση με τα προϊόντα του κύριου 

ανταγωνιστή καταγράφονται οι αντιδράσεις του κοινού με λεπτομέρεια και 

προσπαθεί η εταιρεία να αναπροσαρμόσει το προϊόν στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Η έρευνα αυτή δε σχετίζεται με το κλασικό μάρκετινγκ και εστιάζει 

στην ικανοποίηση του πελάτη. Αφού συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις από την 

έρευνα γίνεται η αναπροσαρμογή του προϊόντος αν είναι απαραίτητο .Μετά την 

αναπροσαρμογή γίνεται πάλι έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι πελάτες είναι 

ικανοποιημένοι δηλαδή αν έχει επιτευχθεί ο στόχος.

Επίσης με μεγάλη λεπτομέρεια περιγράφεται ο χειρισμός παραπόνων πελατών καθώς 

και οι διορθωτικές ενέργειες.

Ένα μικρό δείγμα λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας της εταιρείας στο 

εργοστάσιο γάλακτος αποτελεί ο τρόπος που γίνονται οι καθαρισμοί γραμμών
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παραγωγής και ο τρόπος που παρακολουθούνται. Η διαδικασία καθαρισμού σε 

γραμμές παραγωγής εντάσσεται στο QMS. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Οι διαδικασίες καθαρισμών χωρίζονται σε ημερήσιες και σε εβδομαδιαίες.

To QMS προσδιορίζει επακριβώς τους χρόνους των καθαρισμών, τις συχνότητες, 

τους υπεύθυνους για την εργασία αυτή. Αλλά και τούς ελέγχους αποτελεσματικό- 

τητας, τα σημεία ελέγχου ,τις συχνότητες ελέγχου και φυσικά τους υπευθύνους για 

τους ελέγχους αυτούς.

Η Διαδικασία καθαρισμών περιλαμβάνει:

α)Τους ημερήσιους οι οποίοι αποτελούνται από τους αυτόματους CIP(Cleaning In 

Place) με χημικά διαλύματα και τους χειρονακτικούς

β) Τους εβδομαδιαίους ,οι οποίοι αποτελούνται από τους αυτόματους CIP και τους 

χειρωνακτικούς

Ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα των καθαρισμών γίνεται με τη μέθοδο της 

φωτοφωταύγειας, που αποτελεί μια γρήγορη μέθοδο για άμεσα αποτελέσματα και με 

κλασική μικροβιολογία. Η μέθοδος της φωτοφωταύγειας μετράει το εναπομείναν 

οργανικό φορτίο (ΑΤΡ), το όριο που πρέπει να τηρείται είναι <100 μονάδες 

οργανικού φορτίου. Δίνει άμεσο αποτέλεσμα και απάντηση για την 

αποτελεσματικότητα των καθαρισμών, ενώ η κλασική μικροβιολογία απαιτεί τρεις 

ημέρες για να έχει κανείς αποτέλεσμα.. Τα σημεία που εξετάζονται είναι 

συγκεκριμένα δεν είναι όμως τα ίδια κάθε φορά. Στο έντυπο που παρατίθεται 

περιγράφονται οι καθαρισμοί εγκαταστάσεων συσκευασίας και αποστείρωσης 

κουτιών γάλακτος , όπου αναφέρονται οι εβδομαδιαίοι και οι περιοδικοί έλεγχοι.

Το δεύτερο είδος εντύπου αναφέρεται στον μικροβιολογικό έλεγχο μετά από 

καθαρισμό της γραμμής συσκευασίας μερίδων γάλακτος. Στο έντυπο αυτό
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αναφέρονται επακριβώς τα σημεία της δειγματοληψίας για τον έλεγχο καθώς και 

κάποια αποτελέσματα των ελέγχων αυτών .
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Ευχαριστώ τον κ. Δημήτρη Θ. Συμεωνίδη -Διευθυντή παραγωγής του εργοστασίου γάλακτος Nestle -Πλατέος και 
την κα Οικονομοπούλου Ξανθή -Διευθύντρια διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου γάλακτος Nestle -Πλατέος

4.3 ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε που πλέον ανήκει στον 

όμιλο εταιρειών της ΔΕΛΤΑ.Η εταιρεία «ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ- 

ΣΤΙΚΗΣ» έχει έδρα τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης .Παράγει και εμπορεύεται 

προϊόντα ζύμης όπως ,πίτες με σφολιάτα ή φύλλα, κρουασάν απλά και με γέμιση, 

πίτσες , φύλλα κρούστας κ.τ.λ. σε συσκευασίες Retail, Catering και εξαγωγών .

Η εταιρεία «ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»διαθέτει σύγχρονες 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ,συσκευασία και αποθήκευση των προϊόν-των της. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από αυτόματα συγκροτήματα παραγωγής 

σφολιάτας και προϊόντων σφολιάτας, κρουασάν , φύλλων κρούστας, χωριάτικης 

ζύμης και πίτσας. Τα προϊόντα καταψύχονται σε tunnel κατάψυξης υψηλής 

τεχνολογίας και μεγάλης απόδοσης ,κατόπιν συσκευάζονται σε αυτόματες ειδικές 

μηχανές, ανά είδος συσκευασίας, μηχανών ,σημαίνονται με αυτόματα μηχανήματα , 

κωδικοποιούνται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα και αποθηκεύονται σε ψυγεία 

καταψύκτες όπου η θερμοκρασία παρακολουθείται, καταγράφεται και ρυθμίζεται 

ηλεκτρονικά.Η εταιρεία απασχολεί 185 εργαζόμενους. Η ετήσια παραγωγική 

δυνατότητα της εταιρίας είναι 10000 τον. περίπου σε έτοιμα προϊόντα.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1986.Τον Δεκέμβριο του 1999 συγχωνεύθηκε με την εταιρία 

«Κ. και Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δημιουργήθηκε η εταιρία «ΑΛΕΣΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟ-
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ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» όπου κύριος μέτοχος με 99% των μετοχών είναι η εταιρία Γενική 

τροφίμων Α.Ε. Η εταιρία εφαρμόζει HACCP και ISO-Μέσα στο 2004 η εταιρία 

αποφάσισε να έχει επιτύχει την αναβάθμιση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

ΕΝ ISO 9002/1994 στο Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000 .

Έλεγχος α' υλών

Αρχικά με την παραλαβή των πρώτων υλών γίνεται μια καταγραφή των στοιχείων της 

παρτίδας και των στοιχείων του προμηθευτή. Βασικό ρόλο στις α’ ύλες, κυρίως όταν 

μιλάμε για ζωικής προέλευσης υλικά παίζει ο μικροβιολογικός έλεγχος! 

Προτεραιότητα δίδεται στην εξέταση ενδεχόμενης παρουσίας παθογόνων μικροβίων 

και κατόπιν συνολικού μικροβιολογικού φορτίου! Κλασική εξέταση π.χ. για τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα είναι η εξέταση για την παρουσία ή απουσία λιστέριας ενός 

ιδιαίτερα ανθεκτικού μικροβίου που τα τελευταία χρόνια απασχόλησε με αρκετά 

δημοσιεύματα στον τύπο ή για την παρουσία /απουσία σαλμονέλας ενός ιδιαίτερα 

γνωστού για την επικινδυνότητά του μικροβίου! Στον έλεγχο αυτό π.χ υποβάλλεται 

κάθε παρτίδα φέτας και κάθε παρτίδα μυζήθρας! Στη χώρα μας είναι δύσκολο να 

μετακυλίσει μια βιομηχανία την ευθύνη στους προμηθευτές που στην περίπτωση 

αυτή μπορεί να είναι απλοί κτηνοτρόφοι. Ιδιαίτερα όταν αναφέρεται κανείς στη 

μυζήθρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που γίνεται είναι μια επιλογή των 

«καλύτερων» προμηθευτών και μια έγκαιρη εξακρίβωση από πλευράς της εταιρίας 

της μικροβιακής κατάστασης του προϊόντος. Ευτυχώς υπάρχει μια ταχεία μέθοδος 

που δίνει άμεσα και αυθημερόν αποτελέσματα για την ύπαρξη ή μη λιστέριας έτσι 

ώστε να μη φτάνουν στην παραγωγή επιβαρημένα προϊόντα. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τις μικροβιολογικές προδιαγραφές το προϊόν επιστρέφεται ή αν δεν 

είναι πολύ σοβαρή η απόκλιση αντιμετωπίζεται με παστερίωση. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πασναλιά Δ ,Φιλέλη
89

Επιβλέπων καθηνιιτήί: Γεώονκκ.Δ.Τσιότοοκ: 
Φ^οουάοκκ 2004



Στα έντυπα περιλαμβάνονται :1)ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α’ ΚΑΙ Β’ 

ΥΛΩΝ όπου αναφέρονται οι αρχικοί έλεγχοι που γίνονται κατά την εισαγωγή των 

υλικών στο εργοστάσιο 2) REPORT ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΑΛΜΟΝΕΛΑΣ, εδώ έχουμε φωτοτυπία των αποτελεσμάτων γρήγορης 

μικροβιολογικής εξέτασης κατά την εισαγωγή μυζήθρας από διάφορους προμηθευτές 

των μικροβίων της Λιστέριας και της Σαλμονέλας 3) ΔΕΛΤΙΟ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α’ ΥΛΩΝ όπου περιγράφονται οι 

μικροβιολογικές εξετάσεις, τα επιθυμητά όρια και ο τρόπος που θα γίνει η κάθε 

εξέταση 4) ΕΝΤΥΠΟ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις όπου οι προδιαγραφές δεν μπορούν να τηρηθούν και πρέπει να 

απορριφθεί ένα προϊόν ή να γίνουν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Ευχαριστώ τους κ.κ. Τσέλιο Χρηστό (Γεν. Διευθυντή του εργοστασίου),Παύλου Σωτήριο(Διευθυντή 
παραγωγής),Αγι Μυτακίδη (υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας & ποιοτικού ελέγχου α' υλών)
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4.4 ΖΑΝΑΕ

Η ΖΑΝΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930 και λειτούργησε αρχικά σαν 

βιομηχανία παραγωγής Ζύμης Αρτοποιίας. Το 1939 επεκτάθηκε στον τομέα 

της κονσερβοποιίας με την παραγωγή Έτοιμων Φαγητών και το 1972 

ιδρύθηκε το εργοστάσιο παραγωγής Προϊόντων Τομάτας στο Ζερβοχώρι 

Ημαθίας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση του εργοστασίου 

της Θεσσαλονίκης σε νέες εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ της Σίνδου με τον πλέον 

σύγχρονο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εταιρία στις δυο 

παραγωγικές μονάδες που διαθέτει, απασχολεί 300 άτομα μόνιμο ανθρώπινο 

δυναμικό που φτάνει έως 500 στις περιόδους αιχμής. Δραστηριοποιείται σε 3 

κλάδους βιομηχανικής παραγωγής: Έτοιμα Φαγητά, Προϊόντα Τομάτας και
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βέβαια. Ζύμη Αρτοποιίας στην οποία είναι ο leader της αγοράς. Ο συνεχής 

εκσυγχρονισμός της εταιρίας, η πολυετής πείρα και οι νέες τεχνολογίες που 

χρησιμοποιεί έχουν ανεβάσει τα ποιοτικά standards των προϊόντων της σε 

πολύ υψηλά επίπεδα, τα οποία απευθύνονται όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και 

στην παγκόσμια αγορά. Ένα μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών της 

ΖΑΝΑΕ προέρχεται από εξαγωγές που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, 

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Μέση και Άπω Ανατολή. Συνολικά 

τα προϊόντα της ΖΑΝΑΕ εξάγονται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Η ΖΑΝΑΕ διαθέτει πλούσια γκάμα προϊόντων η οποία συνεχώς 

εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα εξυπηρετώντας με τον γευστικότερο και 

υγιεινότερο τρόπο τις ανάγκες καταναλωτών / πελατών της στην Ελληνική και 

παγκόσμια αγορά.

Δέσμευση της εταιρίας, η παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, 

αποτέλεσμα που εξασφαλίζεται από τους συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους που 

πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής από άριστα καταρτισμένο 

επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό. Τα 70 χρόνια ιστορίας της ΖΑΝΑΕ 

βεβαιώνουν την συνέπεια και την πίστη στις αρχές με τις οποίες πορεύεται, 

καθιστώντας την μια από τις πιο γνωστές και οικονομικά υγιείς βιομηχανίες 

τροφίμων στην χώρα. Η συνεχής προσπάθεια για βελτιστοποίηση της 

απόδοσης είναι η κύρια στρατηγική της εταιρίας που ενισχύεται από την 

δημιουργία και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και τις συνδυασμένες 

ενέργειες του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της. Η Ποιότητα για την 

ΖΑΝΑΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξής της. Αποστολή της 

εταιρίας αποτελεί η παραγωγή προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές 

και η αριστοποίηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών της.
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Η ΖΑΝΑΕ είναι για 70 περίπου χρόνια ο καλύτερος πρεσβευτής της Ελληνικής & 

Μεσογειακής Διατροφής τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, 

παράγοντας υγιεινά, ασφαλή και ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα. Στα πλαίσια αυτά, 

η εταιρία εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους Διασφάλισης & Πιστοποίησης της 

Ποιότητας των προϊόντων της (ISO 9002, HACCP) τηρώντας όλες τις Ευρωπαϊκές 

και Εθνικές οδηγίες. Για την υποστήριξη αυτής της κατεύθυνσης πραγματοποιούνται 

σημαντικές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή και μηχανολογικό εξοπλισμό 

(αύξηση επιπέδου αυτοματοποίησης, γραμμών παραγωγής, εφαρμογή ρομποτικών 

συστημάτων). Η εποπτεία των συστημάτων και διαδικασιών πραγματοποιείται από 

άριστα εκπαιδευμένο και υπεύθυνο ανθρώπινο δυναμικό (χημικοί, γεωπόνοι, 

τεχνολόγοι τροφίμων και μηχανολόγοι). Στόχος όλων των παραπάνω ενεργειών της 

εταιρίας είναι η παραγωγή νέων σειρών προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα 

απευθύνονται στην εγχώρια αγορά αλλά και την παγκόσμια.

Η εταιρεία εφαρμόζει HACCP από το 1996 και έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ. 

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2003 πιστοποιήθηκε και κατά ISO 9001-2000.Η εταιρεία 

είναι περήφανη για την επιτυχή μετεγκατάσταση της μονάδας ετοίμων φαγητών στη 

βιομηχανική περιοχή της Σίνδου καθώς και την επιτυχία της πιστοποίησης και της 

μονάδας αυτής κατά ISO 9001-2000. Στη μονάδα αυτή παράγονται οι γνωστές σε 

όλη τη χώρα κονσέρβες ετοίμων φαγητών! Με παραδοσιακές συνταγές. Ένα 

στρατηγικό σημείο στην παραγωγή της κονσέρβας είναι το κομμάτι που σχετίζεται 

με το σωστό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κλείσιμο της κονσέρβας. Σύμφωνα με 

τις επιταγές του HACCP πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές και οι έλεγχοι που 

ορίζει ο κατασκευαστής του μηχανήματος και των κονσερβών. Ορίζονται οι 

υπεύθυνοι για τους ελέγχους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι διορθωτικές 

ενέργειες που επιβάλλονται. Στα επισυναπτόμενα έντυπα του HACCP περιγράφονται
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ον έλεγχοι, οι υπεύθυνοι γι’αυτους καθώς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ακόμη 

και δέσμευση του προϊόντος. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Ευχαριστώ τους κυρίους Ζλατάνο (Τεχνικό Διευθυντή της εταιρίας και υπεύθυνο διασφάλισης 
ποιότητας) και Ιντζέ (Διευθυντή του εργοστασίου κονσερβοποιημένων ετοίμων φαγητών)

4.5 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

Η ιστορία της εταιρείας:

1969 ΕΒΙΕ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε: Πρώτη γραμμή κατεψυγμένων φρούτων και

λαχανικών στην Ελλάδα. Γέννηση Μπάρμπα Στάθη

1990 Απόσχιση κλάδου κατεψυγμένων τροφίμων

Σύσταση εταιρίας Μπάρμπα Στάθης - Γενική Τροφίμων Α.Ε.

1991 Εισαγωγή της εταιρίας Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. στο Χ.Α.Α.

1994 Η ΔΕΛΤΑ Α.Ε. αγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Μπάρμπα Στάθης 

Α.Ε.

1995 Συγχώνευση της Μπάρμπα Στάθης - Γενική Τροφίμων Α.Ε. με τη FROZA 

Α.Ε. (θυγατρική της ΔΕΛΤΑ Α.Ε.) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

1999 Η Γενική Τροφίμων Α.Ε. εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ.

2000 Η Γενική Τροφίμων Α.Ε. εξαγοράζει το 12,5% της Κρητικής εταιρίας έτοιμων 

κατεψυγμένων γευμάτων FRESH GOURMET Α.Ε. με προοπτική ανάπτυξης του 

ποσοστού σε 25%

2ΘΘ1 Δημιουργείται, σε συνεργασία με την HELLENIC CATERING του ομίλου 

GOODY'S, η εταιρία GREEN FOOD Α.Ε., εταιρία νωπών σαλατών , όπου η Γενική 

Τροφίμων Α.Ε. συμμετέχει με 40%

2002 Αύξηση ποσοστού συμμετοχής στο Μ.Κ. της ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. από 90,5% σε
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100%

Κύκλος εργασιών : 77679270€ (30/09/2003)

Η εταιρεία απασχολεί 362 εργαζομένους.

Διακινεί προϊόντα κάτω από 4 μάρκες :Froza, Μπάρμπα -Στάθης, Χρυσή ζύμη, 

Μακεδονική σφολιάτα. Οι τελευταίες δύο αντιπροσωπεύουν προϊόντα που παράγονται 

στην ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ.

Πολιτική Ποιότητας Γενικής Τροφίμων Α.Ε.

Η Διοίκηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ , στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των 

διαδικασιών που συμβάλλουν στην διατροφική ασφάλεια του καταναλωτή, καθιερώνει 

ένα τεκμηριωμένο σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου, ώστε 

να διασφαλίσει ότι οι γνωστοί εν δυνάμει κίνδυνοι του πεδίου εφαρμογής του 

συστήματος έχουν αναγνωριστεί και ελέγχονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα προϊόντα της 

εταιρίας να παρέχουν την βέλτιστη ασφάλεια στον καταναλωτή και πιστοποιείται με το 

πρότυπο HACCP, κατά FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS 

Επίσης αναβάθμισε το ΣΔΠ ΕΝ ISO 9002/94 σε ΕΝ ISO 9001/2000.

Η Γενική Τροφίμων Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης αγροτικής διαχείρισης 

(integrated crop management). Είναι το σύστημα διασφάλισης ποιότητας στον 

πρωτογενή τομέα που στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών και υγιεινών αγροτικών 

προϊόντων, χωρίς υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων, χωρίς υπερκατανάλωση 

λιπασμάτων, με πλήρως ελεγχόμενες και καταγεγραμμένες διαδικασίες, χωρίς να 

διαταραχθεί το περιβάλλον, με τήρηση των απαιτήσεων και των προδιαγραφών.

Ο σκοπός λοιπόν είναι η άσκηση της γεωργίας με όρους που σέβονται την υγεία και 

ασφάλεια του καταναλωτή, την ποιότητα των προϊόντων και ταυτόχρονα προάγουν το 

περιβάλλον. Με την εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

εκφράζεται η δέσμευση για: 1)πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του ISO 14001,
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2) συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές & νομοθετικές απαιτήσεις, αποφυγή ρύπανσης,

3) βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω επίτευξης σκοπών & στόχων με 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας που εστιάζει την προσοχή 

στην ικανοποίηση του πελάτη είναι ο τρόπος καταγραφής και χειρισμού παραπόνων 

Έχει παρατηρηθεί πως από τότε που η εταιρεία οργάνωσε το τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών στο χώρο του χειρισμού παραπόνων αυτά σταδιακά μειώνονται και οι 

πωλήσεις αυξάνονται. Δημιουργούνται δηλαδή περισσότεροι ικανοποιημένοι πελάτες.

Περιγραφή διαδικασίας χειρισμού παραπόνων

Παλαιότερα τα παράπονα των καταναλωτών δεν καταγράφονταν και δεν υπήρχε 

τρόπος τεκμηρίωσης τους .Όπως βέβαια ούτε αρμόδιος που να χειρίζεται τα 

παράπονα των πελατών. Αν ερχόταν ένα τηλεφώνημα αυτό το δεχόταν όποιος 

τύχαινε να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή εκεί. Η εφαρμογή του ISO έφερε ένα σύστημα 

τεκμηρίωσης διαδικασιών. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας τεκμηρίωσε τις 

διεργασίες και τους ελέγχους. Υπάρχουν πλέον ενταγμένα στο ISO τα ειδικά έντυπα 

διαδικασιών όπου καταγράφεται το παράπονο του πελάτη-καταναλωτή. Εκεί εκτός 

από τα στοιχεία του πελάτη και την περιγραφή του παραπόνου πρέπει να 

συμπληρωθεί αν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες και ποιες και αν τελικά 

ικανοποιήθηκε ο πελάτης. Υπάρχει έντυπο περιγραφής διαδικασιών όπου 

αναφέρονται οι ενέργειες που γίνονται με σκοπό την πρόληψη μη συμμορφούμενων 

προϊόντων όπως επίσης και οι διορθωτικές ενέργειες που ακολουθούνται σε 

περίπτωση μη συμμορφώσεων . (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 

είναι το αρμόδιο τμήμα που θα καταγράψει το παράπονο του πελάτη το οποίο σε 

συνεργασία με το τμήμα διασφάλισης ποιότητας θα διερευνήσει και τελικά θα δώσει
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λύση στον πελάτη έτσι ώστε να νιώσει ικανοποιημένος. Αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι 

και την αντικατάσταση συσκευασιών.

Παράδειγμα παραπόνου : Κάποια καταναλώτρια παραπονέθηκε για την αναγραφή στη 

συσκευασία με καταψυγμένες πατάτες του όρου «κλασικές».Θεώρησε ότι ο όρος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα τέχνης και όχι για κατεψυγμένα λαχανικά. Μετά 

την καταγραφή του παραπόνου διερευνήθηκε η προέλευση του όρου και απαντήθηκε 

το παράπονο της κυρίας. Γιατί ο όρος κλασικός με ένα σίγμα σημαίνει συνηθισμένος 

ενώ για την έννοια του κλασσικού στην τέχνη χρησιμοποιούνται δύο σίγμα. Έτσι 

λύθηκε η απορία της κυρίας η οποία σημειωτέον ενθουσιάστηκε για το γεγονός ότι 

απάντησαν στην επισήμανσή της. Φυσικά κατόπιν τούτου είναι εύκολο να φανταστεί 

κανείς την συμπεριφορά της ως καταναλώτριας στα προϊόντα της εταιρείας. Η 

προσέγγιση αυτή των παραπόνων των πελατών βοήθησε στην αύξηση των 

ικανοποιημένων πελατών της εταιρείας και αυτό καταγράφηκε ως α) μείωση του 

αριθμού των αγορανομικών καταγγελιών και β) συνεχή αύξηση των πωλήσεων της 

εταιρείας .Ο ικανοποιημένος πελάτης - καταναλωτής θεωρείται κεφάλαιο για την 

εταιρεία!

Ευχαριστώ τον Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας για τα εργοστάσια κατεψυγμένων λαχανικών (Μπάρμπα 
Στάθης)και φρούτων(Φρόζα) και ετοίμων γευμάτων(Μπάρμπα Στάθης) :κ.Μουρτζιόπουλο Χρήστο.
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Ιστορικό

1992:0 όμιλος Μπουτάρη εισέρχεται στον κλάδο της μπύρας με την εξαγορά της 

Henninger Hellas Α.Ε., που σήμερα έχει μετονομαστεί σε ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Α.Ε.

1994: Η επωνυμία αλλάζει σε Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος Α.Ε.

1997: Η εταιρία αναθέτει την εμπορία των προϊόντων της στην εμπορική εταιρία του
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Ομίλου με την επωνυμία Μπουτάρη εμπορική Α.Ε. .

1997: Τον Μάιο γίνεται το λανσάρισμα του "Μύθου", της πρώτης, αυθεντικά 

ελληνικής-μπύρας.

2001: Η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει σε Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. και η εταιρία 

πλέον αναλαμβάνει και την εμπορία των προϊόντων της.

2002: Σε στρατηγική συνεργασία με την Scottish & Newcastle pic, προχωράει η I. 

Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε., με συμμετοχή της πρώτης στο μετοχικό κεφάλαιο 

της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., στα πλαίσια της 

ανάπτυξης και ισχυροποίησης του ελληνικού ομίλου στον κλάδο της μπύρας, τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, είναι η δεύτερη σε μέγεθος ζυθοποιία στην Ελλάδα. 

Είναι η εταιρεία που δημιούργησε το 1997 τον "Μύθο", την πρώτη, αυθεντικά 

ελληνική μπύρα, η οποία κατέκτησε τις καρδιές των ελλήνων και ξένων 

καταναλωτών και ανέτρεψε την κατανομή μεριδίων στην Ελληνική Αγορά Μπύρας. 

Η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε, ιδρύθηκε το 1970 με την ονομασία Henninger Hellas

S.A. και από το 1992 είναι μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ. Το εργοστάσιο 

βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και έχει 3 γραμμές παραγωγής με 

δυναμικότητα 1,1 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας ετησίως. Η εταιρία διαθέτει 

επίσης κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη με πανελλαδική 

κάλυψη.[31]

Παράλληλα με την μπύρα Mythos, η Μύθος Ζυθοποιία παρασκευάζει και διακινεί 

στην Ελλάδα τη γερμανική lager Henninger, τη γερμανική pilsner Kaiser και την 

ελληνική lager Golden σε επιλεγμένα σημεία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης εισάγει 

και διακινεί παγκόσμια καθιερωμένες μάρκες στο χώρο της μπύρας, όπως η 

αυστραλιανή Foster's, η δανέζικη Carlsberg και οι ιρλανδέζικες Guinness και
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Kilkenny. Η Μύθος Ζυθοποιία στηρίζει τη φιλοσοφία της σε τέσσερις βασικούς 

άξονες:

Προσήλωση στην ποιότητα 

Ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή 

Πίστη και υποστήριξη των ανθρώπων της 

Τόλμη στο στρατηγικό της σχεδίασμά

Στηριζόμενη σε αυτές τις αξίες, η Μύθος Ζυθοποιία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 

μια λαμπρή πορεία που της επιτρέπει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία , 

χαρίζοντας στους μετόχους, στους εργαζόμενους και στα προϊόντα της παγκόσμια 

προοπτική.

Η εταιρεία απασχολεί 130 εργαζομένους. Είναι πιστοποιημένη κατά HACCP και 

σύντομα επίκειται και η πιστοποίηση κατά ISO 9000:2000.

Το ΣΔΠ σύμφωνα με τον κ. Ακριτίδη (Διευθυντή παραγωγής) βοήθησε :

• στην ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών, κατανομή υπευθυνοτήτων με 

ακριβή περιγραφή καθηκόντων.

• Καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων γιατί υπάρχει σαφής καταγραφή 

αρμοδιοτήτων

• Υπάρχει σταθερότητα στα αποτελέσματα γιατί τηρούνται οι καταγεγραμμένες 

διαδικασίες ,άρα υπάρχει σταθερή ποιότητα ,επειδή τηρήθηκαν πιστά οι 

προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς κενά γιατί καταγράφονται σε κάθε βήμα 

της παραγωγής

• Με τα έντυπα που συμπληρώνονται κάθε προϊστάμενος έχει πληρέστερη 

εικόνα για το τμήμα

Σίγουρα η εφαρμογή ΣΔΠ φέρνει μια σχετική αναστάτωση σε κάθε επιχείρηση και 

κυρίως υπάρχει πρόβλημα όταν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια παγιωμένη
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νοοτροπία. Αυτά τα αντιμετώπισε η εταιρεία σε κάποια τμήματα αλλά με την πάροδο 

του χρόνου κατάφεραν να επιτύχουν την αλλαγή που επέβαλε το ΣΔΠ. Ένα από τα 

μεγάλα πλεονεκτήματα ενός ΣΔΠ είναι η ιχνηλασιμότητα που επιτυγχάνεται και 

βοηθά στην αντιμετώπιση παραπόνων πελατών.

Κάποτε ήρθε από το Marketing το παράπονο ότι η μπύρα είχε παράξενη γεύση. Με τη 

βοήθεια των αρχείων που κρατούνται εξαιτίας του ΣΔΠ ήταν δυνατόν να ανατρέξουν 

έως και τις α'ύλη ,στην περίπτωση αυτή στη βύνη, για τυχόν προβλήματα στην 

παστερίωση αν δηλαδή το προϊόν έφυγε οριακό κ.λ.π. Η υπερπαστερίωση δίνει στη 

μπύρα γεύση ψωμιού. Αν τα όρια κρατηθούν το προϊόν είναι άριστης ποιότητας σε 

αστοχίες όμως το προϊόν δεσμεύεται και δεν δίνεται προς κατανάλωση. Με τη 

βοήθεια του ΣΔΠ ο πελάτης απολαμβάνει ένα προϊόν σταθερής ποιότητας .Το τελικό 

προϊόν υφίσταται συγκεκριμένους ελέγχους από το χημείο όπου ελέγχονται οι 

κρίσιμες παράμετροι που το χαρακτηρίζουν όπως φαίνεται στο έντυπο. Μερικοί από 

αυτές τις παραμέτρους είναι πολύ σοβαρές και δηλώνονται στο έντυπο ελέγχου με το 

όνομα VISA .Οι παράγοντες VISA δεν επιδέχονται ούτε την ελάχιστη απόκλιση. Σε 

τέτοια περίπτωση δεσμεύεται άμεσα το προϊόν.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Σε ειδικό έντυπο 

επίσης καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι και η συχνότητα καθώς και η χρονική στιγμή 

που γίνονται .Όπως επίσης ειδικό έντυπο περιγράφει και το είδος των ελέγχων και το 

συνολικό αριθμό δειγμάτων που είναι απαραίτητα γι’αυτούς.

Ευχαριστώ τους κ.κ Χατζητσιράκογλου(Διευθυντή του εργοστασίου) και Ακριτίδη (Διευθυντή 
παραγωγής) για τα στοιχεία και τη βοήθειά τους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όπως φάνηκε και από τα παραπάνω παραδείγματα εφαρμογής ΣΔΠ έχει αλλάξει 

ριζικά η αντίληψη για την ποιότητα στις μέρες μας στη βιομηχανία τροφίμων. 

Παλαιότερα η αντίληψη για την ποιότητα έφτανε μόνο μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο των 

ετοίμων προϊόντων δηλαδή στον έλεγχο του τελικού προϊόντος .Εντοπίζονταν τα 

λάθη μόνο μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. Η αδυναμία αυτή σε 

συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών οδήγησαν στην 

καθιέρωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας . Τα ΣΔΠ εξασφαλίζουν ότι η 

παραγωγή πληρεί κάποιες σταθερές προϋποθέσεις ποιότητας και ο καταναλωτής θα 

πάρει το προϊόν όπως προδιαγράφεται στις αντίστοιχες περιγραφές και δεσμεύσεις 

της επιχείρησης.

Για τις βιομηχανίες τροφίμων τίθεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα σε ένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO της ενσωμάτωσης ενός συστήματος HACCP-Όπως 

ειπώθηκε και παραπάνω στην αναφορά των κινδύνων υπάρχουν πολλά σημεία που 

πρέπει να προσεχθούν να παρακολουθηθούν από το σύστημα ποιότητας για να μην 

εμφανισθούν οι δυσάρεστες συνέπειές τους .

Σε ένα πρόγραμμα HACCP για την υγιεινή των τροφίμων το πρώτο στάδιο είναι ο 

εντοπισμός του κινδύνου , δηλαδή αν και σε ποια έκταση τα παθογόνα βακτήρια 

υπάρχουν στις α'ύλες και στα πρόσθετα και κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν 

επιμολύνσεις κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Κατόπιν θα πρέπει να εξετασθεί αν 

η παραγωγική διαδικασία , οι συνθήκες αποθήκευσης και η χρήση του προϊόντος 

μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη των παθογόνων και τοξικογόνων βακτηρίων . 

Για την αντιμετώπιση των μικροβιολογικών κινδύνων κατά την ανάπτυξη ενός
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συστήματος HACCP οι παραγωγοί θα πρέπει να αποσκοπούν πρωταρχικά στην 

εξάλειψη ή στον περιορισμό του κινδύνου με επεξεργασίες όπως η θέρμανση , η 

ψύξη, η αφυδάτωση, η ακτινοβόλιση , η ζύμωση, και η χρήση χημικών ενώσεων .Στη 

συνέχεια θα πρέπει να εμποδιστεί η επιμόλυνση του τροφίμου και η παραγωγή 

τοξίνης από τους μικροοργανισμούς που επιβίωσαν .Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη 

διατήρηση των τροφίμων σε χαμηλές θερμοκρασίες με τη διατήρηση του pH και /ή 

της ενεργότητας νερού (a w) σε χαμηλά επίπεδα , με την προσθήκη αλατιού ή άλλων 

συντηρητικών , με την επιλογή κατάλληλης συσκευασίας , με την τήρηση συνθηκών 

υγιεινής από το προσωπικό, είτε με συνδυασμό δυο οι περισσοτέρων από τους 

παραπάνω παράγοντες. Η προσφορά του HACCP στην αντιμετώπιση των 

μικροβιακών κινδύνων στα τρόφιμα είναι ιδιαίτερα σημαντική .To HACCP με τον 

καθορισμό των CCP αποτελεί μέρος ενός αποτελεσματικού συστήματος υγιεινής των 

βιομηχανικών τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εφαρμογής του HACCP 

είναι η θερμική επεξεργασία των τροφίμων η παστερίωση ή η αποστείρωση με στόχο 

την αποφυγή δηλητηριάσεων από τους μικροοργανισμούς . Π.χ η παστερίωση του 

γάλακτος προλαμβάνει ασθένειες όπως η βρουκέλλωση και η φυματίωση. Πριν καν 

αρχίσει ο σχεδιασμός HACCP μια επιχείρηση οφείλει να τηρεί σχολαστικούς κανόνες 

υγιεινής .

• Προσωπική υγιεινή των εργαζομένων (καλό πλύσιμο χεριών και αποφυγή 

επαφής ετοίμων προϊόντων με γυμνά χέρια)

• Χρήση καλής ποιότητας πόσιμου νερού

• Έλεγχο της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στην παραγωγή και στις 

αποθήκες

• Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων , μυοκτονία και 

απεντόμωση
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• Διαχωρισμό των σταδίων υγιεινής για την αποφυγή επιμολύνσεων στα έτοιμα 

προϊόντα.

Η ομάδα HACCP της επιχείρησης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 

μην περιέχουν τα τρόφιμα ή τουλάχιστον να περιέχουν σε ανεκτά όρια χημικές 

ουσίες. Οι φυσικές τοξίνες συνήθως μπορεί να αποφευχθούν με την πρόληψη και τη 

γνώση .Π.χ. Για τα ψάρια ακριβής γνώση των συνθηκών αλίευσης και συντήρησης ή 

αν είναι εισαγόμενα ή απαίτηση πιστοποιητικού υγιεινής και απουσίας τοξινών .Για 

τα οστρακοειδή θα πρέπει να επιτηρούνται οι τόποι αλίευσης ή καλλιέργειας και να 

γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι . Τρόφιμα που θα μπορούσαν να περιέχουν 

διοξίνες να εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να είναι γνωστά τα επίπεδα 

διοξινών στην περιοχή και να παρακολουθούνται. Αναφορικά με τα χημικά πρόσθετα 

εκεί αρκεί να ελέγχονται και φυσικά να τηρούνται οι επιταγές της νομοθεσίας. Επίσης 

συγκεκριμένα για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει:

• Να αναλύονται οι τροφές ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα του 

φαρμάκου είναι μικρότερη από το όριο ανοχής

• Να γίνεται συγκομιδή των φυτικών τροφίμων σε διάστημα επαρκές από το 

τελευταίο ψεκασμό / χρήση του φαρμάκου, ώστε η ποσότητα του να 

ελαττώνεται κάτω από το όριο ανοχής

• Να αποφεύγεται η επιμόλυνση των τροφίμων με γεωργικά φάρμακα κατά την 

επεξεργασία τους είτε με την προσθήκη μολυσμένων α’ υλών είτε λόγω 

παρουσίας τρωκτικών[ 18] .

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και η δυνατότητα πιστοποίησης των αγροτικών 

προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες της EUREPGAP(Euro Retailer Produce 

Working Group) που θεσπίστηκαν από ευρωπαίους λιανέμπορους και έχει σαν βάση 

την ορθή γεωργική πρακτική [26] .Οι κανόνες της EUREPGAP εκφράζονται με το
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αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο της AGROCERT που εκδόθηκε από τον ελληνικό 

Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) φέρει 

τον τίτλο AGROCERT και είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Οι κανόνες 

σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η πιστοποίηση του αγρότη και της καλλιέργειας 

ρυθμίζουν ποια φυτοφάρμακα επιτρέπονται και σε ποιες ανώτατες τιμές στο τελικό 

προϊόν. Το πιστοποιητικό της EUREPGAP έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια ενώ της 

AGROCERT ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Και τα δύο ισχύουν για ένα έτος . Για την 

απόκτηση του θα πρέπει ο αγρότης ανά τακτά χρονικά διαστήματα να εξετάζει 

δείγματα για την τήρηση των επιτρεπτών ορίων στα φυτοφάρμακα. Σε περίπτωση 

που έστω και μια φορά έχει παραβεί το όριο δεν μπορεί να πουλήσει πιστοποιημένα 

προϊόντα. Σε συσκευαστήρια νωπών φρούτων και λαχανικών η πιστοποίηση γίνεται 

με βάση το σύστημα BRC ή IFS.Ta συστήματα αυτά προβλέπουν κατάρτιση λίστας 

εγκεκριμένων προμηθευτών .Σε περίπτωση που ένας οι περισσότεροι αγρότες δεν 

είναι πιστοποιημένοι τότε πρέπει να κάνει το συσκευαστήριο τους ελέγχους αυτούς. 

To BRC ή IFS θεωρούνται συνέχεια του EUREPGAP.

Ένας επίσης ευαίσθητος τομέας των τροφίμων που αποτελεί πρόβλημα στην εποχή 

μας είναι η χρήση στην πρωτογενή παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 

π.χ σόγια , αραβόσιτος. Βασικό γνώρισμα των οργανισμών αυτών είναι ότι διαθέτουν 

γονίδια που τους έχουν εμφυτευτεί από τελείως ξένους προς αυτά οργανισμούς όπως 

έντομα με σκοπό να αντέχουν σε ασθένειες .Όμως και σε ζώα όπως μοσχάρια, 

εμφυτεύονται γονίδια π.χ. από ψάρια με σκοπό την ταχύτερη αύξηση του βάρους 

τους. Οι επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σε ανθρώπους και 

περιβάλλον είναι ακόμη άγνωστες και απρόβλεπτες. Η τεχνολογία είναι σχετικά νέα 

και δεν υπάρχουν μελέτες για τις πιθανές βλάβες. Εκφράζονται φόβοι για αύξηση των 

αλλεργιών ,γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα προφύλαξης για τα ευαίσθητα άτομα
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όταν αυτά δε γνωρίζουν ότι συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν ενδεχομένως τα 

επικίνδυνα γι’αυτους γονίδια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για αύξηση της 

ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών, λόγω της μετάλλαξης, σε αντιβιοτικά γεγονός 

που μπορεί να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η νομοθεσία επιβάλλει 

την επισήμανση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε 

παρασκευασμένα τρόφιμα ώστε ο καταναλωτής να είναι ενημερωμένος [33].

Η ραδιενέργεια ως γνωστόν αποτελεί επίσης κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όταν 

υπάρχει άμεση έκθεση αλλά και όταν μεταφέρεται με επιβαρημένα με ραδιενέργεια 

τρόφιμα.. Στο παρελθόν υπήρξε το πρόβλημα με επιβαρημένα τρόφιμα λόγω της 

διαρροής ραδιενέργειας από τον αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ και πρόσφατα 

εκφράστηκαν φόβοι για τα προϊόντα που εισάγονται από την πρώην Γιουγκοσλαβία 

λόγω της χρήσης απεμπλουτισμένου Ουρανίου στα βλήματα που έπληξαν τη χώρα 

στον τελευταίο πόλεμο .Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπιστεί με σωστή και 

έγκαιρη ενημέρωση για την προέλευση των τροφίμων ώστε να γίνονται έλεγχοι και οι 

κατάλληλες μετρήσεις ραδιενέργειας. Οι Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν εκεί 

καταναλώνουν νερό και τρόφιμα μόνο από την Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ καλείται να 

απαντήσει αν η αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στα Βαλκάνια σχετίζεται με το 

απεμπλουτισμένο Ουράνιο[34] .

Για τα αντιβιοτικά , υπάρχουν συγκεκριμένοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται ειδικά 

στις γαλακτοβιομηχανίες και για τεχνολογικούς λόγους .Η ύπαρξη αντιβιοτικών στο 

γάλα καθιστά σχεδόν αδύνατη τη μετατροπή του σε γιαούρτι γιατί το αντιβιοτικό 

επιβραδύνει την καλλιέργεια εκκίνησης. Επομένως η έγκαιρη ανίχνευσή τους εκτός 

από την καθαρά ανθρώπινη πλευρά που περιγράφηκε παραπάνω, αποσοβεί και τον 

κίνδυνο αποτυχίας στο συγκεκριμένο προϊόν, εδώ η εξέταση για τη μη ύπαρξη 

αντιβιοτικών αναμένεται και από το ISO.
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Για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος μεταφοράς υπολειμμάτων από καθαριστικά και 

απολυμαντικά στα τρόφιμα θα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση στους χρήστες 

και εκπαίδευση. Θα πρέπει να ελέγχονται οι γραμμές παραγωγής μετά τον καθαρισμό 

και την απολύμανση αφενός για την αποτελεσματικότητα των καθαρισμών και 

αφετέρου για την ύπαρξη υπολειμμάτων των υλικών αυτών.

Αναφορικά με τα υλικά συσκευασίας αυτά θα πρέπει να ελέγχονται σε συνθήκες 

επιτόπιες και σε σχέση με το προϊόν που θα περιέχουν. Να ληφθεί υπόψη το pH , η 

θερμοκρασία, η υφή του προϊόντος λιπαρό ή μη ,και να δοκιμαστεί το υλικό 

συσκευασίας από πλευράς μετανάστευσης τοξικών συστατικών στο τρόφιμο. Η 

μέριμνα αυτή μπορεί να καταγραφεί στο σύστημα HACCP έτσι ώστε να αποσοβείται 

ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Όλα τα ΣΔΠ στόχο έχουν να μετακυλίσουν την ευθύνη 

ολοένα και προς τα πίσω φτάνοντας μέχρι την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό σημαίνει 

ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα τρόφιμα οφείλουν να πιστοποιηθούν κατά HACCP ή 

ISO ανάλογα με τον τύπο εργασίας του καθενός. Εδώ εμπλέκονται οι μεταφορείς 

τροφίμων και οι χονδρέμποροι τροφίμων . Και φυσικά μέχρι και το κατάστημα 

πώλησης τροφίμων αλλά και οι χώροι μαζικής εστίασης οφείλουν να πιστοποιηθούν 

κατά ISO και HACCP. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο για μια επιχείρηση το 

HACCP είναι:

• Έχει θεσπιστεί νομοθετικά και είναι πλέον απαίτηση της κοινοτικής και της 

εθνικής νομοθεσίας.

• Καθοδηγεί την επιχείρηση στην παραγωγή τροφίμων που πληρούν τις 

προδιαγραφές της πολιτείας αλλά και αυτές της επιχείρησης

• Τα προϊόντα της επιχείρησης γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικά. Οι μεγά

λες αλυσίδες S/Μ εφαρμόζουν σύστημα HACCP κατά τη διακίνηση και εμπο-
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ρία των τροφίμων. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να απαιτούν κάτι το αντίστοιχο 

από τους προμηθευτές τους τουλάχιστον αν όχι κάτι πιο ειδικό (BRC/IFS)

• Συμβάλλει στην παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων , δηλαδή χωρίς 

παθογόνους μικροοργανισμούς , επικίνδυνες τοξικές ουσίες χημικά 

υπολείμματα ξένα σώματα κ.λ.π.

• Ικανοποιεί την απαίτηση του πελάτη για την προμήθεια ασφαλούς προϊόντος 

τόσο τον τελικό καταναλωτή όσο και αυτόν που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν 

ως α'ύλη για περαιτέρω επεξεργασία και έχει ήδη HACCP.

• Βοηθά στη διατήρηση της καλής φήμης μιας επιχείρησης και εμπεδώνει την 

εμπιστοσύνη του πελάτη διότι με το HACCP αποδεικνύει ότι λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα σε μία υγιεινή, ποιοτική και ποικίλη διατροφή. Για να 

εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 

κράτη μέλη κατέστησαν την ασφάλεια των τροφίμων μία από τις βασικές 

προτεραιότητες του ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος. Η ασφάλεια των 

τροφίμων, όχι μόνον δεν αποτελεί μεμονωμένη έννοια, αλλά προβάλλεται ως 

εγκάρσιος στόχος που πρέπει να ενσωματωθεί στην υλοποίηση του συνόλου των 

κοινοτικών πολιτικών. Ωστόσο πολλές από τις ουσιαστικές αρμοδιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πιο άμεση σχέση: η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η προστασία των καταναλωτών , η δημόσια 

υγεία καθώς και οι ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος [35].

Δηλαδή ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας στα τρόφιμα θεωρείται πλέον 

αυτονόητο και για να προστατευθεί ο πελάτης - καταναλωτής από τους
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προαναφερθέντες κινδύνους και για να συνεχίζει να εμπιστεύεται και να αναμένει 

αυτό που λογικά του προσφέρουν τα τρόφιμα , τη θρεπτική αξία την και την 

αισθητική ικανοποίηση .

Η πιστοποίηση για την εφαρμογή ενός συστήματος δεν διασφαλίζει όμως και την 

επιτυχή εφαρμογή του στην καθημερινότητα.

Το σημαντικότερο ρόλο στην επιτυχία των συστημάτων τον έχει ο άνθρωπος, που 

εμπλέκεται στην πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη διακίνηση των 

τροφίμων .

Απαιτείται να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα, παραγωγή - επεξεργασία - 

διακίνηση, ενημερωμένοι , ευαισθητοποιημένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε 

να εφαρμόζουν σωστά και με συνέπεια τα τόσο «σοφά» μελετημένα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας. Είναι προφανές πλέον ότι, η παραμικρή παράλειψη και 

ανευθυνότητα έχει συνέπειες όχι μόνο στη φήμη της επιχείρησης που εργάζονται, 

αλλά και στην υγεία των καταναλωτών.

Επομένως η συνεπής εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στον κλάδο 

τροφίμων αποτελεί τελικά αναγκαιότητα και όχι απλά υποχρέωση με στόχο τη 

διατήρηση του γοήτρου μιας επιχείρησης .

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πασ/αλιά Δ ,Φιλέλπ
107

Κπιβλάιων KdOnvnTnc: I ct'ooyioc.A.ToiOTnac 
OcBoooaoioc 2004



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

[1] James R. Evans, William Μ. Lindsay “The Management and control of 
Quality” 5η Έκδοση .

[2] G.Tsiotras and K. Gotzamani, .(Art.IS09000 as entry key to TQMrthe case 
of Greek industry) IJQRM(International Journal of Quality 
&Management)Vol.l3 No4.1996.pp.64-76

[3] Ιστοσελίδα του ΣΕΒΕ(Σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου Ελλάδοι;)\ν\ννν·8ενε·ει·

[4] Αμαλίας Μαστρογιάννη βπό άρθρο της σε Newsletter στο τεύχος 5 
Ιανουάριος-Μάρτιος 1997 www.hirc.gr. Από την ιστοσελίδα του Ελληνικού 
κέντρου Αναδιανομής και καινοτομίας(Ηε11εηίε Innovation Relay Center),

[5] Κατερίνα Γκοτζαμάνη από τις παραδόσεις στο γ'εξάμηνο 2003 MBA 
executive

[6] Ιστοσελίδα του ISO www.iso.ch

[7] ΤΟ ΝΕΟ ISO 9001:2000 ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ,Έκδοση TUEV AUSTRIA 
HELLAS (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ,2000)

[8] Verlag Dashoefer ,Διαχείριση ποιότητας ISO 9000:2000

[9] JMH(Journal of Management History Nol.3 No 2 1997.pp.98-119)

[10] ΦΥΑΑΑΔΙΟ TOY ISO 9001:2000

[11] Ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ(Σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων) 
www.sebt.gr

[12] Jouve, J. L(1998),Principles of Food Safety Legislation, Food Control,(2- 
3),75-81

Πασναλιά Δ ,Φιλέ.λη
108

Γ.τηβλέπων καθηγητής: Γεώργιος.Δ.Ίσιότρας 
Φεβρουάριος 2004

http://www.hirc.gr
http://www.iso.ch
http://www.sebt.gr


Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

[13] ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΟΥΛΗ «Σύστημα HACCP και ενσωμάτωσή του σε 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας»ΑΡΘΡΟ στο «ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999.

[14] Φυλλάδιο ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP)

[15] Ιστοσελίδα www.haccpforexcellence.com

[16] Gregory D.Oriss, Anthony J Whitehead .Hazard analysis and critical 
control point(HACCP) as part of an overall quality assurance system in 
international food trade.Food control 11(2000)345-351

[17] Αβραμίδου, M (1998) «Γενικές αρχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», ΑΡΘΡΟ στο «ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
ΤΕΥΧΟΣ 8 , ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1998.

[18] Ιωάννης Αρβανιτογιάννης Ap.Ph.D, Δήμητρα Σάνδρου , Λάζαρος Κούρτης 
(2001) «Ασφάλεια τροφίμων»

[19] Flair (Food Linked Agro Industrial/research), «HACCP user 
Guide»Concerted Action No 7, December 1993

[20] M.D.Pierson, D.a.Corlett. «HACCP -Principles and Applications» 
Chapman & Hall, New York/London 1992

[21] Codex Guidelines for the Application of the HACCP system, Adopted by the 
20th Session of the joint FAO /WHO Codex Alimentarius Commission 1993 
ppl7-24

[22] Αρθρο 3 της οδηγίας 93/43/EOK, Εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ.φύλλου
1219,4 Οκτωβρίου 2000

[23]Winemakers’ Federation of Australia information Bulletin ,HACCP, BRC 
STANDARDS, GFSI

[24] Φυλλάδιο του «International Food Standard , Standard for Auditing Food 
Suppliers» Version 3 , January 2003

Πασναλιά Δ .Φιλέλπ
109

Γπιβλέπων καθηγητήν rcwnvioc.A.I oioToac 
Φεβοουάοκκ 2004

http://www.haccpforexcellence.com


Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

[25] Club de Bruxelles (Study written by the club de Bruxelles under the 
direction of Jacqueline Smith)“SAFETY, HYGIENE, CONTROL & QUALITY 
OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN EUROPE ” , Club de Bruxelles on May 
19/20,1994

[26] Ιστοσελίδα του Swiss Federal Office for Agriculture, www.blw.admin.ch

[27] Ιστοσελίδα της 3E www.3E.gr

[28] Ιστοσελίδα της Nestle www.nestle.gr

[29] Ιστοσελίδα της ΖΑΝΑΕ www.zanae.gr

[30] Ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. w ww.gff.gr

[31] Ιστοσελίδα της ΜΥΘΟΣ Α.Ε. www.mvthosbrewerv.gr

[32] ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» (06/03/ 2002) Αρθρο με τίτλο«Η 
παγκοσμιοποίηση απαιτεί καλύτερη ποιότητα προϊόντων»

[33]Notermans, S., Mead, GC. & Jouve J.L(1996)Food products & Consumer 
protection : a conceptual approach & a glossary of terms, Int.J. Food Microb, 30, 
175-185

[34] Ιστοσελίδα του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: 
ΚΟΣΜΟΣ ,Άρθρα σχετικά με το απεμπλουτισμένο Ουράνιο στη Γιουγκοσλαβία 
www.mpa.gr.

[35] Ιστοσελίδα της ΕΕ http://europa.eu.int

Πασγαλιά Δ .Φιλέλπ
110

Γίπιβλόιων καθηγητής: Γκώηνκκ.Δ.Τσιότοοκ: 
Φ):βοουάοκκ 2004

http://www.blw.admin.ch
http://www.3E.gr
http://www.nestle.gr
http://www.zanae.gr
http://www.mvthosbrewerv.gr
http://www.mpa.gr
http://europa.eu.int


Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I Ιασναλιά Δ .Φιλέλη
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ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ

1. ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α'
ΥΛΩΝ...............................................Ισελ.

2. ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α'
ΚΑΙ ΒΎΛΩΝ........................................... Ισελ.
3. mini Vidas Report............................. Ισελ.
4. Έντυττο μη συμμόρφωσης..............Ισελ.

ΙΙασγαλιά Α ,ΦιλΓλιι
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ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Κωδικός Εγγραφου Ε. 10-01-02
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Έκδοση Γγγράφου : ιΙ

Δ/νση
Τμήμα: ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναθιώρηση Εγγρόφου : 0
Αριθμός Σελίδας : 2 από 2

ΤΙτλοο: ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α’ ΚΑΙ Β' ΥΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α ΥΛΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ . _______________
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ___________________________________

ΕΙΔΟΣ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ & ΤΥΠΟΣ) Α' ΥΛΗΣ.____________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ: ______________________________________
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: _______________________________________
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: ___________________________________

i Hnmait ΕΛΕΓΧΟΣ Α1 ΥΛΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ: ________________________________________________________
ΟΣΜΗ: __________________________________________________________
ΓΕΥΣΗ: __________________________________________________________

Β-. .·ΥΏΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΛΗΣ

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (Γ« Λουκάνικα): --------
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (Για Λουκάνικα): --------
ΥΓΡΑΣΙΑ. ----
ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕ1ΔΙΟΝ (Γιο Λ/ττη 4 ΕΑοια):—

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑ 1 ΔΕΙΓΜΑ 2 Μ.Ο.
ΥΓΡΑΣΙΑ (*)___ < 14,2
ΥΓΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (%) > 34,0
ΞΗΡΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (%) > 11,0 *
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ (%) > 65,0
GLUTEN INDEX
FALLING NUMBER 250-400
ΥΓΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗ (μι 
GLOUTOMAT)

> 32.0

0_^ςΑΤΑ£ΤΑΧΉ^Π£ΣΚ^^
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ: ________________________
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΗ: __ ______________ ___
ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ; ________:_______ _____________ _

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:____________________ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΗΜΕΙΟ: _________ ____
ΝΑΙ ΟΧΙ

ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ:_________________J____________________/_________

Πααγαλιά Δ .Φιλέλπ
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Κωδικός Εγγράφου Ε. 13-01-01
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Έκδοση εγγράφου 1

Δ/νση:
Τμήμα: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναθεώρηση Εγγράφου 0
Αριθμός Σελίδας 2 από 2

Τήήος ΕΝΤΥΠΟ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ............................. ΗΜ/ΝΙΑ......... ............... ΒΑΡΔΙΑ ...........
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ....... .............................
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο Υπεύθυνος ενεργειών σποκατάστσης 

Υπογραφή:...... .....................

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Ο Υπεύθυνος χαρακτηρισμού των προϊόντων:.........

Υπογραφή: ......................................

Έλαβα γνώση ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας

Πασγαλιά Δ .Φιλέλη
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NESTLE Α.Ε.

1. ΛΙΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ F/P................... Ισελ
2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.......................Ισελ.

Πασχαλιά Δ .Φι/χλη
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Επιβλάκην καΟηνητι'κ: ITxooyioc.A.Ί σιότηαί 
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Από Δευτέρα Έως Κυριακή
Οδηγία NQS/PL/4.1 /01 /05-3/PR

I Ημερομ Καθαρ/ Όνομα 
Βρώμικ Χειριστή

Όνομα
Επόπτη

Σχόλια

Γεμιστήριο Αποστειρωμένων (ανα 15 ήμερες) 1 . ... L.
Καθορισμός Εμβόλων Θηκών γεμιστικής 1

Καθαρισμός μικρών εμβόλων (Tapactive LA-2%) —

Καθαρισμός μικρών εμβόλων (Tooactive 500 -2%)
Οξινος καθαρισ λεκάνης εμβόλων (Topactive 500 -2%)
Καθαρισμός γράσων (tnciprop)
Ξεμοντάρισα - καθαρισμός ιμάντων μεταφοράς! 
μηνισιως)

-αττό γεμιστκή σε σφραγιστική
-από σφραγιστική σε πλύσιμο κουτιών
-άδειων κουτιών

Ανεβατΰρ γεμάτων κουτιών(λικάνες αττοκομιδ νερού)
Ανεβατόρ γεμάτων κουπών
Καθαρισμός δαπέδων -τοίχων

Αποστέιρωτήρας

Προσθήκη σποσκληρ σε προθερμ (κάθε Τεταρ 1 κιλ)
Αλλαγή νερού προθερμαντήρα
Καθαρισμός κυπέλλων εξόδου προθερμαντήρα
Αλλαγή καρφιού αποστειρωτήρα (προληπτικά)
Έλεγχος atanns συγκροτήματος αποστειρωτήρα
Καθαρισμός προστατευτικών -αποκομιδής νερών κάτω 
από τις αλυσίδες μεταφοράς κουτιών προς τα ΡΈΚΟ
Αλλαγή η καθαρισμός στα σωληνάκια ψυγείου
Καθαρισμός καναλιού ψυγείου
Καθάρισμα και απολύμανση κυπέλλων κουτιών- 
ανεβατόρ εξόδου ψυγείου-βαλβίδας εξόδου ψυγείου
Χημικός καθαρ Ψυγε(ου( Μάρτ. - Οκτωβρ)
Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός φυσητήρα αέρα 
(Ιαν-Απρ-Ιουλ-Οκτ)
Καθαρισμός δαπέδων τοίχων γύρω οπό 
αποστειρωτήρα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Καθαρισμός ανεβατόρ κιβωτίων
Καθάρισμα μσχσιρ και ραουλων κοπής φιλμ 
(Multipack)
Σύστημα τροφοδοσίας κόλλας - Ετικετέζας
Σύστημα τροφοδοσίας κόλλας - INVOLVO
Σύστημα τροφοδοσίας κόλλας - Αντιολισθητική 
Κιβωτίων
Καθαρισμός ραουλων ταινίας χαρτοκιβώτιων
Καθαρισμός εφεδρικού παλεταριστικού
Καθαρισμός παλεταριστικού κιβωτίων
Σύστημα τροφοδοσίας κόλλας - Zambelli
Καθαρισμός INVOLVO

--------------------- —η

Περιοδικοί Έλεγχοι

Καπάκια γραμμής άδειων κουπών (Ιαν-Απρ-Ιουλ-Οκτ)
Καθαρισμός γραμμών μεταφοράς γεμάτων κουτιών

Απολύμανση ψυγείου με ΟΧΥΖΑΝ(πρωτη εβδομάδά 
κάθε μπνα)

Πασναλιά Δ .Φιλέλη
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Επιβλέπων καθτΐΎΤίτήι:: Γεώονκκ.Δ.Τσιότητώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 
COCA COLA

1. ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 250CC/HAEKTPONIKOZ
ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΦΙΑΛΩΝ 250CC ASEBI...... 2σελ
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗ C02 ΣΤΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.......................................... 2σελ.

Νασγαλιά Δ ,Φιλέλη
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Ιίπιβλεπων καθηγητής: I εώονιος.Δ.Τσιότρας 
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Πασγαλιά Δ

Μη ελκγχιψκτβ t γγγοφο - No ΜΗΝ xpepnxM&nfla ως Λνσγοοο

CcM&®»Ceitej Τρ<ΓαιΊΕ«μιΑον
Εργοστάσιο θεσβεελσιικης

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 260 CC / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Ο 12ICW06
ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΑΛΩΝ 250 CC 
Α8ΕΒΙ

Κβιηγυρκι ONvyw Παραγωγής

1. Εισαγωγή Η οδηγία περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες γιο την λειτουργία ίου ηλεκτρονικού
διαλογέα φιαλών 260 CC ASEBI

2. Υπεύθυνοι
α) Εργοδηγοί Παραγωγής 
β) Ηλεκτρολόγοι Βάρδιας 
γ) Ελεγκτές Ποιότητας

3. Περιγραφή

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ASEBI

1. Ελέγχουμε διι ιο OSW σύστημα έχει τον διακόπτη τροφοόοοτας ιου οιη θέση ΟΝ (ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

2 Γυρνάμε ιο διακδιττή τροφοδοσίας ιου κυρίως μηχανήματος στη θέση ΟΝ Το σύοτπμο ξεκινά
ιούς ελέγχους ιου και ιαυτόχρονα ακοΰμε ιις τροφοδοσίες νο ενεργοποιούνται

3 Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης (40 sec περίπου) η οθόνη φορτώνει το πρόγραμμα και εκ τελεί
ελέγχους σε παραμέτρους όπου και επιβεβαιώνει εάν υπάρχετ κάποιο σφάλμα (FAILED 
MESSAGE) ή αν όλα είναι ενιάξει (OK MESSAGE)

4 Αφού ολοκληρωθεί ια πρόγραμμα εμφανίζεται η οθόνη EMPTY BOTTLE INSPECTOR (σε μπλε
φόντο) και μπορούμε να ξεκινήσουμε το σύστημα 

Για την χρήση του μηχανήματος λεπτομέρειες δίνονται σιο εγχειρίδιο χρήοης (OPERATION 
MANUAL) που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του τμήματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με δύο τύπους αστεριών Ενα για τις φιάλες COKE και ένα για τις 
φιάλες MULTIPRODUCT (FaNTA-SPRITE-TUBORG)

Η αλλαγή του ασιεμιού γίνιιαι ως ακολούθως
1 Αποσφαλίζουμε την ασφάλεια του βολάν ανύψωσης της κεφαλής και με το βολείν ανεβάζουμε

ψηλό την κεφαλή του μηχανήματος
2 Αποσυνδέουμε τους δετό πλευρικούς οδήγούς των φιαλών, αυτούς που βρίσκονιαι σττό την

πλευρά του διαδρόμου
3. Αιτασφαλίζομμε την ασφάλεια του αστεριού και απομοκρυνουμι ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το αστέρι, 

προοέχοντος να μην χτυπήσουμε τα παράθυρα ελέγχου
4 Εκ τελούμε τους κατάλληλους καθαρισμούς,
5 Τοποθετούμε το κατάλληλο αστέρι φροντίζοντας έτσι ώστε η φλάντζα στεγανοποιησης που

βρίσκεται κάτω από το ααιέρι καθώς κ® η βάοη του, να παραμένει ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ,

β. Αφού βεβαιωθούμε όπ το αστέ® έχει μπει σωστά στη θέση του (οκουγετ® το κούμπωμα), το 
ασφαλίζουμε κ® τοποθετούμε τους δύο οδηγούς στη θέση τους 

7 Κατεβάζουμε την κεφαλή έως όιου η ένδειξη του βολάν γίνει 27,9 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑ ΝΑ ΠΑΜΕ 
ΣΤΟ 27 9 ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡβΤΑ ΕΩΣ ΤΟ 27 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟ 
27,9

Ο 1210/006, Έκδοση 1 - ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 250 CC / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΕΛΕΓ Σελίδα 1

,Φίλέλπ
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μη Ελιγχόμίνο Έϊγροψο - Να ΜΗΝ ΧρησιμοΐΓθιηβ<ί ως Ανο»ορα

8 Ασφαλίζουμε τα βολάν
9. Αλλάζουμε το τύπο της φιάλης αϊτό το μενού ως ακολούθως:

Από το βασικό μενού (MAIN MENU) χρησιμοποιώντας τα βελάκια επιλέγουμε το SELECT 
BOTTLE ΤΥΡΕ και πατάμε το αστεράκι (*).
Δίνουμε το password:.............και επιβεβαιώνουμε με *.
Με ία βελάκια πηγαίνουμε στον επι&υμητό τύπο μπουκαλιού και το επιλέγουμε με το αστεράκι
Ο.
Η απάντηση στην ερώτηση του μηχανήματος είναι NO. Πιέζουμε το βελάκι Α για να αλλάξουμε 
την απάντηση σε YES και στη συνέχεια πατάμε το αστεράκι (*) Yra να καταχωρήσουμε την 
αλλαγή.

Ο Ποιοτικός Έλεγχος στο ξεκίνημα της λειτουργίας και κάθε 4 ώρες ελέγχει την ορθή λειτουργία του 
ASEBI ως εξής:
Απενεργοποιει την μπουνιά. 
Περνάει τα δείγματα με κωδικούς : ΙΑ 

11Α 
19Α 
21

{Σπασμένο στόμιο)
( Βρωμιά στο Πλάι)
( Βρωμιά στον Πυθμένα)
(Υπόλειμμα υγρού) 

τέσσερις φορές το καθένα και ελέγχει αν απορρίπτονται
ΣΡιτερίΠτίΥυση αποτυχίας ενός τεστ διακόπτεται η παραγωγή και γίνονται οι κατάλληλες/ 
ρυθμίσοςκατ ειταναλαμβάνετατ το τεστ.;
Μόνα τόπε δίδεται τσ-ΟΚ της διέλευσης φκχΛών r 

Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο έντυπο Ε. 1210-1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ASEBI

Τα ύείγμαια κατασκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία CI-P-163 7 του BQM της TCCC.

0.1210/006. Εκδοση 1 - ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 250 CC / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΕΛΕΓ Σελίδα



Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μη EMyw*» Έγγρορο - Να ΜΗΝ u*

Cooe-Gota Τρία Έιιριλαν
Εργοοτάπιο ΘεοαοΜΗΐκη,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΗΣΗ 002 ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Koinyopw Οδηγία EAtyjou Πακκιπας

1. Δειγματοληψία - Συχνότητα Μέτρησης

Οι μειρήσεις C02 yivovicn σιη συσκευή Fisher - Rmteten. at δειγμαια αναψυκιικών PET και 250 cc 
που λαμβύνονιαι μειά ιην ττωμστεζα Τα σποιελέσμαια καιαγρόφονιαι οιο ίνιυττο Ε.1220-2 
Υ« 10 PET 1 5 It και Ε 1210-2 για ιο 250 cc.

2. Προδιαγραφή

Glass bottles 250 cc: + 0.25, - 0,45 pas volumes
Pet bottles 1 5 M ♦ 0.25, -15% gtt volumes (>2.5 Ογκους)

ΣΤΟΧΟΣ : Γβ τη συσκευάσω tou 250 cc (Glass) ο στόχος είναι Ιδιος με αυιδν που αναφερε ιαι στις 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (ΕΕ-06), Για την συσκεύασα 1 5 IT ο στόχος καθορίζεται +0.20 πάνω 
από to ΣΤΑΝΤΑΡ

3, Υπεύθυνος

Ελεγκιής ΠοιΟιηιας Παραγωγής αναφυκιικών.

*. Ατταιτούμίνις Συσκευές

α Συσκευή μέιρραης ανθρακικού, πλήρως περιστρεφόμενιι (Ftsher-Rintelen) 
β.θερμόμε ιρο (-10 ο) - (50 ο) C

Επίσης, χρησιμοποιείιαι ο πίνακας Ογκων ανθρακωοης σε σχέση με ιην πίεση και ιη θερμοκρασία

5, Περιγραφή

Α Εφαρμόζειαι ο ειδικός δακιύλιος στο σιήριγμα χείλους ιης φιάλης και ιοποθειούνιαι σιην 
υποδοχή ιης συσκευής

β. Κλείνε ιαι ιο καπάκι ιου υποδοχέα με ιέ tout ιρόπο ώοιε να τρυπήσει το πώμα με ιη βελόνα που 
βρίσκε ιαι οιο κάιω μέρος ιου πιεοόμειρου και ασφαλίζειαι Δίνε ιαι ιδιαίιερη προσοχή ώσιε ιο 
εζαεριοτικό να είναι κλειστό.

Γ Μέιρηοη

1. Γιο φιάλες από την γραμμή παραγωγής.

ία Με ιό ια σιάδια ΑΑΘ βέιουμε at λειιουργια ιην συσκευή με ιον διακόπτη START Η ουοκευή 
διαθέτει χρονοδιακόπτη, ο οποίος είναι ρυθμισμένος γσ 120 sec

Η συσκευή εκιελεί περίπου 9? περιστροφές στα 120 sec Μέτά ια 120 sec η περισιροφή σιαμαιάει 
Αφηνε ιαι σε ηρεμία γσ 1-2 mm

Ο 0600/009 Έκδοση 1 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ I ΜΕΤΡΗΣΗ 002 ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Σελίδα 1

I Ιασγαλιά Δ ,Φιλέλη
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μι euvyeuno Ewpoeo · Μα ΜΚΝ χροομοβοβιβιίι*; Αναφοοα

10 Τότε ανοίγουμε to εξαεριστικΰ κάνουμε εξαέρωση ώστε να μηδενιστεί η πίεση που αναπτύχθηκε 
και κλείνουμε αμέσως πάλι το εξέπριστικό,

1γ Επαναλαμβάνουμε την δβΟ.κοσια της περιστροφής (για 120 sec) Μετά το σταμάτημα
σημειώνουμε την Ενδειξη του μανομέτρου Απΰ την ένδειξη του μανομέτρου και την μέτρηση της 
θερμοκρασίας του δείγματος, βρίσκουμε από τον αντίστοιχο πίνακα τους όγκους C02

2. Γιο φιάλες οπό την σποβηκη ή εμπόριό

Ποραλείπειαι το στάδιο Ια Ξεκινάμε από 1β,

β. Μετρήσεις C02 εκτός ορίων/

□ Σε πεοπτιώσεις προϊόντων με τιμές CQ2 μεγαλύτερες από τα πάνω ορβ κστα την εμριάλωση 
»«ΓίΒίΒΒ^ταΓμέχρι το C02 να επανέλβει στα αποδίίατΤξλαιτΤπτντμφΐΛλωση)όρια οπότε 
και δισττβενται κανονικά

0 Σε περιπτώσεις προϊόντων με τιμές C02 μικρότερες από τα κάτω όρια κατά την εμνιάλωση.
ακάΛΛβκκsrfnrmr—

Ο 0000/009. Έκδοση 1 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΗΣΗ 002 ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Σελίδα 2

Ι Ικσγαλιά Δ .Φιλέλη
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΖΑΝΑΕ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HACCP ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ &ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.................3σελ

Πασγαλιά Δ Φιλέλη
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε

Ι.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ....2σελ. 
2.ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ..... 2σελ.

ΠΒΓτγαλιά Δ .Φιλέλη
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

I Ιαπγαλιά Δ

fEHtkW ΤΡ0Φ1ΜΩΝ ΑΕ κωδικός εγγράφου: ΓΔ 8-02
έκδοση εγγράφου 1

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ αναθεώρηση εγγράφου 0
Αριθμός σελίδων: ΑΙ4

ΤΙΤΛ05 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2 ΕΝΤΥΠΑ

Ε 8-02-01 Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες 
Ε 8-02-02 Αναφορά επικοινωνίας καταναλωτή
Ε 8-02-03 μηνιαία καταγραφή παραπόνων καταναλωτή

3. ΑΡΧΕΙΑ ■

Αρχεία των έντυπων, τηρούνται για πέντε χρόνια

.Φιλέλη
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πασχαλιά Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ κωδικός εγγράφου: ΓΔ 8-02
έκδοση εγγράφου 1

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ αναθεώρηση εγγράφου 0
Αριθμός σελίδων : 21A

ΤΙΤΛ03 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης της αποτελεσμστικότητας της εφαρμογής του 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας εφαρμόζεται η διαδικασία των προληπτικών και 
διορθωτικών ενεργειών

Οι προλητττικίς ενέργειες που ακολουθεί και τεκμηριώνει η εταιρία 
υλοποιούνται για τους παρακάτω λόγους :

την αποφυγή των μη συμμορφώσεων
την αξιολόγηση της αναγκαιότητας εφαρμογής της ενέργειας με στόχο την πρόληψη
της πιθανότητας της εμφάνισης μιας μη συμμόρφωσης
τον προσδιορισμό και την συγκεκριμενοποίηση μιας προληπτικής ενέργειας
την απόκτηση αρχείων προληπτικών ενεργειών και προφανώς την ανασκόπησή τους
από την διοίκηση

Οι διορθωτικές ενέργειες που ακολουθεί η εταιρία, στόχο έχουν τα παρακάτω :

τον προσδιορισμό των αιτιών των μη συμμορφώσεων που ως συνέπεια προκάλεσαν 
την εφαρμογή διορθωτικής ενέργειας
την αξιολόγηση των εφαρμοσμένων ενεργειών με στόχο την εξασφάλιση όπ οι μη 
συμμορφώσεις δεν θα επαναληφθοόν
την απόκτηση αρχείων διορθωτικών ενεργειών και προφανώς την ανασκόπησή τους 
από την διοίκηση

1.1.1 Οι διορθωτικές ενέργειες αποτελούν την κυριότερη μέθοδο αποκατάστασης 
των προβλημάτων ποιότητας και αυτών πού άπτονται της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης στην εταιρία Έναυσμα για διορθωτική ενέργεια αποτελούν τα 

παρακάτω, χωρίς ο κατάλογος να είναι περιοριστικός

• Παράπονο και απαιτήσεις πελατών
• Σοβαρά περιστατικά μη συμμόρφωσης (βλ. Γ.Δ, 8-01 )
• Ευρήματα επιθεωρήσεων ποιότητας, και επιθεωρήσεων HACCP και 

σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Παρατηρήσεις και αναφορές του προσωπικού, όταν αξιολογούνται ως 

χρήσιμες από τους διευθυντές ή τον Τεχν, Δντ/ή.

Κάθε φορά που υπάρχει αίτιο της παραγράφου 1.1.1, γίνονται τα 
παρακάτω, και συμπληρώνεται σταδιακά το αντίστοιχο έντυπο 
Ε 8-02-01

.Φιλέλη
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rtNIKh ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ κωδικός εγγράφου: ΓΔ 8-02
έκδοση εγγράφου 1

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ αναθεώρηση εγγράφου 0
Αριθμός σελίδων : 3/ 4

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.2.1 Αναγνώριση του προβλήματος
1.2 2 Έρευνα και κατανόηση των ειδικών χαρακτηριστικών του προβλήματος
1,2.3 Διερεύνηση των σημαντικών αιτιών
1.2 4 Ενέργειες για εξάλειψη των αιτιών
1.2.5 Επιβεβαίωση της αττοτελεσματικότητας των ενεργειών
1.2 6 Μόνιμη εξάλειψη των αιτιών
1.2,7 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα

;

1,3 Υπευθυνότητα

1.3.1 Ο κάθε διευθυντής στον τομέα ευθύνης του μπορεί να επιλέγει άτομα 
από το τμήμα του ή ακόμα να ζητάει την συνδρομή ειδικών από άλλα 

τμήματα, με τη συγκατάθεση τον Τεχν. Δ/ντή για να προβαίνουν στις 

ενέργειες της παραγράφου 1,2

1.3.2 Ο Τεχν. Δ/ντής με εισήγηση του Δ.ΔΠ. σχηματίζει επιτροπή 
από υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας για την επίλυση 
μεγάλων προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα και το 
περιβάλλον.

ϋ____Ποοληπτικέε Ενέργειες

14 1 Οι διευθυντές και προϊστάμενοι όλων των τμημάτων που εμπλέκονται 

στο Σ Δ Π και Σ.Π Δ χρησιμοποιούν όλες πς πληροφορίες που έχουν στην 

διάθεσή τους (αστοχίες στην παροχή υπηρεσιών, λανθασμένες παραγγελίες 

αρχεία ελέγχων και δοκιμών, εσωτερικές επιθεωρήσεις, οδηγίες εργασίας, 

παράπονα πελατών κ α.) για την ανάλυση των προβλημάτων και για την 

λήψη προληττηκών ενεργειών

1 4 2 Προσδιορίζουν το βήματα που απαιτούνται τα εγκαθιστουν, ελέγχουν 

την εφαρμογή τους, για να διαπιστώσουν την αττοτελεσματικότητά 

τους, στο τέλος γίνεται αναφορά που εξετάζεται στην Ανασκόπηση της 

Διοίκησης (βλ Γ Δ 5-05)

Πασγαλιά Δ ,Φιλέλπ
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΑΕ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

κωδικός εγγράφου: Ε 8-02-02
έκδοση εγγράφου 1
αναθεώρηση εγγράφου 0 
Αριθμείς σελίδων : 2/ 2

ΤΙΤΛΟ5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΛΗ:

ΠΡΟΪΟΝ

LOT NUMBER ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Β. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ τσυμττληρωνττ» από τμήμα <εξυιτηρί»)σης 
καταναλωτή)
1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ OBS | ...... 2. ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΟ: CU

3, ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΤί ΚΜΗΡΙΩΤΟ: UNO/1 | 4 OU/ |

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ : COM/ j ..........  [

Γ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( συμπληρώνεται (ΠΤό Διαοφύλιοπ
Ποιότητας)

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΊΤ®· I----- 1 -δϊΓ

Εαν «ναι» . ατταιπίται διορθωτική ενίργιια 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΜ. ΔΙΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : {συμπληρώνεται από τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτή) 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ [ Ί

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πασταλιά Δ .Φιλί'-.λη
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ΜΥΘΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ....2σελ.

Πασγαλιά Δ .Φι/χλη
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Ζυθοποιία Bopeiou 
Ελλάδος Α.Ε. 

NORTHERN GREECE 
BREWERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΟΔ 250 - 72 
Σελίδα 3 από 5 
Τροποποίηση 0

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ

που
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ II

9ακτηριολονικά 
Συνολικά βακτήρια 
γαλακτική

Visa φιάλη
παστεριωμένη/
σπαστερΐωτη

κάθε ΒΒΤ ΟΔ 250-4 
ΟΔ 260 -7

θερμοκρασά
παστερίωσης

Supervision φιάλη 4φορίς/βώρδια ΟΔ 250 - 57

Διάρκεια
παστερίωσης

Supervision φιάλη λφΟρίς/βάρΟκιΗ ΟΔ 250 - 57

ΜονάΟες
παστερίωσης

Supervision _ φάλη εφορίς/βάρδια ΟΔ 260 - 57 II

θερμοκρασία στην 
ίζοδο του 
παστεοκυτά

Supervision φκίλη 4φορές/βάρδκ) Με θερμόμετρο 
ακρίβειας

Η Σύνταξη: Εγκριση :
Ισχύει αττό:

|Ι Α. ΣΚΟΥΜΠΑΣ Π. ΨΑΡΑΣ .....—‘1

I Ιασγαλιά Δ ,Φιλέλη
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Πασγαλιά

Ζυθοττοιίο Βορείου 
Ελλάδος Α.Ε. 

NORTHERN GREECE 
BREWERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΟΔ 250 - 72 
Σελίδα 2 αττόδ 
Τροττοττοίηση 0

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Filler

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ

ΠΟΥ
ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιεχόμενο Visa φιάλη Ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλανή φάλης

ΟΔ 250 - 60

|| Συγκέντρωση COj Visa φιάλη 2φορες/βάρί»α 
και κάθε 

αλλανά Β8Τ

ΟΔ 250 * 83

Αέρας στο λαιμό της 
φιάλης

Visa φιάλη 2φορίς/βάρδα 
και κάθε αλλαγή 

ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 61

Διαλυτό οξυγόνα Visa φιάλη 3φορίς/βάρδια 
και κάθε 

αλλανή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 62

Διαύγεια μετό σττό 1 
ωρα στους

Visa φιάλη ΐφαρά/βάρδα 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 47

Αρχική πυκνότητα Visa φιάλη Ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλανή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 49

Τελικός βαθμός 
ζύμωσης

InOicator φιάλη ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 * 3»

Αλκοόλη % ν/ν Inoasatof φιάλη Ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 ~ 49

Χρώμα indicator φιάλη Ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 32

pH Supervision φιάλη ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 31

Πικράδα indicator φιάλη Ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 34

Δικπόνες Supervision φιάλη ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλανή ΒΒΤ

ΟΔ 250-45

Σταθερότητα οφροΟ insiicaBor φιάλη Ιφορά/βάρδια 
κακάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 44

Σίδηρος (Fe) Visa φιάλη ιφορά/βάρδια 
και κάθε 

αλλαγή ΒΒΤ

ΟΔ 250 - 50

Te*t EBC Visa φιάλη σε κάθε ΒΒΤ 
εβδουαδιαίοε

ΟΔ 250 * 51

Ημίρες σίτευσης Visa υπολογισμός κάθε ΒΒΤ

.Φιλέλπ
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