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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηνκέα ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο ηεο Γεσπνληθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη 

Γεσξγίαο». 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φζνπο ζπλέβαιιαλ, κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν θαζέλαο, ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Αξρηθά, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θ.Γξνζηλφ Διεπζέξην, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηεο Γεσπνληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  θαη επηβιέπνληά κνπ, γηα ηε θαζνδήγεζε θαη ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα δηαηξηβή. Αθφκε ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηνλ θ.θαξάθε Γεψξγην Καζεγεηή ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ πξνζπκία θαη βνήζεηα ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ θαζψο θαη ηνλ θ.παζή Παχιν, Καζεγεηή ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηα ηνπ.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Γηεχζπλζε θαη ηα ζηειέρε ησλ Κεληξηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο Α.Δ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ Πιαηένο γηα 

ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ κνπ παξείραλ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θ. 

Παπαδφπνπιν Γηάλλε πξντζηάκελν Τπεξεζίαο Παξαγσγήο θαη Υεκηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

ηνπ εξγνζηαζίνπ δάραξεο Οξεζηηάδνο γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ 

κνπ παξείρε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 Σέινο, δε ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ηελ πνιχ θαιή κνπ θίιε 

Οπξαλία Σξέκκα γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε, ηηο ζπκβνπιέο θαη  ηελ ηεξάζηηα 

ππνκνλή ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο. ηνπο γνλείο κνπ Γεκήηξην θαη Δηξήλε, νθείισ μερσξηζηέο επραξηζηίεο  θαη 

ηνπο αθηεξψλσ ηε παξνχζα δηαηξηβή, σο δείγκα επγλσκνζχλεο γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ 

θαζνδήγεζε θαζψο  θαη γηα  φια φζα κνπ έρνπλ πξνζθέξεη κέρξη ζήκεξα.  

 

 

Υαηδεαλησλίνπ Μπξηψ, 

Αζήλα, 

Ηαλνπάξηνο  2011 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξεπλεηηθή εξγαζία κειεηήζεθε ν ζρεδηαζκφο , ε  

εθαξκνγή θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο  HACCP ζηε 

παξαγσγηθή κνλάδα ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο Α.Δ, ζην Πιαηχ Ζκαζίαο. 

Γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, ηφζν απφ 

ηε Γηνίθεζε ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ, κε έδξα ηε πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη 

απφ ηε Γηεχζπλζε  ηνπ εξγνζηαζίνπ Πιαηένο. 

Σν ζχζηεκα HACCP απνηειεί έλα πξνιεπηηθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο 

πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο. Με ηνλ φξν 

HACCP, δειαδή Hazard Analysis Critical Control Points, ελλννχκε ηελ Αλάιπζε  

Κηλδχλσλ θαη  Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ. ε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

αλαγλσξίδνληαη φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη (θπζηθνί, ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί), 

αμηνινγείηαη ε ζεκαζία ηνπο θαη πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο. 

Μέζσ ελφο ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο (δελδξφγξακκα απνθάζεσλ) 

αλαγλσξίδνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία είλαη θξίζηκνο ν έιεγρνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο (θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ- CCPs). 

Σν ζχζηεκα απηφ ειέγρεη φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελφο 

ηξνθίκνπ, ζηνρεχνληαο λα εμαιείςεη φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο (hazards), ησλ 

νπνίσλ ε χπαξμε ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.  

ηε γξακκή παξαγσγήο ηεο δάραξεο εληνπίζηεθαλ επηά θξίζηκα ζεκεία 

ειέγρνπ (CCPS),  απφ ηε παξαιαβή ηεο πξψηεο χιεο έσο ηε ζπζθεπαζία. Όπσο νξίδεη 

ην ζχζηεκα HACCP, πξνηάζεθαλ ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε  

απηψλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Αθφκε, πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη, ε αλαινγνχζα δαπάλε γηα ην HACCP 

είλαη 0,1% πεξίπνπ ή 0,65 € / t,  δειαδή 0,00065 € / kg. 
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ABSTRACT 

 
  

The present thesis dissertation examines the planning, the implementation and 

the cost of installation and operation of HACCP system in the production unit of 

Hellenic Sugar Industry, in Plati of Imathia. For the realization of the research, were 

collected information and data, both from the Administration of Central Services 

located in the city of Thessaloniki and from the Administration of Plati factory. 

The system HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) constitutes a 

preventive system for assuring hygiene and safety of foods in all stages of production. 

In each stage of production process, HACCP identifies all the possible hazards (natural, 

chemical and microbiological), evaluates their importance and suggests the preventive 

measures for their control. Through a standardised system of examination are 

recognized crucial points which require the control for assuring the safety of product 

(critical points of control CCPs). This system checks all stages of production process of 

food, aiming to eliminate all the potential hazards which might have a negative impact 

on consumers‟ health. 

 In the production line of sugar were detected seven critical control points 

(CCPS), from the incoming of raw material until the packaging. According to HACCP 

system, were proposed the essential preventive actions for the elimination of these 

possible hazards. Moreover, HACCP system cost is reported based on the analysis of 

cost that was estimated. From the analysis of results arises that the corresponding 

expenses for the HACCP is roughly 0,1% or 0,65 €/t, that is to say, 0,00065 €/kg. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ είλαη ππεχζπλεο ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη  ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζεκαληηθέο θξίζεηο φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, κε ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, 

νδήγεζε ζην ζπλνιηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ απφ ην αξρηθφ ζηάδην παξαγσγήο κέρξη ην ηειηθφ ζεκείν θαηαλάισζήο ηνπο. Ζ 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε ινγηθή ηνπ ειέγρνπ θαη απνδνρήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, κε βάζε 

ρξνλνβφξεο θαη πςεινχ θφζηνπο δνθηκέο.  Οη παξαγσγνί, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη νη 

ειέγρνπζεο αξρέο εζηηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

πζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο βαζηζκέλσλ ζηελ πξφιεςε, κε ηνλ θαζνξηζκφ, θαηαγξαθή θαη 

έιεγρν ησλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ ησλ ηξνθίκσλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, απφ ηελ 

παξαγσγή σο ηελ ηειηθή ρξήζε ηνπο (Σανχθεο θ.α, 2005). 

  Σν ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ην νπνίν βνεζά ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πξφιεςεο είλαη ην ζχζηεκα HACCP. Δίλαη έλα χζηεκα 

Γηαρείξηζεο, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ηεξψληαο 

ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ απαηηνχκελε λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ηε θάζε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη ππνρξεσηηθή κε 

βάζε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ν νπνίνο  θαηαξγεί θαη αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 93/43 

(ΔΟΚ). Βαζηθά ζεκεία ηνπ θαλνληζκνχ είλαη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο αξρέο ηνπ HACCP, ε εγγξαθή επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζε κεηξψα, θαη ε έθδνζε 

νδεγψλ νξζήο πξαθηηθήο. Ο ππεχζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θέξεη ηελ πξσηαξρηθή 

επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηηο 

αξρέο ελψ νη αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία. 

 Ζ δάραξε, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο πνπ παξάγεηαη ζηελ 

Διιάδα απνθιεηζηηθά απφ ηε Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ. ηε παξνχζα 

εξγαζία γίλεηαη αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηε γξακκή 

παξαγσγήο δάραξεο θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηα απφ ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο Δ.Β.Ε, 

ζην δαραξνπξγείν ηνπ Πιαηένο Ζκαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – πζηήκαηα Γηαρείξηζεο  Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ  

  

1.1 Γεληθά 

 

Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, 

φπσο ε επηινγή ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ε επηζεψξεζε δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ θηλδχλσλ ησλ ηξνθίκσλ 

(Ehiri et al., 1994). Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο έρνπλ αξρίζεη φρη κφλν λα απαηηνχλ 

πςειφηεξα επίπεδα αζθάιεηαο ζηα ηξφθηκα ηνπο (Smith et al, 1999    Hobbs et al., 2002; 

Baltzer, 2004) αιιά θαη λα εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο κέζσ ησλ επηινγψλ ηνπο γηα 

ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε ινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ δψσλ (Buzby, 2001). Απηέο νη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ζηηο αμίεο ηνπο, έρνπλ επεξεαζηεί επίζεο απφ δηάθνξα δηαηξνθηθά ζθάλδαια (φπσο π.ρ. 

ζπνγγφκνξθε εγθεθαινπάζεηα ησλ βννεηδψλ – BSE, αθζψδεο ππξεηφο – FMD, 

δηνμίλεο, ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, θηεληαηξηθά θάξκαθα, θηι.) πνπ έρνπλ 

επηδξάζεη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ηε πνηφηεηα θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

πλεπψο, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαιείηαη λα αλαπηχμεη πην απνηειεζκαηηθνχο 

ηξφπνπο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ εζηηάδνληαο ζηε πξφιεςε ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Swanson 2000   Pierson,  

1992). Έλαο απφ ηνπο πην ζχγρξνλνπο ηξφπνπο γηα ηε παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ 

ζεσξνχληαη θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

ζεσξνχληαη ηα ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ.   

 

1.2 Παξαγσγηθή αιπζίδα ηξνθίκσλ θαη θίλδπλνη  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ιάβεη ρψξα πνιιέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηε δηαρείξηζε απηήο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. Ζ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ αθνξά νιφθιεξε ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα απφ ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή ρξήζε ή θαηαλάισζή ηνπο (δειαδή απφ ην ρσξάθη ή ην 

αγξφθηεκα, ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ έσο θαη ηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ 

πξνο θαηαλάισζε πξντφληνο). Πιήζνο θηλδχλσλ κπνξεί λα εηζαρζεί ζηα ηξφθηκα ζε 

φιε ηε δηαδξνκή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή αιπζίδα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1, 

πξνθαιψληαο ηε κίαλζε(contamination) ηνπο. Οη θίλδπλνη (hazards), κπνξεί λα 
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πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή (θπηνθάξκαθα, παξαζηηνθηφλα, 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, αληηβηνηηθά, ιηπάζκαηα, παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, θπζηθά 

απαληψκελα ηνμηθά θ.ά.) ή κπνξεί λα εηζαρζνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηξνθίκνπ 

(ρεκηθά πξφζζεηα, ιηπαληηθά, μέλα ζψκαηα, ρεκηθά απφ ζπζθεπαζηηθά πιηθά, 

επηκνιχλζεηο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ θ.ά.). Ζ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ βέβαηα, 

εθηφο ησλ άιισλ, γίλεηαη κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ησλ ηξνθίκσλ κε απνκάθξπλζε ή 

θαηαζηξνθή ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ (θαηαζηξνθή παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ή 

πεξηνξηζκφο ηεο δξάζεο ηνπο, απνκάθξπλζε μέλσλ ζσκάησλ θηι.) (Tδηά, 2005). 

Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, επνκέλσο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο 

παξαγσγηθήο αιπζίδαο. Καζψο φκσο έρεη γίλεη ζαθέο φηη ε πιήξεο εμάιεηςε ησλ 

θηλδχλσλ (hazard) ησλ ηξνθίκσλ είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε (θαλείο δελ κπνξεί λα 

ηζρπξηζηεί φηη παξάγεη πξντφληα κε κεδεληθή επηθηλδπλφηεηα) ξεαιηζηηθφο ζηφρνο ησλ 

παξαγσγψλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ είλαη ε κείσζε, 

θαηά ην δπλαηφλ, ηεο επηθηλδπλφηεηαο (risk) ησλ θηλδχλσλ (hazard) ζηα ηξφθηκα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ζήκεξα ε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ησλ θηλδχλσλ 

(κηθξνβηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ). Ζ αλάιπζε  θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ (HACCP) θαζψο 

απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθφκε, εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηχπν/θχζε ηνπ θηλδχλνπ (αλάινγα κε ην ηξφθηκν θαη ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ) 

θαη πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηνλ θαηαλαισηή/ρξήζηε. ην ζρήκα 1.1, 

παξνπζηάδνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα εηζαρζνχλ ζηελ παξαγσγηθή 

αιπζίδα απφ ην ρσξάθη ή ηo αγξφθηεκα έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (Tδηά, 2005). 
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ρήκα 1.1 Πηζαλνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα εηζαρζνύλ ζηε παξαγσγηθή αιπζίδα 

Πεγή : Tδηά, 2005 

 

 

 

Φπζηθέο ηνμηθέο νπζίεο 

Παξαγσγή  

θαιιηέξγεηαο 

Σξφθηκα πξσηνγελνχο 

παξαγσγήο 

Υχκα κεηαθνξά 

Απνζήθεπζε ηξνθίκσλ 

Ληαληθή πψιεζε 

Παξαζθεπή θαη επεμεξγαζία 

πζθεπαζία 

Πξφζζεηα δσνηξνθψλ 

Μνιπληέο δσνηξνθψλ 

Τιηθά 

ζπζθεπαζίαο, 

ρξψκαηα, 

κειάληα, 

 θφιιεο 

Φπηνθάξκαθα, 
παξαζηηνθηφλα 

ιηπάζκαηα, 

θνπξηέο, 

αηκνζθαηξηθέο 

απνζέζεηο, 

ρψκα, λεξφ, 

ίιπο ιπκάησλ 

Κηεληαηξηθά 
θάξκαθα, 

θηεληαηξηθά 

παξαζηηνθηφλα

, κνιπληέο 

εδάθνπο 

πεξηβάιινληνο, 

λεξφ 

Αγνξά 

Πξφθιεζε δεκηψλ 

πληεξεηηθά, 

θπηνθάξκαθα, 

κνιπληέο 

Πξφζζεηα, 

κέζα/βνεζεηηθά 

επεμεξγαζίαο, 

ζπληεξεηηθά, λνζεία, 

κνιπληέο 

επεμεξγαζίαο, 

βιαβεο/ζθάικαηα 

Εσηθή 

παξαγσγή 

Εσνηξνθέο 

Γηαζηαπξνχκελε 
επηκφιπλζε 
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1.3 Αλαγθαηόηεηα πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ  

 

Σα ηειεπηαία 20 - 30 ρξφληα νη ηξνθνδειεηεξηάζεηο είλαη ην πην δηαδεδνκέλν 

πξφβιεκα πγείαο ηφζν ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν ( >10% ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα 

πξνζβιεζεί ) φζν θαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν. Έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ νδεγνχληαη 

θάζε ρξφλν ζηα λνζνθνκεία εμαηηίαο ηξνθνδειεηεξηάζεσλ απφ παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο, φπσο Salmonella spp. E. coli, Listeria monocytogenes, 

Campylobacter jejuni θαη Clostridium perfringens (Ησζεθίδνπ, 2000).  

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο δεηάλε  αζθαιέζηεξα 

πξντφληα κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ λνκνζεηηθά επηθπξσκέλσλ ζπκθσληψλ, κέζσ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (WTO), θαζψο θαη κέζσ πξνζεγγίζεσλ, φπσο είλαη  

ην HACCP, ην ISO 9001 θαη ην TQM (Γηαρείξηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) πνπ έρνπλ ιάβεη 

παγθφζκηα αλαγλψξηζε θαη εθαξκφδνληαη θαζνιηθά ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο. Χο απνηέιεζκα ησλ πξφζθαησλ θξίζεσλ ησλ ηξνθνδειεηεξηάζεσλ, ε αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί πιένλ έλα ζέκα ζπλερψο απμαλφκελνπ παγθφζκηνπ 

ελδηαθέξνληνο, φρη κφλν ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία αιιά θαη ιφγσ 

ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζηε δηεζλή νηθνλνκία (Barendsz, 1998). 

Ζ έμαξζε ησλ ηξνθηκνγελψλ δειεηεξηάζεσλ είλαη πηζαλφλ λα απνδίδεηαη ζηηο 

αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ηξφπνο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ έρεη δηακνξθσζεί έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο λα καγεηξεχνπλ φιν θαη 

ιηγφηεξν ζην ζπίηη θαη λα πξνηηκνχλ ηα έηνηκα ή πξνκαγεηξεκέλα θαγεηά. Έηζη, ε 

επζχλε γηα ηε παξαγσγή θαη πξνεηνηκαζία αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ ηξνθίκσλ έρεη 

κεηαηνπηζηεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη ηα εζηηαηφξηα. Παξάιιεια, φιεο απηέο νη 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δξαζηεξηνπνηνχλ ηνπο θξαηηθνχο θαη κε 

αξκφδηνπο θνξείο πξνο ηε θαηεχζπλζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ (Untermann, 1998). 

Έλα νξζά εθαξκνδφκελν χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα φια φζν πξναλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 

απηή. Μπνξεί λα πξνζθέξεη δειαδή, ζχκθσλα κε ην ζρήκα  1.2 :  
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ρήκα 1.2. : Οθέιε Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. 

Πεγή: Huss, 2006 

 

Ζ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Σξνθίκσλ είλαη δπλαηφλ λα απνβεί εμαηξεηηθά επσθειήο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

απσιεηψλ ζε ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, 

πξνζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλάινγα νηθνλνκηθά νθέιε. Δπίζεο βνεζά ζηελ 

αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζηα ηξφθηκα θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζηνπο παξαγσγνχο απηψλ.  

 

1.4  Σν HACCP σο εξγαιείν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ   

 

Σν HACCP απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε, εθηίκεζε 

θαη έιεγρν ησλ πγεηνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα 

ηξνθίκσλ. Δίλαη κία πξνιεπηηθή κέζνδνο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

έιεγρν ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

Σν ζχζηεκα HACCP απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ηνκείο φπσο παξαζθεπή, απνζήθεπζε, κεηαπνίεζε, παξαγσγή, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά, 

δηαλνκή, δηαθίλεζε, πξνζθνξά πξνο πψιεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

Αληηζέησο, δελ απνηειεί ππνρξεσηηθή απαίηεζε γηα εθαξκνγή ζηε πξσηνγελή 

παξαγσγή ηξνθίκσλ ή ζηε παξαγσγή βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
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επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. Σν HACCP είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ζην νπνίν φπσο 

αλαθέξζεθε, ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη θπξίαξρε θαη ηίζεηαη ζε πξνηεξαηφηεηα 

κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ 

απφ ηα αθαηέξγαζηα πιηθά παξαγσγήο, ηε πξνκήζεηα θαη ηνπο ρεηξηζκνχο, έσο ηε 

επεμεξγαζία θαη ηειηθά ηε θαηαλάισζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ πξφιεςε ησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ν ππξήλαο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο HACCP.  

 

1.5  Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο  HACCP 

 

Ζ Δηαηξία Pillsbury ζε ζπλεξγαζία κε ηε NASA (Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή 

Αεξνλαπηηθήο θαη Γηαζηήκαηνο), ηα εξγαζηήξηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ ηξαηνχ θαη ηεο 

Αεξνπνξίαο (Natick Laboratories of the US Army & US Air Force Space Laboratory 

Project Group), μεθίλεζαλ, γηα πξψηε θνξά, ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

ηελ πξσηαξρηθή ηνπ κνξθή, ην ζχζηεκα ήηαλ πξναηξεηηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ ππνρξεσηηθή ηνπ κνξθή επήιζε απφ ηε ζηαδηαθή 

ελζσκάησζή ηνπ, ζηε λνκνζεζία πνιιψλ θξαηψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηεο 

λνκνζεζίαο, ην ζχζηεκα ήηαλ ινγηθφ λα ράζεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ επειημία 

ηνπ, κε απνηέιεζκα ε αιιαγή απφ ην πξναηξεηηθφ ζην ππνρξεσηηθφ λα κε βξεη 

ηδηαίηεξε ππνζηήξημε. Με ηε ινγηθή απηή, ην ζχζηεκα HACCP, παξακέλεη έλα 

εμειηζζφκελν ζχζηεκα κέρξη θαη ζήκεξα. Παξαθάησ αθνινπζεί ε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο (Σδία  θ.ά., 1996). 

 

1950 : Δηζήρζεζαλ απφ ηνλ Deming ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(TQM), κε ηα νπνία, ηα ηαπσληθά θπξίσο πξντφληα, βειηηψζεθαλ σο πξνο ηελ πνηφηεηά 

ηνπο, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

 

1960 : Ζ Δηαηξία Pillsbury αλέιαβε λα ζρεδηάζεη ηξφθηκα θαηάιιεια γηα ηηο 

δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, πνπ ζα άληεραλ δειαδή, ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο βαξχηεηαο θαη 

δε ζα πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα ζηνπο αζηξνλαχηεο, κε απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ησλ απνζηνιψλ. Απηή ήηαλ θαη ε αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, πνπ θαηέζηεζε 

πεξηηηφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη έδσζε βάζε ζηνλ έιεγρν ησλ πξψησλ 

πιψλ, ησλ δηεξγαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο 

απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαλνκήο. 
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1971 : Ζ πξψηε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP έγηλε ζην Δζληθφ πλέδξην γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Σξνθίκσλ ζηηο ΖΠΑ (National Conference on Food Protection). ε 

αξρηθή θάζε, ην ζχζηεκα πεξηιάκβαλε ηξείο κφλν αξρέο θαη απνηέιεζκα ηνπ 

ζπλεδξίνπ ήηαλ ε Δηαηξία Pillsbury λα ππνγξάςεη ζπκβφιαην κε ην FDA, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

 

1972 : ε ζπλέδξην ζηελ Αξγεληηλή, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health 

Organization, WHO), πξαγκαηνπνίεζε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP, ζηα ηξφθηκα. 

 

1973 : Ζ Δηαηξία Pillsbury ζπλέηαμε ην πξψην εγρεηξίδην HACCP, γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ FDA, ην νπνίν εμέδσζε ζεκαληηθνχο θαλνληζκνχο, ηδηαίηεξα γηα 

ηα φμηλα θαη ρακειήο νμχηεηαο θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα. 

 

1985 : Ζ Δζληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ (NAS) ζηελ Ακεξηθή, ζπλέζηεζε ηε κεξηθή 

αληηθαηάζηαζε ησλ ειέγρσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε πξφιεςε ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θηλδχλσλ θαη πξφηεηλε 

ηε ζχζηαζε Δζληθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Μηθξνβηνινγηθά Κξηηήξηα ησλ 

Σξνθίκσλ (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods, 

NACMCF). 

 

1987 : Ο Δζληθφο Φνξέαο γηα Χθεαλνχο θαη Αηκφζθαηξα (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, NOAA) ησλ Ζ.Π.Α αλέιαβε ην ζρεδηαζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο επηζεψξεζεο ησλ ηρζπεξψλ, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP, ην νπνίν δηελεξγείηαη απφ ηελ Δζληθή Τπεξεζία Θαιάζζησλ 

Σφπσλ Αιηείαο (National Marine Fisheries Service). 

 

1988 : Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηηο Μηθξνβηνινγηθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Σξνθίκσλ 

(International Commission on Microbiological Specifications for Foods), εμέδσζε ην 

βηβιίν “Microorganisms in foods 4: application of the HACCP system to ensure 

microbiological safety and quality”. Ο WHO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο) 

θαηέζεζε πξφηαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ρεηξίδεηαη ηα ηξφθηκα. 
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1989 : Ζ NACMCF εμέδσζε έλαλ Οδεγφ γηα ηελ θνηλή εθαξκνγή ηνπ HACCP ζε 

δηεζλέο επίπεδν. ηα πιαίζηα απηά, αλαιχζεθαλ νη επηά αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

αλαπηχρζεθαλ νξηζκνί γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ. 

 

1992 : Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πηνζεηεί Οδεγία (Council Directive, 92/5/EEC) γηα ηα 

θξεαηνζθεπάζκαηα θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ HACCP. 

 

1993 : Ζ Δ.Δ πηνζεηεί Οδεγία (Council Directive, 93/43/EEC) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πγηεηλήο θαη δηεπθξηλίδεη φηη ζε κία δηεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη εληνπηζκφο θαη έιεγρνο 

θάζε ζηαδίνπ, πνπ είλαη θξίζηκν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ παξαγφκελνπ ηξνθίκνπ. Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ην ξφιν ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

Χο απνηέιεζκα, έρνπκε ηε δηεμαγσγή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ Ηλδνλεζία, ηελ Κίλα, ηελ Αξγεληηλή θαη ην Μεμηθφ, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Βηνκεραληθνχ πκβνπιίνπ γηα Αλάπηπμε (Industry Council for 

Development, ICD). 

 

1994 : Ο USDA εμέδσζε ην “Generic HACCP model for Refrigerated Foods”, έλαλ 

νδεγφ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ HACCP, ζηηο βηνκεραλίεο θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ. Ζ 

επηηξνπή ηνπ Codex Alimentarius έδσζε θάπνηα πξφηππα, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

ζπζηάζεηο, γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, νη νπνίεο θαζηεξψζεθαλ, 

ζε δηεζλέο επίπεδν, ζηε ζπλδηάζθεςε ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ 

(GATT) ζηελ Οπξνπγνπάε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ απφ ην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (World Trade Organization, WTO), νδήγεζε ζηελ επίιπζε ησλ 

εκπνξηθψλ δηαθσληψλ, πνπ ππήξραλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. 

 

1995 : Ο WHO θαη ν FAO δηνξγάλσζαλ ζπλέδξην κε ζέκα: «HACCP: χιιεςε ηεο 

Ηδέαο θαη Δθαξκνγή», ηνπ νπνίνπ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ήηαλ νη εμήο: α) Δμέηαζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

ηνπ Codex Alimentarius θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ Κψδηθα θαη β) 

Αλαζθφπεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

 

1997 : Ζ Δπηηξνπή Codex Alimentarius Commission αλαζεψξεζε ηηο επηά αξρέο ηνπ 

HACCP, εμέδσζε νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
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δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη πηνζέηεζε ηξία 

αλαζεσξεκέλα βαζηθά θείκελα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Ζ Δπηηξνπή εθαξκφδεη 

ην θνηλφ πξφγξακκα ησλ FAO/WHO γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. Ο USDA 

εθδίδεη «Οδεγφ γηα Πξνεηνηκαζία Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ HACCP», ν νπνίνο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί, σο ζπκπιήξσκα, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην HACCP, απφ ηηο κηθξέο 

θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

 

1998 : Παξνπζίαζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ κεηαμχ ηνπ ISO 

9001 θαη ηνπ HACCP θαη πξφηαζε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ απφ ηα 

πξνζρέδηα ησλ αθφινπζσλ δχν πξνηχπσλ: α) “Guidance on the application of ISO 9001 

& ISO 9002 in the food and drink industry” – Draft International Standard ISO/DIS 

15161 θαη β) “Quality Systems Guidelines Part 13: Guide to AS/NZS ISO 9001: 1994 

for the food processing industry” – Australian/New Zealand Standard 3905.13:1998. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ Απξίιην ηνπ 1997, αλαθνίλσζε ηε λέα ηεο πνιηηηθή γηα ηελ 

Τγεία ησλ Καηαλαισηψλ θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ [COM (97) 183 Σειηθφ] θαη 

ηελ «Πξάζηλε Βίβιν» γηα ηα ηξφθηκα [COM (97) 176 Σειηθφ]. ηηο ΖΠΑ, αληίζηνηρα, 

αλαιακβάλνπλ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο (U.S. Department of Agriculture, USDA) θαη ε 

Οκνζπνλδηαθή Γηνίθεζε Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (Federal Food & Drug 

Administration, FDA). 

 

2000 : Τπεγξάθε απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο Yπνπξγνχο Eζληθήο Oηθνλνκίαο, Aλάπηπμεο 

θαη Γηθαηνζχλεο ε Kνηλή Yπνπξγηθή Aπφθαζε πνπ αθνξά ζηελ ελαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Kνηλνηηθή Oδεγία 93/43/EOK γηα ηελ Aζθάιεηα θαη 

Yγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.  Mε ηελ ΚΤΑ 478/2000, ε ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε 

κε ηελ Δπξσπατθή Oδεγία 93/43 θαη ην HACCP έγηλε ππνρξεσηηθφ ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. Σν 2000 εθδίδεηαη ε Λεπθή Βίβινο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Αθνινπζεί ε αλακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο Δπξσπατθήο 

Ννκνζεζίαο κε ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ 178/2002 γηα ηελ ζχζηαζε ηεο   

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (ΔFSA).  

2004 : Έθδνζε ηεο «Γέζκεο θαλνληζκψλ» (hygiene package) κέζα ζηελ νπνία   

πεξηιακβάλεηαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ αξηζ. 852/2004) γηα ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ.  
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2006 : Ο θαλνληζκφο 852/2004 ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 1.1.2006 θαη αληηθαηέζηεζε 

ηελ Οδεγία πεξί πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ.  Οη παξαπάλσ θαλνληζκνί αθνξνχλ ην 

ζχγρξνλν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ζηε ρψξα καο (Σδηά θ.ά., 1996). 

1.6  “Γέζκε Καλνληζκώλ γηα ηελ Τγηεηλή’’ – Δπξσπατθνί Καλνληζκνί  

Αθνινπζεί ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «Γέζκεο Καλνληζκψλ» γηα ηελ 

πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ (Hygiene Package). Ζ δέζκε θαλνληζκψλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ είλαη κηα ζεηξά απφ θαλνληζκνχο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

δσνηξνθψλ πνπ ζηφρν έρνπλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηε δεκφζηα πγεία κε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο. Ζ «Γέζκε Καλνληζκψλ» απνηειείηαη απφ πέληε 

Καλνληζκνχο θαη κία Οδεγία :  

 

1. Καλ. (ΔΚ) 852/2004 - Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ: Θέηεη γεληθνχο θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, απφ ην ρσξάθη ή ην ζηάβιν κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Με 

ηνλ θαλνληζκφ απηφ ν «παξαγσγφο ηξνθίκσλ» - φπσο νξίδεηαη ζην θείκελν, θέξεη ηελ 

πιήξε επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ παξάγεη, δηαθηλεί, δηαζέηεη.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδφζεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. 852/2004 θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηνπ HACCP, απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ  

2. Καλ. (ΔΚ) 853/2004 - Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. Πεξηιακβάλεη εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηξφθηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλ. 852/2004.  Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδφζεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλ. 853/2004  

3. Καλνληζκφο (ΔΚ) 882/2004 - Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ ειέγρνπ 

ηξνθίκσλ . Ζ Δπξσπαηθή επηηξνπή έρεη εθδφζεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ 882/2004 ζρεηηθά κε ηελ δεηγκαηνιεςία γηα κηθξνβηνινγηθέο δνθηκέο  

4. Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2004 - Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο. Ο θαλνληζκφο απηφο θαζνξίδεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_226/l_22620040625el00030021.pdf
http://www.efet.gr/nomoi/guidance_doc_852-2004_en.pdf
http://www.efet.gr/nomoi/guidance_doc_haccp_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_226/l_22620040625el00220082.pdf
http://www.efet.gr/nomoi/guidance_doc_853-2004_en.pdf
http://www.efet.gr/nomoi/guidance_doc_853-2004_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_191/l_19120040528el00010052.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/sampling_testing.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_226/l_22620040625el00830127.pdf
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5. Οδεγία 2004/41 ΔΚ. - Με ηελ νδεγία απηή θαηαξγνχληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πεξί 

πγηεηλήο ηξνθίκσλ. Αθνινπζεί ε έθδνζε Καλνληζκψλ, Οδεγηψλ θαη Απνθάζεσλ γηα ηε 

ηξνπνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ Καλνληζκψλ πνπ απνηεινχλ κφλν δηαξζξσηηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα ρσξίο λα θαηαξγνχλ ηε βαζηθή δνκή ηεο «Γέζκεο Τγηεηλήο». 

1.7 πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο  HACCP  

 

 

Σν ζχζηεκα HACCP βαζίδεηαη ζηε κεζνδηθή αλάιπζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ έιεγρν εθείλσλ ησλ ζεκείσλ πνπ είλαη θξίζηκα 

γηα ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε ησλ Μειεηψλ HACCP 

παίξλεη ππφςε ηεο φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ  θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε θαη ν  έιεγρνο  φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ.    

 χκθσλα κε ηελ έθδνζε ηεο NACMCF (1997), ην HACCP απνηειείηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο 7 αξρέο ηνπ πίλαθα 1.1 : 

 

Πίλαθαο 1.1 : Αξρέο  ηνπ HACCP 

 

1
ε
 Αξρή       

 

Γηεμαγσγή Αλάιπζεο θηλδχλσλ. 

 

2
ε
 Αξρή       Καζνξηζκφο ησλ Κξίζηκσλ  εκείσλ Διέγρνπ (CCPs). 

 

3
ε
 Αξρή      Καζνξηζκφο Κξίζηκσλ Οξίσλ. 

 

4
ε
 Αξρή      Καζνξηζκφο Γηαδηθαζηψλ Διέγρνπ ησλ CCPS θαη ησλ Κξίζηκσλ 

Οξίσλ. 

 

5
ε
 Αξρή     Καζνξηζκφο Γηνξζσηηθψλ Δλεξγεηψλ . 

 

 

6
ε
 Αξρή      Καζνξηζκφο Γηαδηθαζηψλ Δπαιήζεπζεο. 

 

7
ε
 Αξρή     Καζνξηζκφο Γηαδηθαζηψλ Καηαγξαθήο θαη Αξρεηνζέηεζεο ηνπ 

πζηήκαηνο. 

 

 

( NACMCF, 1997) 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2004/l_195/l_19520040602el00120015.pdf


 22 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο κειέηεο HACCP εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 

 

 Δπηινγή ζχζηαζε νκάδαο HACCP. 

 Πεξηγξαθή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο  ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. 

 ρεδηαζκφο δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο πξψηεο χιεο. 

 Δπαιήζεπζε δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

 Δθαξκνγή ηνπ δέληξνπ απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ 

Διέγρνπ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (CCPs) θαη θαζνξηζκφο  θξηζίκσλ 

νξίσλ γηα ηηο ειεγρφκελεο παξακέηξνπο ζε θάζε Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ. 

 Δγθαηάζηαζε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ 

(CCPs). 

 Καζνξηζκφο ζρεδίνπ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ  επαιήζεπζεο ηεο επηηπρίαο ηνπ HACCP. 

 Σεθκεξίσζε ζπζηήκαηνο –Σήξεζε  αξρείσλ.  

(Codex Alimentarius, 2009) 

 

1.8 Από ην HACCP ζην ISO 22000 

 

Ζ εηζαγσγή ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO 22000 : 2005 έρεη ηξνπνπνηήζεη θάπσο 

ηε πξνζέγγηζε ηνπ HACCP, ελδπλακψλνληαο ηα δηνηθεηηθά ζηνηρεία θαη βειηηψλνληαο 

ηνπο ειέγρνπο αζθάιεηαο. Αθνινπζψληαο ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο, ην ISO αληηκεησπίδεη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο επξχηεξνπ 

πξνηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ίδηα κε απηή πνπ 

αθνινπζήζεθε ζε πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο άιισλ εηδηθεπκέλσλ δηνηθεηηθψλ θαη 

ηερληθψλ ζεκάησλ, φπσο ε πνηφηεηα (ISO 9001), ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (ISO 

14000), ε εξγαζηαθή πγηεηλή θαη αζθάιεηα (OHSAS 18001). Οη έιεγρνη αζθάιεηαο 

βειηηψλνληαη κέζα απφ δηαγξάκκαηα ξνήο ζηεξηδφκελα ζε δηεξγαζίεο θαη ηνλ 

επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζε ηξία επίπεδα. Ζ εθαξκνγή ηνπ ISO είλαη πξναηξεηηθή, ελψ 

ε πηζηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο αζθάιεηαο 



 23 

ηξνθίκσλ απφ έλα ηξίην κέξνο (Chountalas,  2007).      

 Με βάζε ην ISO 22000 : 2005, ε επηθνηλσλία θαη δηεξγαζία θαηά κήθνο ηεο 

δηεπξπκέλεο αιπζίδαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ 

ηξνθίκσλ, είλαη αλαγθαία ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ φισλ ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Απηή ε επηθνηλσλία 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν νξηδφληηα φζν θαη θαηαθφξπθα εληφο ηεο αιπζίδαο 

ησλ ηξνθίκσλ, επεξεάδνληαο αθφκε θαη ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Μηα ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε ηεο ακθίδξνκεο κνξθήο επηθνηλσλίαο ζε φιν ην θάζκα ηεο αιπζίδαο ησλ 

ηξνθίκσλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Καηαλαισηέο 

 

 

 

ρήκα 1.3. Γηαζύλδεζε ησλ θνξέσλ ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ κέζσ ηνπ ISO 22000 

Πεγή:  iso.org, 2005 

 

 

 

Παξαγσγή παξαζηηηθηφλσλ ιηπαζκάησλ 

& θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

 

Παξαγσγνί πξνζζέησλ  

 

Logistics 

Παξαγσγνί κεραλνινγηθνχ   

εμνπιηζκνχ 

 

Παξαγσγνί θαζαξηζηηθψλ  

 

Παξαγσγνί θαζαξηζηηθψλ  

 

Παξαγσγνί πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 

Πάξνρνη γεληθψλ ππεξεζηψλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Υνλδξέκπνξνη 

Κηελνηξφθνη 

Γεσξγνί 

Πξσηνγελείο παξαγσγνί 

Μεηαπνηεηέο ηξνθίκσλ 

Γεπηεξνγελείο κεηαπνηεηέο 

Έκπνξνη Ληαληθήο 

Α
ξ
κ
φ
δ
ηε
ο 
 Α
ξ
ρέ
ο 
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Σν παξφλ πξφηππν, πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηήζεηο γηα έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία κε 

ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαηά κήθνο θάζε θξίθνπ ηεο αιπζίδαο κέρξη ηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή:  

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

 Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο  

 Πξναπαηηνχκελα Πξνγξάκκαηα (PRPS)  

 Αξρέο ηνπ HACCP  

 

1.9 Tν ISO 22000 σο ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ HACCP   

 

Σν ζχζηεκα HACCP απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα 

νινθιεξσκέλν εξγαιείν δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο ζε κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ. Δλψ 

δίλνληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο  ηνπ HACCP πξνβάιινληαη ηδηαίηεξα ηα „‟ ηη „‟ (whats) 

ρσξίο λα δίλνληαη ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ (hows). Έηζη ην 

θιαζζηθφ HACCP πξνβάιιεηαη σο έλα εμσηεξηθφ εξγαιείν/ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί 

απφκαθξα απφ ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο (procedures) θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

επηρείξεζεο (Chountalas, 2007). 

 To IS0 22000, έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη απηέο ηηο αδπλακίεο ζηεξηδφκελν ζηηο 

αξρέο δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ πνπ δηέπνπλ θαη φια ηα ππφινηπα πξφηππα. Αξρέο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, six sigma θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

θχθιν ηνπ Deming (Plan-Do-Check-Act) θαη παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 1.4. O  

Deming ππνζηεξίδεη, φηη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο, 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλαιχζεηο θαη κεηξήζεηο ψζηε λα δηαγλψζνπλ ηηο αηηίεο πνπ 

πξνθαινχλ απφθιηζε ζηα πξντφληα & ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ. Ο Deming κεηαμχ άιισλ πξφηεηλε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, έηζη ψζηε νη Managers λα βξίζθνπλ θαη λα αιιάδνπλ ην 

θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε. Γηα λα απνηππψζεη δε ην 

ζπιινγηζκφ ηνπ θαη εηδηθά γηα λα δείμεη ηε ζπλέρεηα πνπ ππάξρεη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ζρεδίαζε ην δηάγξακκα Deming γλσζηφηεξν, σο θχθινο Deming 

(www.balancedscorecard.org).  

 

 

http://www.balancedscorecard.org/
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ρήκα 1.4: O θύθινο ηνπ Deming 

Πεγή : (ΣΔΔ, 2008) 

 

 

 

 

1.10 Πξόηππα ISO  9001 : 2008 θαη ISO 22000:2005 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη πνιιά επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, 

ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ επνπηεία δνκεκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, 

κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ISO 

22000:2005 είλαη δνκεκέλν λα είλαη ζπκβαηφ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη πςειή ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν πξνηχπσλ. Μηα 

ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ ελνηήησλ ησλ δχν ζεηξψλ πξνηχπσλ.  

ηνλ Πίλαθα 1.2 πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ ελνηήησλ ησλ δπν 

πξνηχπσλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Πίλαθαο 1.2 : ύγθξηζε ελνηήησλ ISO  9001 : 2008 θαη ISO 22000 : 2005 

ISO  9001 : 2008 ISO 22000 : 2005 

1.Αληηθείκελν 1.Αληηθείκελν 

2.Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο  2.Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

3.Όξνη θαη νξηζκνί 3.Όξνη θαη νξηζκνί 

4.πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 4.πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ 

5.Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο 5.Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο 

6.Γηαρείξηζε πφξσλ  6.Γηαρείξηζε πφξσλ 

7.Τινπνίεζε πξντφληνο  7. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε αζθαιψλ 

πξντφλησλ 

8. Μέηξεζε , αλάιπζε θαη βειηίσζε 8. Δπηθχξσζε, επαιήζεπζε θαη βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ 

Πεγή : iso.org, 2009 

 

Όπσο κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη, ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

δπν πξνηχπσλ. Οη 8 βαζηθέο ελφηεηεο έρνπλ παξφκνηα δνκή θαη ζηα δπν πξφηππα κε 

εμαίξεζε ηελ ελφηεηα 7 πνπ ζηελ νπζία πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ 

HACCP θαη ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (PRPS)  

 

1.11 Πξναπαηηνύκελα πξνγξάκκαηα( PRPS),  GHP - GMP  

 

Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (HACCP) ζε κία 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ απφ κφλε ηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Γηα απηφλ ην ιφγν 

ζεσξείηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (Prerequisite 
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Programs - PRPS), κε ζθνπφ λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο θαη λα εληζρπζεί ν βαζκφο 

επηηπρίαο ελφο ζρεδίνπ (Wallace et al., 2001).  

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρή εθαξκνγή ηνπ HACCP απνηεινχλ ε 

εγθαηάζηαζε ησλ PRPS θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ Οξζήο Βηνκεραληθήο 

Πξαθηηθήο (GMP) θαη Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο (GHP). Σα πξφηππα ηεο GMP 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ 

πνπ εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Ζ Οξζή Τγηεηλή Πξαθηηθή 

είλαη ηα κέηξα πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  Οη θαλφλεο Οξζήο Τγηεηλήο 

θαη Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο ελζσκαηψλνληαη ζην ζχζηεκα HACCP, κέζσ ηεο 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο θαλφλεο απηνχο θαη κε έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ. Σα δχν απηά ζηνηρεία 

κε ηε ζεηξά ηνπο, εληάζζνληαη ζε έλα χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ISO 9000 θαη νδεγεί ζηελ παξαγσγή 

αζθαιψλ, πγηεηλψλ, λφκηκσλ, εχγεζησλ, εχρξεζησλ, ζξεπηηθψλ θαη ζηαζεξήο πνηφηεηαο 

πξντφλησλ (Καινγξίδνπ – Βαζηιεηάδνπ, 1999).   

 πκπεξαζκαηηθά, ε Οξζή Βηνκεραληθή Πξαθηηθή (GMP) θαη Τγηεηλή πξέπεη λα 

θαιχπηεη απαηηήζεηο γηα ηα εμήο: 

 Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Γηεξγαζίεο παξαιαβήο ησλ πξψησλ πιψλ, επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη 

δηαλνκήο 

 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ GHP, GMP θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, επηβάιιεηαη θαη κέζσ 

ηεο λνκνζεζίαο. πγθεθξηκέλα, απφ ηε πιεπξά ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο ππάξρνπλ ηα 

πξφηππα Codex Alimentarius, φπνπ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο Οξζήο 

Βηνκεραληθήο θαη Τγηεηλήο Πξαθηηθήο. Βάζεη ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνηχπνπ εθδφζεθε 

θαη ε νδεγία 93/43 ηεο ΔΟΚ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ 

ΚΤΑ 478 ζηηο 4/10/2000, πεξί πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ ίδηα απηή νξίδεη θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θαλνληζκφο 852/2004, 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αληηθαζηζηά ηελ Οδεγία 93/43 ζεζπίδνληαο πην 

νινθιεξσκέλνπο θαλφλεο δηθαίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.  
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εκαληηθή ζπκβνιή ζηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη 

δηελέξγεηα πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πγηεηλήο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ  

πξνζθέξνπλ θαη δχν αθφκα νξγαληζκνί. Ο έλαο είλαη ν CFIA (Canadian Food 

Inspection Agency) θαη ν δεχηεξνο είλαη ν ISO. Ο ISO εμέδσζε ηελ 1/09/2005 ην  

πξφηππν 22000:2005, κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε Food safety management systems ζηε 

δηεπξπκέλε αιπζίδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην θιάδν ησλ ηξνθίκσλ. Σν πξφηππν απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα αλαιπηηθφ ζηελ αλαθνξά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πξναπαηηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ (PRPS)  θαη θαηεγνξηψλ πνπ απηά εληάζζνληαη.  

Δπηπξφζζεηα, ην βξεηαληθφ ηλζηηηνχην πξνηχπσλ εμέδσζε ην πξφηππν PAS 

(Publicly Available Specification) 220:2008, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ, κε ζηφρν λα πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Σν πξφηππν απηφ δελ είλαη απηφλνκν, αιιά έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη 

ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ ISO 

22000:2005. Σν πξφηππν PAS 220:2008 ζπληάρζεθε απφ ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην 

Πξνηχπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηέζζεξηο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επξσπατθέο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ: Danone, Kraft, Nestlé, Unilever θαη ηελ πλνκνζπνλδία Βηνκεραληψλ 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CIAA) (Surak, 2010).  

 Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ PAS 220:2008 εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο ή/θαη πνιππινθφηεηαο 

πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ ηα κέγηζηα νθέιε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ. Σαπηφρξνλα, ην πξφηππν εμεηάδεη ζέκαηα 

παξαγσγήο φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε εκηέηνηκσλ, ε αλάθιεζε πξντφλησλ, ε 

απνζήθεπζε, ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή, νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξντφληνο θαη ε 

βηνηξνκνθξαηία.                                                                                         

  Σα  πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα (Prerequisite Programs - PRP‟s) 

 ραξαθηεξίδνληαη ζαλ νη βαζηθέο ζπλζήθεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ δηαηήξεζε θαηάιιεινπ πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηελ παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ. Σα 

PRP‟s αθνξνχλ νπζηαζηηθά ηελ ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο πνπ απαηηείηαη θαη‟ ειάρηζην, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα  παξάγεη αζθαιή ηξφθηκα θαη ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηα 

εμήο: 

 ζρεδηαζκφ, ρσξνηαμία θαη θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
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 δίθηπα παξνρήο αέξα, αηκνχ, λεξνχ, ελέξγεηαο θ.η.ι. 

 ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 ζπλζήθεο πγηεηλήο, αξρέο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ 

       Σα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε κηα 

επηρείξεζε ηξνθίκσλ, δηαθέξνπλ απφ εηαηξία ζε εηαηξία αλάινγα κε ην κέγεζφο, ηα 

παξαγφκελα πξντφληα θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Σα πξνπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα 

δελ ζπληάζζνληαη βάζεη ελφο ζπγθεληξσηηθνχ θαηαιφγνπ απφ ηνλ νπνίν δηαιέγνληαη ηα 

πιένλ θαηάιιεια, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ 

ηνπο πεγψλ (λνκνζεζία, κειέηεο, επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ζπγγξάκαηα, νδεγνί 

Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο ηνπ ΔΦΔΣ θ.α.).      

  Γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ, εθαξκφδνληαη θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα (operational Prerequisite Programs - oPRP‟s). Σα 

ιεηηνπξγηθά πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα, είλαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο θαη ην πψο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα 

ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ. Σα oPRP‟s ειέγρνπλ επαξθψο ηνπο θίλδπλνπο ηξνθίκσλ 

πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ην ζρέδην HACCP θαη είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ηνλ ηχπν ησλ πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο oPRP‟s 

είλαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ 

 ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε 

 ηελ παξεκπφδηζε ηεο δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο 

 ηνλ έιεγρν εληφκσλ – ηξσθηηθψλ 

 ηελ πξνκήζεηα θαη παξαιαβή πξψησλ πιψλ, ζπζηαηηθψλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ 

 ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο λεξνχ-πάγνπ-αηκνχ 

 ηνλ έιεγρν μέλσλ ζσκάησλ (π.ρ. γπαιί, μχιν, κέηαιιν) 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα oPRP‟s δηέπνληαη απφ ηελ ίδηα ινγηθή ησλ θηλδχλσλ 

θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ κε ηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ HACCP (δηαδηθαζίεο 

παξαθνινχζεζεο, δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, επζχλεο/αξκνδηφηεηεο, αξρεία 

παξαθνινχζεζεο, θ.η.ι.), αιιά ζαλ εηδνπνηφο δηαθνξά κπνξεί λα παξαζέζεη θαλείο ηελ 

απνπζία ησλ θξίζηκσλ νξίσλ.       
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 εκαληηθφ παξάγνληα ηνπ ζρεδίνπ HACCP απνηεινχλ θαη ηα θξίζηκα ζεκεία 

ειέγρνπ (Critical Control Point - CCP) θαη είλαη εθείλα ηα ζεκεία φπνπ κπνξεί λα 

εθαξκφδεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ εμάιεηςε ελφο θηλδχλνπ ή 

ηελ κείσζή ηνπ ζε απνδεθηφ επίπεδν. Σν θξηηήξην πνπ δηαρσξίδεη ην απνδεθηφ απφ ην 

κε απνδεθηφ επίπεδν αζθαιείαο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ Κξίζηκν Όξην (Critical Limit). Σα 

Κξίζηκα Όξηα ησλ CCP‟s είλαη επηιεγκέλα βάζεη νξζήο ηεθκεξίσζεο θαη κε βαζηθφ 

γλψκνλα ηελ ακεζφηεηα θαη επθνιία ησλ κεηξήζεψλ ηνπο.   

 Πξαθηηθά, ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ HACCP ή ησλ oPRP‟s, ζαλ ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλνχλ γηα ην ηξφθηκν, είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο θαη απηφ γηαηί έλαο κεγάινο αξηζκφο CCP‟s θαζίζηα ηε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, πξνβιεκαηηθή (ζεκαληηθή 

θαηαλάισζε πφξσλ – νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). Σα πξναπαηηνχκελα 

πξνγξάκκαηα πνιιέο θνξέο ειέγρνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ επαξθψο θηλδχλνπο, ζε 

πξνγελέζηεξν ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ ζηάδην, θαζηζηψληαο κε αλαγθαία ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ζε CCP. Γεληθά, ζεκείν ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνηχπνπ ζαλ CCP, απαηηεί απμεκέλνπο πφξνπο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 

επηηήξεζή ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη, ην πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο (www.foodgrade.gr).  

 ην ζρήκα 1.5 απεηθνλίδεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ κε ην ζχζηεκα HACCP, θάησ απφ ηελ νκπξέια ηνπ ISO 22000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1.5 : ύλδεζε ηνπ HACCP θαη ησλ PRPS  θάησ από ηελ νκπξέια ηνπ ISO 

22000:2005 , Πεγή: iso.org 

http://www.foodgrade.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- Παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο  

 

 

2.1 Σαπηόηεηα θαη ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο 

 

 

H «Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ.» ηδξχζεθε ην 1960 κε ζθνπφ ηελ 

απηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε δάραξε θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ ηεπηινθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα.      Tν 

1961 ιεηηνχξγεζε ην πξψην εξγνζηάζην ζηε Λάξηζα, ην 1962 ζην Πιαηχ, ζην 1963 ζηηο 

έξξεο. H δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηεχηισλ ησλ 3 πξψησλ εξγνζηαζίσλ ήηαλ 2.000 

ηφλλνη ην 24σξν. Tν 1972 ιεηηνχξγεζε ην ηέηαξην εξγνζηάζην ζηελ Ξάλζε θαη ην 1975 

ην πέκπην εξγνζηάζην ζηελ Oξεζηηάδα κε δπλακηθφηεηα 3.000 ηφλσλ ηεχηισλ ην 

24σξν ην θαζέλα.        

 H ηειηθή νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα ησλ εθρπιίζεσλ ησλ εξγνζηαζίσλ 

κεηά απφ ζηαδηαθέο επεθηάζεηο θαη βειηηψζεηο αλήιζε ζε : 

 Λάξηζα 8.000 ηφλνη 

 Πιαηχ 8.000 ηφλνη 

 έξξεο 5.000 ηφλνη 

 Ξάλζε 6.000 ηφλνη  

 Oξεζηηάδα 5.400 ηφλνη 

 χλνιν δπλακηθφηεηαο 32.400 ηφλνη ηεχηισλ ην 24σξν. Ζ αληίζηνηρε ζπλνιηθή 

εηήζηα παξαγσγή ηεο Δ.Β.Ε ππεξθάιππηε ηελ εζληθή πνζφζησζε ησλ 319.000 ηνλ.  

θαζψο θαη ηεο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο.      

  Σν 2002 ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΔΒΕ πέξαζε ην δαραξνπξγείν ηνπ 

ZABALJ ζηε εξβία, κε δπλακηθφηεηα εθρχιηζεο 4.500 ηφλσλ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2003 

νινθιεξψζεθε ε αγνξά θαη ηνπ δεχηεξνπ δαραξνπξγείνπ CRVENKA ζηε εξβία, κε 

δπλακηθφηεηα εθρχιηζεο 6.000 ηφλσλ. Απφ ην 2006 κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ 

Πιαηένο, εξξψλ θαη Οξεζηηάδαο ην ζχλνιν ηεο νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ 

εθρπιίζεσλ αλέξρεηαη ζε 17.400 ηφλνπο ηεχηισλ (www.ebz.gr).   

 Οη κνλάδεο ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Ξάλζεο ιεηηνχξγεζαλ σο δαραξνπξγεία γηα 

ηειεπηαία ρξνληά ην 2006, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε Δ.Β.Ε. απέζπξε ην 50,01% ηεο 

πνζφζησζεο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.320/2006 ηεο Δ.Δ. Ο θηηξηαθφο 

εμνπιηζκφο θαζψο θαη κεγάιν ηκήκα ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

http://www.ebz.gr/
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παξακέλεη ζε αδξάλεηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

 Tα εξγνζηάζηα επεμεξγάδνληαη ηεχηια απφ ηα ηέιε Απγνχζηνπ κέρξη ηα ηέιε 

Ννεκβξίνπ - αξρέο Γεθεκβξίνπ φιν ην 24σξν ζπλερψο. Σνλ ππφινηπν ρξφλν ην ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ αζρνιείηαη κε ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, κε βειηηψζεηο θαη 

πξνζζήθεο λένπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε πεξίνδν 

ζπγθνκηδήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ηεχηινπ πνπ νλνκάδεηαη θακπάληα. ήκεξα ε 

Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηε εξβία ζηελ 

παξαγσγή θαη εκπνξία ιεπθήο θξπζηαιιηθήο δάραξεο θαη ησλ παξαπξντφλησλ ηεο. Ζ 

δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίζηεθε αξρηθά ζε 30 ρξφληα κέρξη 31/12/1990 ελψ απφ ηελ 

1/1/1991 παξαηάζεθε γηα 20 αθφκε ρξφληα κέρξη ηελ 31/12/2010. Ζ δηάξθεηα ηεο 

Δηαηξίαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ.           

 Ζ Δηαηξία κεηά ηελ απφθηεζε δχν εηαηξηψλ επεμεξγαζίαο δάραξεο ζηε εξβία 

απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βηνκεραλίεο δάραξεο απφ άπνςε παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο. ήκεξα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαιχπηεηαη απφ ηελ 

Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο.  Έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. ηα 

Κεληξηθά Γξαθεία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

θαη νη επηηειηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Τπεξεζίεο ηεο ΔΒΕ. Ζ Δηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη νη κεηνρέο ηεο πεξηιακβάλνληαη ζην FTSE 40. Βαζηθφο 

κέηνρφο ηεο είλαη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δ.Β.Ε  Α.Δ., 

2009-1010). 

2.2 Κιάδνο Εάραξεο – Καλνληζκνί 

 

Ζ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο Α.Δ. κε βάζε ηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε 

Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΚΟΓ) ηεο Δ..Τ.Δ. αλήθεη ζηνλ θιάδν 

Παξαγσγήο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (αξηζκφο ΣΑΚΟΓ: 15) θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ππνθιάδν Παξαγσγήο Εάραξεο (αξηζκφο ΣΑΚΟΓ: 158.3).    

 Δίλαη ν κνλαδηθφο παξαγσγφο δάραξεο ζηελ Διιάδα, ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα 

ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (Κ.Α.Π.) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη 

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηάζεζε ηεο δάραξεο. Ζ Δ.Β.Ε Α.Δ είλαη θαηαρσξεκέλε ζηα Μεηξψα Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, κε αξηζκφ Μ.Α.Δ. 8246/ 62/ Β/ 86/ 61. 

πγθεθξηκέλα δηέπεηαη απφ ηνπο παξαθάησ θαλνληζκνχο : 
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 Απφ ην 1981 ε Διιάδα σο κέινο ηεο Δ.Ο.Κ. αξρηθά θαη Δ.Δ. ηειηθά, αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή ηεο δάραξεο θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο . Με ηελ εηζδνρή ηεο ρψξαο καο 

ζηελ Δ.Δ. ζπκθσλήζεθε θαη θαζνξίζηεθε ε πνζφζησζε (Quota) ηεο εηήζηαο 

παξαγσγήο δάραξεο πνπ ξπζκίδεη θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηεο πξψηεο χιεο (δαραξφηεπηια) , βάζε ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο. 

 Σν 1994 κε ηε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) νη δηαηάμεηο 

αιιάδνπλ θαη ε αγνξά παίξλεη άιιε κνξθή. Ζ πξνζπάζεηα ηεο GATT θαη 

αξγφηεξα ηνπ Π.Ο.Δ. γηα παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ελίζρπζε ηνπ 

εκπνξίνπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν ηεο δάραξεο θαη 

θάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ αθφκα πην έληνλν.  

 Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πξνέβε ζηελ ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο δάραξεο 

(Κ.Ο.Α Εάραξεο), ςεθίδνληαο ηνπο ηξεηο λένπο Καλνληζκνχο (Κ. 318,319,320) 

/2006 , νη νπνίνη νδήγεζαλ ζε αλαγθαίεο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ Δπξσπατθή 

αγνξά δάραξεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο δαραξνβηνκεραλίεο ησλ Μεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε ζπκπίεζε ηεο ηηκήο ηεο δάραξεο, θαηά 10% θαη 

πιένλ, γεγνλφο πνπ επεξέαζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη ηελ Διιεληθή Αγνξά. Ζ 

πξννπηηθή απηή κεζνπξφζεζκα νδήγεζε έλα κεγάιν αξηζκφ Δπξσπατθψλ 

Βηνκεραληψλ δάραξεο, ζηελ απφθαζε γηα απφζπξζε πνζνζηψζεσλ κε ππαγσγή 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαζεζηψηνο αλαδηάξζξσζεο ηνπ θαλνληζκνχ 320/2006. 

 Με ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο Δ.Δ. ζηηο 

24/11/2005 ζεζπίδεηαη λέν θαζεζηψο ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο 

(Κ.Ο.Α.)Εάραξεο πνπ ζα ηζρχεη απφ ην δαραξηθφ έηνο 2006/2007. Σνλ Ηνχιην 

ηνπ 2006 απνζχξζεθαλ πνζνζηψζεηο χςνπο 1.200.000 ηφλσλ δάραξεο πνπ 

αθνξνχζαλ κφλν ην πξψην Δκπνξηθφ έηνο 2006/2007 ελψ γηα ην εκπνξηθφ έηνο 

2007/2008 απνζχξζεθαλ πνζνζηψζεηο 680.000 ηφλσλ δάραξεο. 
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2.3 Εαραξνπξγείν Πιαηένο 

 

Δμεηάδνληαο θαη αλαιχνληαο ην ζχζηεκα HACCP θαζψο θαη ην θφζηνο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε παξαγσγηθή κνλάδα Πιαηένο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

παξαζέζνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραληθή κνλάδα.

 Σν εξγνζηάζην Πιαηένο ηεο ΔΒΕ είλαη ην κνλαδηθφ απφ άπνςε δπλακηθφηεηαο, 

εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο. Καηεξγάδεηαη ηεχηια απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε νλνκαζηηθή δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηεχηισλ 8.000 

ηφλσλ/24σξν κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζε δάραξε 100.000 ηφλνπο/έηνο (www.ebz.gr). 

Ζ βηνκεραληθή κνλάδα Πιαηένο παξάγεη ιεπθή θξπζηαιιηθή δάραξε θαηεγνξίαο Νν 2 

ηεο Δ.Δ. Με παξαπξντφληα :  

 Μειάζα. 

 Νσπφ πνιηφ. 

 Ξεξφ πνιηφ.  

 Σα παξαγφκελα πγξά απφβιεηα κεηά ην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ κε θηιηξάξηζκα 

θαη ελ ζπλερεία παξακνλή ζε αεξφβηεο θαη αλαεξφβηεο ρσκαηνδεμακελέο, 

θαηαιήγνπλ ζην θπζηθφ απνδέθηε (Λνπδία).  

2.4 Λεηηνπξγηθό Οξγαλόγξακκα ηνπ εξγνζηαζίνπ Πιαηένο 

 

 

Σν Δξγνζηάζην Εάραξεο Πιαηένο δηαζέηεη νξγαλφγξακκα ζην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε νξγαλσηηθή δνκή απηήο, νη ιεηηνπξγηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ε ζπζρέηηζε ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ απηήο. 

Σν νξγαλφγξακκα ηνπ Δξγνζηαζίνπ Εάραξεο Πιαηένο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.1 

ελψ αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα IV. 

Χο εθπξφζσπνο ηεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα Τγηεηλήο θαη Πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ απηήο έρεη νξηζηεί ν Τπεχζπλνο Τγηεηλήο & Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ν 

νπνίνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP.  

Απφ ην Δξγνζηάζην Εάραξεο Πιαηένο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ηεξνχληαη 

πεξηγξαθέο εξγαζίαο γηα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ δηνηθεί, εθηειεί θαη επαιεζεχεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ - 

ππνπξντφλησλ πνπ απηή παξάγεη θαη δηαζέηεη ζηελ θαηαλάισζε. 

http://www.ebz.gr/
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ρήκα 2.1 : Οξγαλόγξακκα Δξγνζηαζίνπ Εάραξεο 

Πεγή : Δγρεηξίδην HACCP, 2008 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

(ΤΜΒΟΤΛΗΟ) 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 

ΤΓΗΔΗΝΖ & 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΓΔΧΠΟΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

Ζ/Μ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
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   Αθφκε απφ ην Δξγνζηάζην Εάραξεο Πιαηένο πξνζδηνξίδνληαη θαη παξέρνληαη 

επαξθείο θαη θαηάιιειεο εζσηεξηθέο δπλαηφηεηεο επαιήζεπζεο, έηζη ψζηε νη 

πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο HACCP λα ηθαλνπνηνχληαη θαη λα 

δηαηεξνχληαη πάληα. 

Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ ειέγρεη ην χζηεκα HACCP ζε ηαθηά - 

πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ηελ πιήξε αλαζθφπεζε απηνχ. Ζ 

αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο HACCP επηηπγράλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ (Internal Audits), φζν θαη κε ηελ 

εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ.  

 Αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο HACCP γίλεηαη επίζεο ζην πκβνχιην Γηνίθεζεο 

Πνηφηεηαο, ην νπνίν δηελεξγείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Δξγνζηαζίνπ 

 

ην εξγνζηάζην Πιαηένο ιεηηνπξγνύλ επίζεο: 

- Σν Κεληξηθφ Σερλνινγηθφ Δξγαζηήξην ζην νπνίν γίλνληαη πνηνηηθνί έιεγρνη ησλ 

πξντφλησλ, παξαπξντφλησλ  φισλ ησλ παξαγσγηθψλ  κνλάδσλ ηεο Δ.Β.Ε., θαζψο θαη 

ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ιεηηνπξγίαο. Μέζα ζην ηερλνινγηθφ εξγαζηήξην γίλεηαη ε 

αλάιπζε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ HACCP θαζψο θαη ησλ άιισλ 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

- Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο.  

- Σν Κέληξν Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθψλ θαη πζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζε δηάθνξνπο 

ζηαζκνχο ησλ εξγνζηαζίσλ, κε επηζθεπέο ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ, 

θαηαζθεπέο παξαγσγήο θαη θαηαζθεπέο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, κεηαηξνπέο ή 

πξνζαξκνγέο. 

- χγρξνλε κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη θνπθεηνπνίεζεο ηεπηινζπφξνπ πνπ έλα κέξνο 

ηνπ πσιείηαη ζηνπο ηεπηινθαιιηεξγεηέο θαη έλα κέξνο εμάγεηαη ζε ζπνξνπαξαγσγηθνχο 

νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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2.5 Πηζηνπνηήζεηο θαη ζπζηήκαηα πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξία 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο Α.Δ. θαη ε Γηνίθεζε ηνπ 

Δξγνζηαζίνπ Εάραξεο Πιαηένο έρεη πηνζεηήζεη πνιηηηθή γηα ηελ Πνηφηεηα θαη ηελ 

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα πξντφληνο - ππνπξντφλησλ, κέζσ ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη φηη 

ηα πξντφληα - ππνπξντφληα ηεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο.        

 Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δηαηξία εθαξκφδεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 9001:2008, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εληνπίδνληαη, 

θαηαγξάθνληαη θαη εθαξκφδνληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ - ππνπξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 Δπίζεο ε Δηαηξία εθαξκφδεη χζηεκα HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points), γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ - ππνπξντφλησλ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ αξρηθά ηεο Οδεγίαο 93/43/ΔΟΚ 

θαη 98/67/ΔΚ αληίζηνηρα θαη ηειηθά ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο εθπαηδεχεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ζπλερψο, ψζηε λα  

ππνζηεξίδεη κε ζεηηθή πξνζήισζε, δηα κέζνπ κηαο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο, 

ηνλ ζηφρν ηεο Πνηφηεηαο θαη ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο  πξντφληνο - ππνπξντφλησλ 

ζε φια ηα ηκήκαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ, απνδεηθλχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Τγηεηλήο θαη Πνηφηεηαο. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη 

ηνπ Δξγνζηαζίνπ Πιαηένο δεζκεχεηαη λα παξέρεη ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Τγηεηλήο θαη Πνηφηεηαο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη: 

 

1. Σα πξντφληα - ππνπξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Δ.Β.Ε Α.Δ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο. 

2. Σα πξντφληα – ππνπξντφληα ηεο εηαηξίαο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. 

3. Σα πξντφληα - ππνπξντφληα θαη νη ππεξεζίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο. 

4. Ζ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ πξνο ηελ Δηαηξία  απμάλεη δηαξθψο. 
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5. Ζ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ηεο βειηηψλεηαη ζηαζεξά. 

6. Ζ Δηαηξία θαηαβάιεη ζπλερή πξνζπάζεηα ψζηε λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο 

Τγηεηλήο θαη Πνηφηεηαο, φπσο απηνί θαηαγξάθνληαη ζην χζηεκα Πνηφηεηαο 

θαη ζην χζηεκα HACCP (Δγρεηξίδην HACCP ηεο Δ.Β.Ε , 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 – Πεξηγξαθή πξντόληνο  

 

 

Πξνθεηκέλνπ ε Οκάδα HACCP λα θαηαθέξεη λα εληνπίζεη ηνπο  πηζαλνχο 

θηλδχλνπο είλαη απαξαίηεηε  ε γλψζε ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο 

ηνπ. ηε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πεξηιακβάλνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ, νη πξψηεο χιεο, ε ζπζθεπαζία, ε απνζήθεπζε θαη ε ηειηθή 

ηνπ ρξήζε. Σν θχξην πξντφλ ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο είλαη ε ιεπθή 

θξπζηαιιηθή δάραξε πνηφηεηαο STANDARD (E.E θαηεγνξία ΗΗ). Ο φξνο «δάραξε» 

απνηειεί  ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηεο δαραξφδεο ή αιιηψο ζαθραξφδεο.  

3.1 Πξώηεο Ύιεο 

H πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε παξαγσγή δάραξεο είλαη ην 

δαραξνθάιακν (Saccharum officiarum) θαη ην δαραξφηεπηιν (Beta vulgaris). Ζ Δ.Β.Ε 

Α.Δ ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε ην ηεχηιν (ή δαραξφηεπηιν).Σν ηεχηιν πεξηέρεη ηα 

παξαθάησ ζπζηαηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3.1 : 

 

 

ρήκα 3.1 : πζηαηηθά δαραξόηεπηινπ 

Πεγή : ebz.gr 

 

  14 - 17% δάραξε  

  76 - 78% λεξφ  

  4 - 5% αδηάιπηα μεξά ζπζηαηηθά (MAPK) θαη  

  2 - 3% δηαιπηά μεξά ζπζηαηηθά (αδσηνχρα θαη κε αδσηνχρα νξγαληθά θαη αλφξγαλα 

ζπζηαηηθά). 
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Μεηά απφ επεμεξγαζία 1.000 ηφλλσλ ηεχηισλ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε 14,5% 

παξάγνληαη: 

 115-120 ηφλλνη δάραξε (11,5 - 12,0 %),  

 40 ηφλλνη κειάζα (πεξηεθηηθφηεηαο ζε δαραξφδε 47%),   

 120-160 ηφλλνη λσπή πνχιπα - αλαιφγσο ηεο δήηεζεο 

 35-40 ηφλλνη δαραξφπηηα ή μεξή πνχιπα  

 Ζ ζπγθνκηδή θαη ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ηνπ ηεχηινπ γηα ηελ παξαγσγή 

δάραξεο (θακπάληα), γίλεηαη απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη ηνλ Γεθέκβξην θάζε έηνπο, 

δηαξθεί θαηά κέζν φξν 80 εκέξεο θαη ιακβάλεη ρψξα ζηα ηξία εξγνζηάζηα ηεο εηαηξίαο: 

Πιαηένο, εξξψλ θαη Οξεζηηάδνο. Ζ δάραξε παξαδίδεηαη ζηνπο πειάηεο ρχκα γηα 

βηνκεραληθή, θπξίσο, ρξήζε. Μεηαθέξεηαη κε ηδηφθηεηα ζηινθφξα ηεο ΔΒΕ θαη κε 

ζηινθφξα ζπλεξγαδφκελσλ κεηαθνξέσλ.  

3.2 πζθεπαζία 

Ζ δάραξε ζπζθεπάδεηαη ζε :  

 κεγάινπο ζάθνπο ησλ 1.000 θηιψλ (Big Bags) 

 ζε ραξηφζαθνπο ησλ 50 θαη 25 θηιψλ θαζψο θαη ζε κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο 

ηνπ 1 θηινχ αιιά  

  ζε κνξθή αηνκηθψλ ζπζθεπαζηψλ (ξάβδνπ).   

3.3 ύζηαζε ηεο δάραξεο  

 

Ζ δάραξε φπσο θαη φιεο νη ππφινηπεο θπζηθέο γιπθαληηθέο χιεο, πξνέξρεηαη 

απφ θπηηθά πιηθά θαη επηδέρεηαη επεμεξγαζία ζε ηέηνηα έθηαζε ψζηε ε θπζηθή ηεο 

εκθάληζε λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ην πιηθφ πξνέιεπζεο. Λφγσ ηεο 

θξπζηαιιηθήο ηεο θχζεο ε δάραξε είλαη έλα πνιχ θαζαξφ νξγαληθφ πξντφλ. Ζ 

θαζαξφηεηα ηεο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε πνηφηεηα ηεο θαη κπνξεί λα 

θηάζεη θαη ην 99%. Ζ ιεπθή δάραξε απνηειείηαη απφ απινχο δηαθξηηνχο θξπζηάιινπο 

θαζψο θαη απφ ζπζζσκαηψκαηα ηνπο. Μεηαμχ ησλ θελψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

έλσζε ησλ θξπζηάιισλ παξακέλνπλ ππνιείκκαηα ζηξνπηνχ ηα νπνία πεξηέρνπλ 

πξνζκίμεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο 

δάραξεο. Οη μέλεο πξνζκίμεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ είλαη λεξφ θαη αλφξγαλα άιαηα, καδί 
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κε άιιεο νξγαληθέο ελψζεηο φπσο αλάγνληα ζάθραξα, νιηγνζαθραξίηεο, νξγαληθά νμέα 

θαη αδσηνχρεο ελψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψηε χιε παξαγσγήο. Οξηζκέλεο 

απφ ηηο πξνζκίμεηο κπνξεί επίζεο λα έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαη αθνινπζήζεη ηε δάραξε 

θαηά ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο σο πξντφληα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ π.ρ κεηαμχ 

αλαγφλησλ ζαθράξσλ θαη ακηλνμέσλ ζηε γλσζηή αληίδξαζε Maillard πνπ δεκηνπξγεί 

ρξσζηηθέο ελψζεηο απφ ην θίηξηλν κέρξη ην ζθνχξν θαζηαλφ ρξψκα (Αξβαληηνγηάλλεο, 

2001).           

  Ζ δάραξε επεηδή έρεη ρακειή ελεξγφηεηα λεξνχ αλήθεη ζε θαηεγνξία  

πξντφλησλ πνπ πνιχ δχζθνια ζα ππνζηεί κηθξνβηνινγηθέο αιινηψζεηο, εθφζνλ 

απνζεθεπηεί ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο (Jay, 1992). Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά 

ηελ πξνζζήθε ηεο δάραξεο ζε θξέκεο ζνθνιάηαο, πξντφληα θνλζέξβαο, ζηξφπηα 

θξνχησλ, αιιαληηθά, αλαςπθηηθά γηαηί πεξηέρνπλ κηθξννξγαληζκνχο θαη ζπζηαηηθά 

πνπ ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ή αιινηψζεηο (Mauch et al., 

1980).  

Ζ ρξήζε ηεο δάραξεο σο ζπζηαηηθφ ζε κεγάιν αξηζκφ ηξνθίκσλ νδήγεζε ζηε 

ζέζπηζε απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ σο πξνο ηα θπζηθά, ρεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

πκπεξαίλνπκε φηη ε επξεία θαηαλάισζε δάραξεο νδεγεί ζηελ ιήςε κέηξσλ 

πνπ ζα εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Δπνκέλσο, 

απαξαίηεηε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε, ε εθαξκνγή, ελφο ζπζηήκαηνο HACCP γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. ηε ηππνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δάραξεο 

βνήζεζε πνιχ θαη ε ζπλερψο εμειηζζφκελε ηερληθή ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο θαη 

ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ κεζφδσλ. Υάξε ζε απηέο ηηο κεζφδνπο, 

θαζνξίδνληαη αιιά θαη πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα  ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ 

πξνδηαγξάθνπλ ηε πνηφηεηα.  

χκθσλα κε ην Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ε πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο 

δάραξεο, πνπ παξάγεηαη ζηα Δξγνζηάζηα Εάραξεο ηεο ΔΒΕ Α.Δ θαη  πξνέξρεηαη απφ 

ηεχηια πξέπεη λα πιεξνί  ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο (πίλαθαο 3.1), νη νπνίεο ηελ 

θαηαηάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία 2 ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:  
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Πίλαθαο 3.1 : Κξηηήξηα πνηόηεηαο δάραξεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΣΠ 

Εαραξφδε (pol)                              [ 
o
S ]                       ≥   99,7 

Τγξαζία                                         [ % ]                        ≤   0.06 

Ηκβεξηνζάθραξν                             [ % ]                        ≤   0,04 

Ξεξά ζπζηαηηθά (ηέθξα)                [ βαζκνί *]                 ≤   15 

Υξσκαηηθφο ηχπνο                          [ βαζκνί * ]                 ≤   9 

Υξψκα ζε δηάιπκα                         [ βαζκνί * ]                 ≤    6 

Πεγή : ΚΣΠ (άξζξν 64), 2010 

 

* νη βαζκνί πνπ αθνξνχλ ηα μεξά ζπζηαηηθά (ηέθξα), ην ρξσκαηηθφ ηχπν θαη ην ρξψκα 

ηνπ δηαιχκαηνο πξνζδηνξίδνληαη βάζε επίζεκσλ κεζφδσλ, θαζνξηζκέλσλ απφ ηελ  

ICUMSA (International Commission of Uniform Methods of Sugar Analysis). Γηα ην 

θαζέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά μερσξηζηά θαζνξίδνληαη ηα κέγηζηα φξηα βαζκψλ. 

Ζ βαζκνινγία απηή ρξεζηκεχεη γηα ηε πνηνηηθή ζχγθξηζε αιιά θαη ηε πνηνηηθή 

πξνδηαγξαθή ηεο ιεπθήο θξπζηαιιηθήο δάραξεο.  

 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεπθήο θξπζηαιιηθήο δάραξεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 64 , είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δαραξφδε (ζαθραξφδε), ε πγξαζία αιιά θαη ην 

ηκβεξηνζάθραξν. Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε πεξαηηέξσ ηελ πνηφηεηα ηεο ιεπθήο 

θξπζηαιιηθήο δάραξεο πξνζδηνξίδνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ζε ηέθξα, ρξσκαηηθφ ηεο 

ηχπν θαη ην ρξψκα ζε δηάιπκα.                    

             Ζ δάραξε ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θησρφηεξα βαζηθά είδε δηαηξνθήο ζε 

ζπφξηα κηθξννξγαληζκψλ. Χζηφζν, γηα ηηο βηνκεραληθέο ρξήζεηο (εκθηάισζε, 

θνλζεξβνπνίεζε) ηεο πγξήο δάραξεο (liquid sugar) έρνπλ εθπνλεζεί πξφηππα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κηθξνβηνινγηθέο κνιχλζεηο ηνπ πξντφληνο θαη ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηεζλή πξφηππα (standards). Σα ζηάληαξ απηά, πηνζεηεζήθαλ 

ηειηθά θαη ζηε πεξίπησζε ηεο ιεπθήο θξπζηαιιηθήο δάραξεο. ηνλ πίλαθα 3.2 

παξνπζηάδεηαη ν κέγηζηνο  επηηξεπφκελνο αξηζκφο κηθξννξγαληζκψλ ζε 10 g δάραξεο  ή 

κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο ζεηηθψλ εμεηαζζέλησλ δεηγκάησλ ή ζσιήλσλ. 
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Πίλαθαο 3.2 Πξόηππα γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο δάραξεο 

 

 Δκθηαισηέο  Κνλζεξβνπνηνί  

 

Μηθξννξγαληζκνί  

Μέγηζην  

5 δεηγκάησλ  

Μέζνο φξνο 5 δεηγκάησλ  

 

Μεζφθηια βαθηήξηα 

 

200/10 g max 

 

 

Μχθεηεο  

 

10/10 g max 

 

 

Εχκεο  

 

10 /10 g max 

 

 

πφξηα ζεξκφθηισλ  

 

150 /10g                                   

 

125 /10g                                   

 

Flat sour spores  

 

75 /10g                                   

 

50 /10g                                   

Αλαεξφβηα,  

Παξαγσγνί αεξίσλ  

3 απφ 5  

δείγκαηα  

4 απφ 6  

ζσιήλεο  

 

Παξαγσγνί ζείνπ  

2 απφ 5  

Γείγκαηα 

5 ζπφξηα  

αλά 10 g 

Πεγή : www.gmaonline.org θαη www.nsda.org  

 

 

 

3.4 Πξνδηαγξαθέο δάραξεο  

Ζ Διιεληθή ιεπθή θξπζηαιιηθή  δάραξε εθηφο απφ ηηο  βαζηθέο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 3.1 πξέπεη λα θαιχπηεη θαη θάπνηα επηπιένλ 

θξηηήξηα  πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3 :       

 

 

 

http://www.gmaonline.org/
http://www.nsda.org/
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Πίλαθαο 3.3 : Δπηπιένλ πξνδηαγξαθέο γηα ηε πνηόηεηα ηεο ιεπθήο θξπζηαιιηθήο  

δάραξεο 

 

Γεχζε 

 

 

Γιπθηά 

Οζκή 

 

 

Οπδεκία 

Οζκή κεηά απφ νμίληζε 

 

 

Οπδεκία 

Θφισκα 

 

 

Οπδέλ 

Σέθξα 

 

 

15º E.U. max ή 0,027% max 

Αδηάιπηα 

 

 

20 mg/kg max 

SO2 

 

 

10 mg/kg max 

 

Μέζν κέγεζνο θφθθνπ 

 

0,30 -,050 mm 

Πεγή : Laugendorf  et al., 1998 

 

3.5 Παξαπξντόληα ηεο  ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο δάραξεο  

 

Σα θχξηα πξντφληα θαη παξαπξντφληα ηεο δάραξεο θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο 

παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν ζπλνπηηθφ πίλαθα :  

 
Πίλαθαο 3.4 Παξαπξντόληα ηεο δάραξεο 

Πεγή : EBZ, 2009 

 

Πξντφλ  

 

Παξαπξντφληα  

 

Υξήζε  

 

1. Εάραξε  
  

Γηαηξνθηθή βηνκεραλία  

  

1. Εαραξφπηηα  

 

 

Κηελνηξνθηθή βηνκεραλία  

  

2. Πνχιπα λσπή  

 

«  

  

3. Μειάζα  

Πξφζζεην θηελνηξνθψλ 

Οηλνπλεπκαηνπνηία  

Εχκεο αξηνπνηίαο  

  

4. Αζβεζηντιχο  

 

Βειηησηηθφ νμέσλ εδάθσλ  
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 Μειάζα  

Ζ κειάζα είλαη παξαπξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηα δάραξεο. Πξφθεηηαη 

γηα ην ηειηθφ ζηξφπη θπγνθέληξηζεο ην νπνίν είλαη ηφζν ρακειήο θαζαξφηεηαο ψζηε λα 

κελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ε θξπζηάιισζε ηνπ. Πεξηέρεη φια ηα κε ζάθραξα 

ησλ ηεχηισλ ηα νπνία δελ απνκαθξχλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ηνπ ρπκνχ, 

ηα δηαιπηά ζπζηαηηθά πνπ πξνζηίζεληαη θαηά ηε παξαγσγή ηεο δάραξεο θαη ηα 

πξντφληα απνηθνδφκεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα δηαθνξά ζηάδηα παξαγσγήο. Ζ 

ρεκηθή ζχλζεζε ηεο κειάζαο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο ησλ δαραξφηεπηισλ . Σα θπξηφηεξα ζπζηαηηθά ηεο κειάζαο αλαθέξνληαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα 3.2.         

 Ζ κειάζα θπξίσο ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ζε ζαθραξφδε ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε βηνκεραληθέο ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ έλα κεγάιν κέξνο βηνηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. 

Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο ηεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δσνηξνθή 

κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηελ μεξή ή πγξή πνχιπα. 

 

 

Μειάζα 

------------------------------------------ 

Ξεξά ζπζηαηηθά                                     Νεξφ  

                               74-77%                                            26% 

                  ----------------------------------------------------------------- 

 

Οιηθά ζάθραξα                            Με ζάθραξα                 Οιηθά ζάθραξα  

     47-48%                                       (~30%)                            47-48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.2 : πζηαηηθά ηεο κειάζαο 

Πεγή : Αξβαληηνγηάλλεο, 2001 

 

 

    

αθραξφδε  

Ηκβεξηνζαθραξφδε  

Ραθηλφδε 

Κεζηφδεο  

Γαιαθηηλφιε  

„Ακπιν 

Γεμηξάλε  

 

 

Πξσηεΐλεο  

Σέθξα 

Με αδσηνχρα 

ζπζηαηηθά 

 

 

 

Βηνηίλε  

Β Βηηακίλεο 
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 Πνύιπα 

 

         Ζ πνχιπα είλαη παξαπξντφλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηεο δάραξεο. 

Γεκηνπξγείηαη κεηά απφ ην ζηάδην εθρχιηζεο θαη απνηειείηαη  απφ εθρπιηζζέληα 

ηεκαρίδηα ηεχηισλ πνπ έρνπλ ζπκπίεζε, έηζη ψζηε ε ζχζηαζε ηεο ζε πγξαζία απφ 95% 

λα κεησζεί ζε 76-84%. Γηαηίζεηαη σο δσνηξνθή ζε λσπή ή μεξή κνξθή ή κε ηελ 

πξνζζήθε κειάζαο. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο είλαη ε θπηηαξίλε, ιηγλίλε, πεθηίλε, 

πεληνδάλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο HACCP ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία 

Εάραξεο Α.Δ  

 

 

4.1 Γνκή ηνπ πζηήκαηνο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ζηελ 

Δ.Β.Ε Α.Δ 

 

 

Σν χζηεκα HACCP ηεο Δ.Β.Ε. ΑΔ  είλαη θαηαγεγξακκέλν θαη ηεθκεξηψλεηαη 

ηφζν απφ έγγξαθα, φζν θαη απφ αξρεία ιεηηνπξγίαο απηνχ.  

Ζ Οκάδα HACCP είλαη αξκφδηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

Γηαδηθαζηψλ, θαζψο ησλ Οδεγηψλ Δξγαζίαο, Δληχπσλ θιπ. πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο HACCP ηεο εηαηξίαο. 

 

4.1.1 Δλέξγεηεο  

 

Ζ ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ πζηήκαηνο HACCP ηεο εηαηξίαο βαζηθά απνηειείηαη 

απφ ηξία επίπεδα εγγξάθσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά ππφ κνξθή 

ππξακίδαο ζην ζρήκα 4.1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.1 : Δπίπεδα εγγξάθσλ ζπζηήκαηνο HACCP ηεο ΔΒΕ 

Πεγή : Δγρεηξίδην HACCP, 2008 

 

Δγτειρίδ
ιο 

HACCP 

Λειηοσργικές  
Γιαδικαζίες 

Μελέηη HACCP 

ΑΡΥΔΗΑ HACCP 



 48 

 Σα ηξία επίπεδα ηνπ πζηήκαηνο HACCP ηεο εηαηξίαο, είλαη ηα αθφινπζα : 

Δπίπεδν Η  : Δγρεηξίδην HACCP. Σν Δγρεηξίδην HACCP πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Δηαηξία ηθαλνπνηεί ηφζν ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Κ) 

852/2004 , φζν θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο απηήο ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο Τγηεηλήο & ηεο Πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν Δγρεηξίδην HACCP ηεο Δ.Β.Ε 

πεξηιακβάλεη ηηο Αξρέο Πνιηηηθήο Τγηεηλήο & Πνηφηεηαο, ηηο Αξρέο ηνπ  πζηήκαηνο 

HACCP θαζψο θαη ηε Γνκή θαη Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο HACCP. 

Δπίπεδν ΗΗ : Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο (ΛΓ) ηνπ πζηήκαηνο HACCP. ηηο 

Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο HACCP πεξηγξάθεηαη κε ηελ απαηηνχκελε 

ζαθήλεηα ην είδνο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

γεληθψλ απαηηήζεσλ ηνπ πζηήκαηνο HACCP. 

Δπίπεδν ΗΗΗ : Μειέηε HACCP. Αλαπηχζζεηαη γηα ην πξντφλ ηεο εηαηξίαο (δάραξε) θαη 

απνηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία δηαζθαιίδεη ηελ Τγηεηλή θαη ηελ 

Αζθάιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πνπ απηή παξάγεη. Απφ ηα ζηάδηα αλάπηπμεο 

ηεο Μειέηεο HACCP, πξνθχπηεη ην ρέδην HACCP. Ζ Μειέηε HACCP ηεο Δ.Β.Ε 

πεξηιακβάλεη :  

 Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο  

 Γηάγξακκα Ρνήο Παξαγσγήο  

 Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρσλ  

 Πξφγξακκα – ρέδην HACCP  

 Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο & Διέγρνπ   

 

ηα έγγξαθα ηνπ Δπηπέδνπ ΗΗΗ πεξηιακβάλνληαη νη Οδεγίεο Δξγαζίαο (ΟΔ) θαη 

ηα Έληππα (ΔΝ). 

ηηο Οδεγίεο Δξγαζίαο (ΟΔ) πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη ελέξγεηεο πνπ 

εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πξνκεζεηψλ, ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

ειέγρσλ θαη νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ Τγηεηλή & ηελ Πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.  

 Σα Έληππα (ΔΝ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαγξαθή, ζπιινγή θαη 

δηνρέηεπζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ Τγηεηλή & ηελ Πνηφηεηα κε θαζνξηζκέλν 

ηξφπν. Σα Έληππα απνηεινχλ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ή θαη ησλ νδεγηψλ δηαζθάιηζεο 

θαη ειέγρνπ ηεο Τγηεηλήο & ηεο Πνηφηεηαο, ζπκπιεξψλνληαη δε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

Δηαηξίαο θαη απνηεινχλ επίζεκα έγγξαθα απηήο. 
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Σφζν ηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηνπ πζηήκαηνο HACCP, φζν θαη ηα έγγξαθα 

ησλ εθηεινχκελσλ ειέγρσλ, ζπλζέηνπλ ηα αξρεία ηεθκεξίσζεο ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πζηήκαηνο HACCP, φζν θαη εμαζθάιηζεο ηεο Τγηεηλήο & ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ απηήο.  

 

4.1.2 Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο HACCP 

 

 Ζ Δ.Β.Ε. ΑΔ έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο, δηά κέζνπ 

ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε Οξζή Βηνκεραληθή Πξαθηηθή θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε 

φιεο ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα ήηαλ δπλαηφ λα επεξεάζνπλ άκεζα ή 

έκκεζα ηελ Τγηεηλή & ηελ Πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Οη  εξγαζηεξηαθνί 

έιεγρνη, νη  κεηξήζεηο θαη νη  δνθηκέο  θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο  Οξζήο 

Δξγαζηεξηαθήο Πξαθηηθήο (GLP), ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο 

ηνπ πζηήκαηνο HACCP ηεο εηαηξίαο. Οη Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ 

αθφκε  ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, ηε Γνκή ηνπ πζηήκαηνο HACCP 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη κηα ζεηξά αθφκα 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνκεζεηψλ κέρξη ηελ αλάθιεζε ηνπ 

πξντφληνο. (Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γηαδηθαζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη 

θαη εθαξκφδεη ε Δηαηξία παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα). 

Ο Τπεχζπλνο Τγηεηλήο & Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Δξγνζηαζίνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πληνληζηή Τγηεηλήο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο Δ.Β.Ε., είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ δηάζεζε ησλ Λεηηνπξγηθψλ Γηαδηθαζηψλ θαη 

βειηηψλεη ζπλερψο απηέο, εθφζνλ απηφ απαηηεζεί, θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο Οκάδαο 

HACCP. 

 

4.1.3 Οδεγίεο Δξγαζίαο  

 

Οη θξίζηκεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο δηαδηθαζίεο ζρεδηάδνληαη, 

πινπνηνχληαη θαη ειέγρνληαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ Οδεγηψλ Δξγαζίαο. Οη 

Οδεγίεο Δξγαζίαο ζηελ Δηαηξία αλαπηχζζνληαη είηε ππφ κνξθή γξαπηνχ ιφγνπ 

(δειαδή θεηκέλσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη κε ηελ απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα ε 

αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ), είηε ππφ κνξθή ζθίηζσλ, πξσηνηχπσλ δεηγκάησλ θιπ. 

Ζ εθάζηνηε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Δξγνζηαζίνπ, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Οδεγηψλ Δξγαζίαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ, 

ηνλ Τπεχζπλν Τγηεηλήο & Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, θαζψο θαη κε άιιεο εκπιεθφκελεο 
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Τπεξεζίεο ή θαη Σκήκαηα. Οη Οδεγίεο απηέο, φπνπ απαηηείηαη, εκπεξηέρνπλ νδεγίεο 

ειέγρσλ, νδεγίεο θαζαξηζκνχ, νδεγίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θιπ. 

Ο Τπεχζπλνο Τγηεηλήο & Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ Οδεγηψλ Διέγρνπ.  

 

4.2 ρέδην HACCP 

 

Σν ρέδην HACCP απνηειείηαη απφ ηα Γηαγξάκκαηα Ρνήο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηελ Αλάιπζε ησλ Κηλδχλσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο 

Πίλαθεο Διέγρνπ ησλ CCPs (Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

Μειέηε HACCP. πλδέεη ην Δγρεηξίδην HACCP θαη ηηο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο κε 

ηηο Οδεγίεο Δξγαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο 

ηνπ πξντφληνο. Σν χζηεκα HACCP ηεο εηαηξίαο δηαζθαιίδεη ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ 

ρεδίνπ HACCP. 

Σν ρέδην HACCP ζηνρεχεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο Τγηεηλήο θαη ηεο Αζθάιεηαο 

ηνπ πξντφληνο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, απφ ηελ πξψηε χιε κέρξη θαη ηελ δηάζεζή 

ηνπ ζηνλ πειάηε. Οη αλαθεξφκελνη ζην ρέδην HACCP έιεγρνη, δνθηκέο ή 

επηζεσξήζεηο, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Οδεγίεο Δξγαζίαο. 

Ζ Τπεξεζία Παξαγσγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Τγηεηλήο & 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, επηζεσξεί φιεο ηηο παξαγσγηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, θαη πηζηνπνηεί φηη 

απηέο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη κε 

ην ηζρχνλ ζρέδην HACCP. 

  Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ HACCP, ησλ Οδεγηψλ Δξγαζίαο θιπ., εμεηάδεηαη 

ζρνιαζηηθά θαηά ηηο Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο ηνπ πζηήκαηνο HACCP. 

 

4.3 Αλάπηπμε ρεδίνπ  HACCP  

 

Παξφιν πνπ ε αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ HACCP πνηθίιεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ην ζρέδην HACCP είλαη δηαθνξεηηθφ ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε 

πξντφληνο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ε NACMCF (National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria for Foods) θαη ην USDA (United States Department of 

Agriculture) έρνπλ νξίζεη ην HACCP, σο κία ζπζηεκαηηθή κέζνδν πνπ πξνζεγγίδεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ κέζα απφ νξηζκέλα βήκαηα (Jay, 1992).  
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4.4 Πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα ηνπ πζηήκαηνο  

 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο απφ ηε NACMCF ε εγθαηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ HACCP 

απνηειείηαη απφ πέληε  πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα θαη επηά αξρέο. Σα πέληε πξνθαηαξθηηθά 

ζηάδηα είλαη :  

 

4.4.1 πγθξόηεζε Οκάδαο HACCP  

 

Ζ νκάδα HACCP απνηειείηαη απφ άηνκα, δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, κε ηνπο 

εμήο ζηφρνπο: ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ, ηνλ 

έιεγρν ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ηα κέιε ηεο 

νκάδαο HACCP πξέπεη λα έρνπλ γλψζεηο φρη κφλν επάλσ ζηηο αξρέο θαη ηερληθέο ηνπ 

HACCP, αιιά θαη ζηελ ηερλνινγία, πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε, ηελ παξαγσγή, ηε 

κηθξνβηνινγία ηνπ πξντφληνο θαη ινηπά πξαθηηθά δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ εμαξηάηαη απφ ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ην είδνο 

ησλ εξγαζηψλ. ε κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνχκε λα έρνπκε απφ 1-2 άηνκα θαη απφ 4-6 

ζε κεγαιχηεξεο. Βέβαηα, ε νκάδα HACCP κπνξεί λα ρξεηαζηεί ππνζηήξημε απφ 

ζπκβνχινπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ηνπο. ηελ Δ.Β.Ε αξκνδηφηεηα ηεο νκάδαο HACCP είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, 

ν έιεγρνο θαη ε δηεξεχλεζε θάζε ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο “αζθάιεηαο” 

ησλ πξντφλησλ - ππνπξντφλησλ ηεο εηαηξίαο. 

 

4.4.2 Πεξηγξαθή πξντόληνο 

 

  H νκάδα HACCP πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην παξαγφκελν πξντφλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή πεξηιακβάλεη κία πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πνπ αθνξά ηα ζπζηαηηθά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο. Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ε ζχζηαζε, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε 

ζπζθεπαζία, ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ηξνθίκνπ, νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νη 

ζπλζήθεο δηαλνκήο. Σέινο, πξνζδηνξίδνληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ηεο ιεπθήο θξπζηαιιηθήο δάραξεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην Κεθάιαην 3.  
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4.4.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο  

 

ε απηφ ην ζηάδην θαζνξίδεηαη ε πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη νη νκάδεο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην ηξφθηκν. Ζ ιεπθή θξπζηαιιηθή δάραξε 

πνηφηεηαο STANDARD (θαηεγνξίαο II ηεο Δ.Δ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα νηθηαθή αιιά θαη 

γηα βηνκεραληθή ρξήζεο αλάινγα  κε ηηο απαηηήζεηο. 

 

4.4.4 ύληαμε δηαγξάκκαηνο ξνήο  

 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο εθπνλνχληαη γηα φιεο ηηο παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο HACCP. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην 

δηάγξακκα ξνήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί πεξηγξάθεη θαη παξάιιεια απεηθνλίδεη 

βήκα πξνο βήκα φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο απφ ηε πξψηε χιε κέρξη ην ηειηθφ πξντφλ. 

Άξα, ν ζθνπφο θαηαζθεπήο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο είλαη λα παξέρεη κία ζαθή θαη 

απιή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ πνπ απνηεινχλ ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν πεδίν 

κειέηεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο 

πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο κνλάδαο, φζν θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο πξηλ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ην πξντφληνο (National Advisory 

Committee on Microbiological Criteria for Foods,1997). Σν δηάγξακκα ξνήο απνηειεί 

βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ HACCP γηαηί δηεπθνιχλεη ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

θαηαλνήζνπλ ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ (Mortimore & Wallace, 

1995). Ζ θαηαζθεπή ηνπ απαηηεί ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ εθάζηνηε 

δηεξγαζηψλ, ηελ κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο γξακκέο παξαγσγήο θαη ηα εξγαζηήξηα.  

ηε βηνκεραλία δάραξεο, ηα ηεχηια απνηεινχλ ηε πξψηε χιε. πιιέγνληαη κε 

εηδηθέο κεραλέο, αξρέο Φζηλνπψξνπ θαη αθνχ απνθπιισζνχλ κεηαθέξνληαη ζην 

εξγνζηάζην είηε νδηθά κε θνξηεγά  ηξαθηέξ,  UNIMOG, είηε ζηδεξνδξνκηθά κε αλνηρηά 

βαγφληα. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο  ζπγθνκηδήο, πεξηέρνπλ έλα πνζνζηφ μέλσλ πιψλ, 

πνπ θπκαίλεηαη ζε επξχ φξηα. Καηά κέζν φξν ην πνζνζηφ απηφ γηα ηελ ρψξα καο θηάλεη 

ην 4,0 – 5,5 %. Ζ παξνπζία ησλ μέλσλ πιψλ πξνθαιεί δεκηέο ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο 

θαη  θνπήο ησλ ηεχηισλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνβιήκαηα ζηελ εθρχιηζε απηψλ. 

 ην ζρήκα 4.2  απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ην δηάγξακκα ξνήο ζηε βηνκεραλίαο δάραξεο:  
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ρήκα 4.2 : Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγήο δάραξεο κε ηα θξίζηκα ζεκεία CCP 

Πεγή :  Kotzamanidis et al., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

    Απνζήθεπζε ηεχηισλ  

  Πιχζηκν θαη θνπή ηεχηισλ  

 Δθρχιηζε  CCP2 

πκπηεζζέληα 

Ξήξαλζε πνχιπαο 

Καζαξηζκφο ρπκνχ 

πκπχθλσζε 

Κξπζηάιισζε 

Φπγνθέληξηζε CCP3 

Ξήξαλζε δάραξεο CCP4 

Μειάζα 

Απνζήθεπζε Μειάζαο 

Απνζήθεπζε δάραξεο 

CCP5 

 πζθεπαζία  CCP6 

Μεηαθνξά  CCP7 

 Καιιηέξγεηα-ζπγθνκηδή ηεχηισλ     CCP1 

Ca(OH)2 

CO2 

Απνζήθεπζε πνχιπαο 

Κξπζηαιιηθή Εάραξε 
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4.4.4.1 Αλάιπζε δηαγξάκκαηνο ξνήο θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

 

Σν δηάγξακκα ξνήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα :  

 

 Καιιηέξγεηα- ζπγθνκηδή ηεχηισλ (CCP1) 

 

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ δαραξφηεπηισλ νπζηαζηηθά πεξηνξίδεηαη ζηελ θεληξηθή θαη 

βφξεηα Διιάδα. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ε πνηφηεηα ηνπ 

εδάθνπο θαζνξίδνπλ θαη ηελ απαίηεζε ζε ιηπάζκαηα ,εληνκνθηφλα ,δηδαληνθηφλα 

,κπθεηνθηφλα . Ζ αιφγηζηε ρξήζε φκσο ησλ ιηπαζκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

γεσξγία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ ή θπηνθαξκάθσλ, ζην 

έδαθνο ,πνπ θαηφπηλ εηζέξρνληαη ζηα θπηά θαιιηέξγεηαο κε απνηέιεζκα ηελ δηείζδπζε 

ηνπο ζηα πξντφληα (δαραξε) θαη ζηα παξαπξντφληα (κειάζζα, δαραξφπηηηα) πνπ 

παξάγνληαη απφ απηά. (Schiweck,1994). 

Σα ηρλνζηνηρεία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ζηελ 

εκθάληζε αζζέλεηαο. Απηά κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ ζπζηαηηθφ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ επαθή ησλ ηξνθίκσλ κε ηνλ εμνπιηζκφ, ζηε 

ζπζθεπαζία (δεπηεξνβάζκηνη κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο), ή ζηα ιηπάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαιιηέξγεηα (αξρηθνί κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο). Απφ ην 1973, 

o As , Cu ,Cd, Fe, Hg, Pb, Μn, Sn θαη ν Εε έρνπλ εμεηαζηεί γηα ηελ ελδερφκελε 

ηνμηθφηεηα ηνπο ζηελ αλζξψπηλε δηαηξνθή απφ ην FAO/WHO Codex Alimentarius 

Commission, θαη ζπλδένληαη κε θαξθηλνγέλεζε. 

Αλ θαη ε δάραξε ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ πςειή θαζαξφηεηα (πεξίπνπ 99.8% 

ζε ζαθραξφδε), κάιηζηα είλαη ζπγθξίζηκή κε απηή ησλ θαζαξφηεξσλ νξγαληθψλ νπζηψλ 

πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε βηνκεραληθή θιίκαθα, πεξηέρεη  πνιχ κηθξά πνζά δηαιπηψλ θαη 

αδηάιπησλ μέλσλ πιψλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ As. Pb, Cd, Hg, Εε θαη ην Cu ζηελ δάραξε 

έρνπλ ηεζεί πνζνζηά κέγηζηεο πεξηεθηηθφηεηαο απφ ην FAO/WHO Codex Alimentarius 

Commission. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία ε κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε As, 

Pb, Hg, Cd, Cu θαη Εε ζηελ ιεπθή δάραξε είλαη 0,1 , 0,5 , 0,02 , 0,02 , 2,0 , 3,0 p.p.m 

αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ε πνηφηεηα ηεο δάραξεο ζην κέιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε ηηκή ηεο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην πεξηερφκελν ησλ ηρλνζηνηρείσλ . 

ήκεξα ε θαηαλάισζε ηεο δάραξεο ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ 

είλαη ζε πςειά επίπεδα. Έηζη ν Codex Alimentarius ζέηεη σο φξν ηνλ έιεγρν ηεο 
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πεξηεθηηθφηεηαο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηε δάραξε. 

Πάξα πνιινί νξγαληζκνί ζεζπίδνπλ κέηξα ,παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηα αλψηεξα 

επίπεδα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ,φπσο ηνπ ραιθνχ, αξζεληθνχ, θαδκίνπ θαη κνιχβδνπ. 

Δπηπρψο νη ζπγθεληξψζεηο απηψλ ησλ κεηάιισλ ζηελ δάραξε είλαη πνιχ ρακειφηεξεο 

απφ ηα επηηξεπηά φξηα θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ ρπκνχ. 

Δπίζεο ηα εληνκνθηφλα ,δηδαληνθηφλα  πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

πγεία ησλ θαηαλαισηψλ αλ ππάξρνπλ κέζα ζηα ηξφθηκα , θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

έξεπλα απηψλ ζηελ δάραξε ,αιιά θαη ζηα παξαπξντφληα ηεο ηελ δαραξφπηηηα θαη ηελ 

κειάζα. Απνδείρηεθε παξφια απηά απφ κειέηεο, φηη ζηελ δάραξε δελ είλαη ζε επίπεδα 

πνπ λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνκαθξχλνληαη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Ο θίλδπλνο άξα ηεο παξνπζίαο ππνιεηκκάησλ εληνκνθηφλσλ θαη 

νξγαλνρισξηδίσλ ζηε δάραξε είλαη κεδακηλφο. Αληρλεχνληαη ζε ζπγθεληξψζεηο θάησ 

απφ 0,001 mgr νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ ηνμηθνινγηθά πξνβιήκαηα.. Ο νξζνινγηθφο 

ηξφπνο ε νξζή ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ είλαη ε κφλε 

ελδεδεηγκέλε γξακκή , ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηεχηισλ. 

 

 Απνζήθεπζε ηεχηισλ 

 

Σα ηεχηια απνζεθεχνληαη κεηά απφ ηε ζπιινγή ηνπο ζηα silo ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ζε κεγάινπο ζσξνχο. ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο –κεηαθνξάο –εθθφξησζεο ησλ 

ηεχηισλ ζηα silo δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ησλ αιινηψζεσλ ηνπ 

ηεχηινπ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα δάραξεο ζηελ δηάξθεηα απνζήθεπζεο ησλ 

δαραξφηεπηισλ.  

 

 Πιχζε- θνπή ηεχηισλ 

 

Σα ηεχηια κε ηε βνήζεηα θαλαιηψλ λεξνχ θαη αληιηψλ κεηαθέξνληαη ζην ρψξν 

πιχζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε κεηαθνξηθέο ζθαθνεηδήο ηαηλίεο ζην κηθξφ silo πξηλ ηελ 

θνπή ηνπο ζε κηθξά ηεκαρίδηα απφ ηηο θνπηηθέο κεραλέο. Ζ πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πεξίπνπ 600- 800% επί ησλ ηεχηισλ (Kotzamanidis et al., 2000). 

H κεηαθνξά ησλ ηεχηισλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ λεξνχ ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο 

απψιεηεο δάραξεο. Σα ρψκαηα πνπ παξαζχξνληαη απφ ην λεξφ κεηαθέξνπλ θαη ην 
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κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν, ηελ κηθξνρισξίδα ηνπ ηεχηινπ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε έλα 

επλντθφ  πεξηβάιινλ γηα απηήλ. 

Οη μέλεο χιεο (θχιια, πέηξεο, ρψκαηα, ρφξηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηεχηια 

απνκαθξχλνληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ ηεχηισλ ζην silo ησλ θνπηηθψλ κεραλψλ κε 

εηδηθά κεραλήκαηα (Houghton et al., 1998). 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζαξηζκνχ ησλ ηεχηισλ είλαη λα θαζαξίδνληαη ζπρλά θαη ζρνιαζηηθά 

γηα ηε κείσζε ηνπο κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ. Σα πιπκέλα ηεχηια ,κε δηάθνξα ζπζηήκαηα 

,νδεγνχληαη ζην silo ησλ θνπηηθψλ κεραλψλ ,θφβνληαη ζε ηεκαρίδηα κε κεγάιε 

επηθάλεηα, φζν ην δπλαηφ νκνηφκνξθα. 

 

 Δθρχιηζε δάραξεο (CPP 2) 

 

Οη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο φπνπ γίλεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηεχηισλ, 

εηζέξρνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο δάραξεο δηα κέζνπ ηνπ ηεχηινπ θαη ηνπ 

πξνζθνιιεκέλνπ ρψκαηνο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ λεξνχ κεηαθνξάο, ηελ θνπή ησλ 

ηεχηισλ πνπ αθνινπζεί, θζάλνπλ ζηνλ εθρπιηζηήξα.  

Ο εθρπιηζηήξαο πξνζνκνηάδεη ζε έλα ζχζηεκα ζπλερνχο θαιιηέξγεηαο 

κηθξννξγαληζκψλ κε ηελ είζνδν ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη έμνδν ππνιεηκκάησλ. Σα 

κηθξφβηα πνπ θζάλνπλ ζηνλ εθρπιηζηήξα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ κηθξνρισξίδα ηνπ 

εδάθνπο ζην νπνίν θαιιηεξγνχληαη ηα ηεχηια. Απνηειείηαη θπξίσο απφ κεζφθηια θαη 

ιηγφηεξα ζεξκφθηια βαθηήξηα. ηνλ εθρπιηζηήξα αλαπηχζζνληαη ζεξκφθηινη θαη 

κεζφθηινη κηθξννξγαληζκνί.  

 θνπφο ηεο εθρχιηζεο είλαη ε εμαγσγή ηεο δάραξεο απφ ην ηεχηιν κε ιηγφηεξεο 

απψιεηεο. Ζ δηάρπζε ηεο δάραξεο ζην αθαηέξγαζην ρπκφ ζηεξίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο 

ψζκσζεο. Σν κηθξνβηαθφ θνξηίν ησλ ηεχηισλ πνπ κεηαθέξεηαη κέρξη ηελ εθρχιηζε 

,βξίζθεηαη ζε έλα επλντθφ, πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πεξηβάιινλ θαη 

αλαπηχζζεηαη. 

Σν λεξφ απφ ηηο πξέζζεο πνπ πεξηέρεη νηθνλνκηθά αλαθηήζηκεο ζπγθεληξψζεηο 

δάραξεο(πεξίπνπ 1%) εηζέξρεηαη καδί κε ην λεξφ εθρχιηζεο ζηνλ εθρπιηζηήξα. Δίλαη 

πηζαλφλ λα πεξηέρεη κεγάιν αξηζκφ ζπνξίσλ ζεξκφθηισλ βαθηεξίσλ, πξνζαξκνζκέλσλ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο εθρχιηζεο. 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ αληηαθξηζηηθψλ θαη ησλ αληηζεπηηθψλ  

νθείινπλ λα είλαη ειεγρφκελεο. Μάιηζηα  απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο δείρλνπλ φηη ίρλε 
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ησλ αληηκηθξνβηαθψλ απηψλ νπζηψλ θαηαιήγνπλ ζην παξαπξντφλ ηεο δάραξεο, ηε 

κειάζζα. 

Οη δαραξνβηνκεραλίεο θαζεκεξηλά εξεπλνχλ γηα ρξήζε άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα αληηζεπηηθά ,πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 

Κπξίσο, ε αλεζπρία εζηηάδεηαη ζηελ ππνιεηκκαηηθφηεηα απηψλ πνπ πεξλάεη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη θπξίσο ζηα παξαπξντφληα (Bowler et al., 1996). 

Αθφκε, ε θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ε θαιή πιχζε ησλ ηεχηισλ ,ε 

απνζηείξσζε ηνπ λεξνχ ησλ πξεζζψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ηνπ 

κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ ζηελ εθρχιηζε . 

.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθρχιηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη αληηαθξηζηηθά θαη 

αληηζεπηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αθξηζκνχ θαη ησλ κηθξνβηαθψλ κνιχλζεσλ. Οη 

νπζίεο απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπο 

ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ πξνηεηλφκελε 

δνζνινγία. Αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δάραξε έδεημαλ φηη πεξηέρεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ειάρηζηεο πνζφηεηεο αληηαθξηζηηθψλ (Kotzamanidis et al., 2000). 

 

 Καζαξηζκφο ρπκνχ 

 

Μεηά ηελ εθρχιηζε ησλ ηεχηισλ γηα ηελ απφιεςε ηεο δάραξεο ν αθαηέξγαζηνο 

ρπκφο (θνιινεηδέο δηάιπκα) πνπ δεκηνπξγείηαη πξνσζείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

θαζαξηζκνχ ηνπ ρπκνχ. Ο θαζαξηζκφο ηνπ ρπκνχ έρεη ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ κε δαράξσλ απφ ηνλ αθαηέξγαζην ρπκφ. ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ ρπκνχ, ηα κε δάραξα θαη νη εθρπιηζκαηηθέο χιεο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε δάραξε, απνκαθξχλνληαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ κε θπζηθνρεκηθέο θαη 

ρεκηθέο δηαδηθαζίεο. Με ην θαζαξηζκφ ρπκνχ δεκηνπξγείηαη έλαο ρπκφο αξαηφο, νπνίνο 

πεξηέρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ δάραξε ζηα ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζην δηάιπκα.  

 

 πκπχθλσζε 

 

Μεηά ην θαζαξηζκφ ηνπ ρπκνχ αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο ζπκπχθλσζεο ηνπ. Ζ 

ζπκπχθλσζε απνηειεί έλα ζπνπδαίν ηκήκα ηεο νιηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ε νπνία 

απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζρεδίαζε ζηελ ιεηηνπξγηθή ηεο εμππεξέηεζε. Ζ 

ζπκπχθλσζε ηνπ αξαηνχ ρπκνχ ζπλνδεχεηαη θαη απφ δηάθνξεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο νη 

νπνίεο νθείινληαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Απφ ηελ 
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ζπκπχθλσζε εμέξρεηαη έλαο ππθλφο ρπκφο. Οη ζεξκνθξαζίεο (κέρξη138
ν
C) πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην ζηάδην απηφ επηδξνχλ απνζηεηξσηηθά θαη θαηαζηξέθνπλ ηηο 

βιαζηηθέο κνξθέο θαη  ηα ζπφξηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ έθζεζε ζπνξίσλ ηνπ  

Bacillus stearothermophilus γηα έλα ιεπηφ ζε ζεξκνθξαζία 130
ν
C ζηε ζπκπχθλσζε, 

είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζηε ζαλάησζή ηνπο (Kotzamanidis et. al , 2000). 

Δπίζεο, ε πςειή ζπγθέληξσζε ηνπ ρπκνχ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Σα μέλα ζψκαηα ηνπ ππθλνχ ρπκνχ απνκαθξχλνληαη ή θαη 

πεξηνξίδνληαη απφ ηα θίιηξα δηήζεζεο ηνπ ππθλνχ ρπκνχ. 

 

 Κξπζηάιισζε θαη θπγνθέληξηζε (CCP 3) 

 

Ο ππθλφο ρπκφο ζπκππθλψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ζπζθεπέο πνπ 

εξγάδνληαη ππφ θελφ. Φζάλεη έηζη ζε θαηάζηαζε ππεξθνξεζκνχ. Δθείλε ηε ζηηγκή 

εκθαλίδνληαη ζην ρπκφ νη πξψηνη θξχζηαιινη δάραξεο. Απηνί νη θξχζηαιινη 

απμάλνληαη θαη πξνθχπηεη έλα κείγκα θξπζηάιισλ θαη ζηξνπηνχ πνπ ιέγεηαη 

«δαραξφκαδα». .ηα επφκελα φκσο ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο επηκνιχλεηαη 

ε δαραξφκαδα απφ αεξφβηνπο κεζφθηινπο κχθεηεο ,πνπ αληέρνπλ ζηελ πςειή 

ζπγθέληξσζε ηεο δάραξεο . 

Ζ δαραξφκαδα κεηά ηελ θξπζηάιισζε νδεγείηαη ζε θπγνθεληξηθνχο 

δηαρσξηζηέο, φπνπ δηαρσξίδνληαη νη θξχζηαιινη ηεο δάραξεο απφ ην κεηξηθφ πγξφ ηεο 

θξπζηάιισζεο. Αθνινπζεί έθπιπζε κε ςεθαζκφ ζεξκνχ λεξνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ππνιεηκκάησλ ζηξνπηνχ πνπ παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζηνπο θξπζηάιινπο 

δάραξεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θπγνθέληξηζεο ζεσξείηαη θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ πγηεηλή ηεο δάραξεο. πζζσκαηψκαηα δάραξεο παγηδεχνπλ κηθξνβηαθφ θνξηίν, 

μέλεο χιεο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ κε ηελ θπγφθεληξν δχλακε θαη λα 

πεξάζνπλ ζην ζηξφπη. Σν ζεξκφ λεξφ πιχζεο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο 

θξπζηάιινπο ηεο δάραξεο νθείιεη λα είλαη θηιηξαξηζκέλν ,δίρσο ηπρφλ επηκνιχλζεηο 

πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζην θξχζηαιιν, φπσο θαη λα απνκαθξχλεη πιήξσο ην ζηξφπη απφ 

ηελ επηθάλεηα ησλ θξπζηάιισλ. Ζ θαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

κεηαθέξεηαη ην ζεξκφ λεξφ ζα πξέπεη λα απνθιείνπλ ηελ απνθφιιεζε πιηθψλ θαη ηελ 

κεηέπεηηα πξνψζεζή ηνπο ζην ρψξν ηεο θπγνθέληξηζεο. 

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ κηθξννξγαληζκψλ απνκαθξχλεηαη καδί κε ην κεηξηθφ 

ζηξφπη θαηά ηελ θπγνθέληξηζε. Ο αλνμείδσηνο ράιπβαο ζπλήζσο πξνζθέξεηαη σο πιηθφ 
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ζην ζηάδην απηφ γηα έλα πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο εγθαηαζηάζεσλ πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηε δάραξε. 

Σα πςειά επίπεδα ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηνχλ επλννχλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Οη αλνηρηέο επηθάλεηεο ησλ κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ 

δάραξεο, ηα παηψκαηα, νη ηνίρνη, νη αγσγνί, νη ηπρφλ δηαξξνέο ρπκψλ ζην έδαθνο, είλαη 

ζεκεία κηθξνβηαθήο αχμεζεο θαη επηκφιπλζεο ηεο δάραξεο. 

Ο ζπλδπαζκφο κέηξσλ πγηεηλήο θαη ε εθαξκνγή αξρψλ θαζαξηφηεηαο 

πξνθπιάμεσλ απνκαθξχλεη ηνλ θίλδπλν ηεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο. Aπηά ηα κέηξα ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ε νξζή θπθινθνξία ηνπ αέξα, ε θάιπςε ησλ κεηαθνξηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο πγξήο δάραξεο θαζψο θαη νη θαλφλεο θαηαζθεπήο θαηάιιεισλ ρψξσλ 

γηα δάραξε κε πςειά ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. Δπίζεο, νη απνιπκάλζεηο 

ησλ παησκάησλ κε θαηάιιεια γηα ηα ηξφθηκα απνιπκαληηθά, ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

θίιηξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε κέρξη θαη 90% ησλ βαθηεξηδίσλ απφ ηνπο ρπκνχο 

απνηεινχλ επίζεο απνηειεζκαηηθά κέηξα πγηεηλήο. 

Αθφκε, ε ζέξκαλζε ηνπ ρπκνχ ζε κηα ζεξκνθξαζία 90 °C ζα κπνξνχζε λα 

θαηαζηξέςεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ζηελ θξπζηάιισζε (Poel et al., 1998). Ζ 

ελαξκφληζε κε ηνπο θαλφλεο θαζαξηφηεηαο ,ε ζπληήξεζε ,ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγνζηαζίνπ δάραξεο, πεξηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο επηκφιπλζεο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζε ζεκεία 

φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί εζηία επηκνιχλζεσλ θαη αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ. Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο δάραξεο πξέπεη λα έρνπλ θαιχκκαηα φπσο 

θαη νη αλαδεπηήξεο δαραξφκαδαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηζαλή πηψζε μέλσλ 

ζσκάησλ ζε απηνχο. Δχθνιε επηκφιπλζε ηεο δαραξφκαδαο ζε αλνηρηά δνρεία κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ κηθξννξγαληζκνχο πνπ κεηαθέξνληαη κε ηελ ζθφλε, επεηδή ηα κηθξφβηα 

κπνξνχλ λα αλαπηχζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ή ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ, φπνπ ε 

δαραξφκαδα είλαη πην αξαηά θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ρακειφηεξε. 

 

 Ξήξαλζε δάραξεο (CCP 4) 

 

Ζ δάραξε πνπ εγθαηαιείπεη ηνπο θπγνθεληξηθνχο δηαρσξηζηέο  πεξηέρεη πςειφ 

πνζνζηφ πγξαζίαο. Ζ δηνρέηεπζε ζηνλ μεξαληήξην ηεο δάραξεο γίλεηαη κε δνλνχκελεο 

κεηαθνξηθέο δηαηάμεηο, κεηαθνξηθέο ηαηλίεο, αλαβαηφξηα. Ζ κεηαθνξά απηή φκσο 

πεξηθιείεη θηλδχλνπο επηκφιπλζεο. Οη αεξνκεηαθεξφκελνη κηθξννξγαληζκνί ζην ζηάδην 

απηφ είλαη ε θχξηα πεγή κφιπλζεο. Ο ζρεκαηηζκφο πγξήο θξνχζηαο ζηελ επηθάλεηα ησλ 



 60 

κεηαθνξέσλ (θνριίεο, αλαβαηφξηα) ηεο δάραξεο, ε ζπκπχθλσζε ησλ αηκψλ ζε λεξφ, 

είλαη ηα θχξηα ζεκεία ηεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο ηεο δάραξεο κε αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ (Hollaus, 1997). 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δξάζε θαηά ηεο κφιπλζεο ηεο δάραξεο είλαη ε εθαξκνγή ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη ν ηαθηηθφο θαη δηεμνδηθφο θαζαξηζκφο ησλ 

κεηαθνξέσλ κε αηκφ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ επηκνιχλζεσλ. Οη 

δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο απφ ην ρψξν ηνπ 

μεξαληεξίνπ κε ζπζηήκαηα αεξαγσγψλ θαη απνθνλίσζεο ηε ρξήζε απνιπκαληηθψλ 

πγξψλ θαηάιιεισλ γηα ηξφθηκα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 

θίιηξσλ ηνπ αέξα ηνπ μεξαληεξίνπ, ψζηε ε πνηφηεηα ηνπ εηζεξρφκελνπ αέξα λα 

εκπνδίδεη ηελ επηκφιπλζε θαη ηελ κεηαθνξά ζπνξίσλ απφ ην πεξηβάιινλ. Πξέπεη 

επίζεο λα εθαξκφδνληαη απζηεξά νη θαλφλεο πξαθηηθήο πγηεηλήο γηα λα απνθεχγεηαη ε 

παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ. Απαξαίηεηε είλαη θαη ζε απηφ ην ζηάδην  ε θάιπςε φισλ 

ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξέσλ (κεηαθνξηθέο ηαηλίεο εηδηθέο γηα κεηαθνξά ηξνθίκνπ, 

αλαβαηνξίσλ) πξνο απνθπγή επηκνιχλζεσλ αιιά θαη απνθπγή πηψζεο μέλσλ πιψλ-

ζσκάησλ κέζα ζηελ δάραξε. Αθφκε πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο πξέπεη λα 

ζπλνδεχνπλ φια ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ 

δάραξε. Αληρλεπηέο ξηληζκάησλ κεηάιισλ, αθηίλεο Υ γηα εληνπηζκφ κεηάιισλ, 

καγλήηεο ,είλαη ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ επξέσο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ μέλσλ 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζε ηξφθηκα θαη πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ιεπθήο 

δάραξεο (Grαves et al., 1998).  

Σνπνζέηεζε νζφλεο παξαθνινχζεζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ησλ κεηαθνξέσλ, 

ζην ηχκπαλν μήξαλζεο, ειαρηζηνπνηνχλ ηηο επηκνιχλζεηο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δάραξεο. 

 

 Απνζήθεπζε δάραξεο (CCP 5) 

 

Ζ απνζήθεπζε ηεο δάραξεο γίλεηαη ζε silo ή ζε απνζήθεο. Ζ απνζήθεπζε ζε 

silo θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. Ζ απνζήθεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηζηκεληέληα ή 

κεηαιιηθά silo, εθνδηαζκέλα κε εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ, αλειθπζηήξεο, ζπζηήκαηα 

πιήξσζεο θαη παξαιαβήο δάραξεο, θαη  φξγαλα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο.  

Ζ κεηαθνξά ηεο ζπζθεπαζκέλεο δάραξεο ζε ζάθνπο ησλ 50 kg ζε απνζήθεο 

γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ. Ζ ζπζθεπαζκέλε δάραξε νδεγείηαη ζηελ 

απνζήθε πνπ είλαη εθνδηαζκέλε κε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηεο λα 
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δηαηεξείηαη πάληα, πάλσ απφ ην ζεκείν δξφζνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. O αξηζκφο ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ ζηελ δάραξε εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο φπσο 

είλαη  ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θαη ν εμαεξηζκφο (Hollaus, 1997). 

Ζ δάραξε έρεη πνιχ κεγάιε θαζαξφηεηα (θαηά 99,8 % ) θαη δελ πεξηέρεη ζρεδφλ 

θαζφινπ λεξφ (πγξαζία 0,025-0,050 %). Καζψο ηα βαθηήξηα θαη νη άιινη 

κηθξννξγαληζκνί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο ρξεηάδνληαη λεξφ, ε θξπζηαιιηθή δάραξε δελ 

επλνεί ηελ ελεξγή αλαπαξαγσγή ηνπο. Δπνκέλσο, αλήθεη ζηα ηξφθηκα εθείλα πνπ 

ζπάληα πθίζηαληαη κηθξνβηαθέο αιινηψζεηο. (Jay,1992). Οη κηθξννξγαληζκνί ζηελ 

θξπζηαιιηθή δάραξε κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηα ηεχηια ή απφ επηκνιχλζεηο κέζα 

απφ ην εξγνζηάζην δάραξεο. ηελ παξαγσγηθή φκσο ιεηηνπξγία επηθξαηνχλ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ,πςειά pH πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο κηθξνρισξίδαο ηνπ 

ηεχηινπ. Καηά θχξην ιφγν, ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ηεο δάραξεο πξνέξρεηαη απφ 

επηκνιχλζεηο. 

Ζ πνηφηεηα ηεο δάραξεο δελ κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε αλ ε ζρεηηθή 

πγξαζία ηνπ αέξα δελ ππεξβαίλεη ην 60%. Ζ απνζήθε ηεο ιεπθήο θξπζηαιιηθήο 

δάραξεο πξέπεη λα ειέγρεηαη κε ζπρλέο αλαιχζεηο γηα ηπρφλ αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Δπίζεο 

πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ζην ρψξν απνζήθεπζεο δάραξεο λα ππάξρνπλ θαη άιια 

πξντφληα γηα απνζήθεπζε. 

 

 πζθεπαζία δάραξεο (CCP 6) 

 

Σα  πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα νθείινληαη 

ζε θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη κηθξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη 

ζηνπο ρψξνπο ζπζθεπαζίαο ,ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπζθεπαζία ηεο 

δάραξεο απνηεινχλ πνιιέο θνξέο πεγέο επηκφιπλζεο θαη πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο 

ην κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν (Poel et al., 1998   Hollaus et al., 1997).  

ηελ πεξηνρή ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο δάραξεο ηζρχνπλ ηα  πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ 

πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη νη θαλφλεο πγηεηλήο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πξνεγνχκελα 

ζηάδηα. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα είλαη ελήκεξν γηα ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηελ δάραξε πξέπεη λα ειέγρνληαη, ε ζθφλε λα απνκαθξχλεηαη κε ζπζηήκαηα 

απνθνλίσζεο θαη λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο θαη ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ ηζρχνπλ θαη 

ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο . 
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Οη θπζηθνί θίλδπλνη ηεο δάραξεο εμαιείθνληαη κε ηελ ρξήζε αθηηλψλ Υ  γηα ηελ 

αλίρλεπζε θαη απνκάθξπλζε κεηαιιηθψλ μέλσλ πιψλ. Υεκηθνί θίλδπλνη πξνέξρνληαη 

θαη απφ ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο. Ζ άκεζε επαθή ηεο δάραξεο κε ην πιηθφ ζπζθεπαζίαο 

ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ρεκηθή κφιπλζε ζηελ δάραξε απφ ηα βαξέα κέηαιια, 

ηκήκαηα παξαθίλεο, ρξσζηηθέο νπζίεο δηάθνξεο νξγαληθέο ελψζεηο. Σα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ρξήζεο γηα βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ 

έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη αηέιεηεο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηπρφλ θίλδπλνη απφ ρξήζε 

ηνμηθψλ ελψζεσλ (π.ρ. θφιιεο). 

ηνπο ζάθνπο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα 

παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ηεο δάραξεο. Απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξαθηηθήο 

πγηεηλήο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξήδεη ε θάιπςε ησλ κεηαθνξέσλ (θαηάιιειεο ηαηλίεο 

γηα ηξφθηκα) ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξνπζία μέλσλ ζσκάησλ (π.ρ. εληφκσλ) ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ. 

 

 Μεηαθνξά δάραξεο (CCP 7) 

 

Ζ δάραξε κεηαθέξεηαη κε ζηινθφξα νρήκαηα ρχκα ή ζε ζάθνπο κε θνξηεγά πνπ 

είλαη θαιπκκέλα θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά 

ηξνθίκσλ.  Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ ζηινθφξνπ, ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ δηαθφξσλ 

εμαξηεκάησλ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ επηκφιπλζε ηεο δάραξεο (Poel et al., 1998). 

Πξηλ ηελ θφξησζε ηνπ ζηινθφξνπ είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζρνιαζηηθφο έιεγρνο εζσηεξηθά ηνπ ζηινθφξνπ, γηα χπαξμε μέλσλ ζσκάησλ, πγξαζίαο, 

ππνιεηκκάησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, πγηεηλήο. Ηδηαίηεξα ην ζπκππθλσκέλν λεξφ θαη ε 

πγξαζία κπνξεί λα γίλεη αηηία γηα ηε  κηθξνβηαθή αιινίσζε ηεο δάραξεο. Σα νρήκαηα 

κεηαθνξάο ζπζθεπαζκέλεο δάραξεο ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά ψζηε λα απνθεχγεηαη 

αιινίσζε ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ κεηαθνξά ηεο δάραξεο απνηειεί θξίζηκν ζεκείν έιεγρνπ 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο (Kotzamanidis et al., 2000). 

 

4.4.5 Δπηηόπηα επαιήζεπζε δηαγξάκκαηνο ξνήο γηα ην πξντόλ  

 

ε απηφ ην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην απαηηείηαη ε επαιήζεπζε ή επηβεβαίσζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ξνήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα θαη ε 

εγθπξφηεηα ηνπ. 
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Μεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP, ην επφκελν ζηάδην είλαη ε εθαξκνγή ησλ επηά αξρψλ ηνπ 

HACCP, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

4.5 Αξρέο ηνπ πζηήκαηνο HACCP ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο  

 

4.5.1 Αξρή 1: Καηαγξαθή όισλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ, δηελέξγεηα αλάιπζεο 

επηθηλδπλόηεηαο θαη θαζνξηζκόο πξνιεπηηθώλ κέηξσλ  

 

Ζ πξψηε αξρή ηνπ HACCP, ε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ελφο θηλδχλνπ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε θχζε ηνπ 

θαη λα πξνηαζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ (Αξβαληηνγηάλλεο, 2001). 

Αθφκε, πξνζδηνξίδνληαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ 

αζθαιή θαηαλάισζε ηνπ ηξνθίκνπ. Με ηνλ φξν θίλδπλν νξίδεηαη θάζε βηνινγηθφο, 

ρεκηθφο ή θπζηθφο παξάγνληαο /ηδηφηεηα ελφο ηξνθίκνπ, ε θαηαλάισζε ηνπ νπνίνπ 

κπνξεί λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή (NACMAF, 1997).  

Δπνκέλσο, ε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο έρεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

 Δληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ 

θαη ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. 

 Γηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ ζε έλα πξντφλ ή κία δηεξγαζία, ψζηε 

λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ. 

 Γεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ. 

θνπφο ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη ε ζχληαμε ελφο θαηαιφγνπ 

θηλδχλσλ απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ ηξνθίκνπ, νη 

νπνίνη, αλ δελ ειεγρζνχλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα ζηνπο θαηαλαισηέο. Αληίζεηα, νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξφγξακκα HACCP, αιιά κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ GMPs. Αλ ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP δε γίλεη ζσζηά, ηφηε ην 

πξφγξακκα HACCP δελ ζα έρεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, αθφκε θαη αλ ηεξείηαη 

ζσζηά. 
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Σα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη ηα εμήο : 

 

 Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη έλαο 

θαηαηγηζκφο ηδεψλ (brainstorming) γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

εηζαρζνχλ, λα απμεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ ζε θάζε ζηάδην κε ηε πηζαλή βνήζεηα 

θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εληνπίζηεθαλ. ε απηφ ην ζηάδην ε νκάδα 

απνθαζίδεη πνηνη απφ ηνπο θηλδχλνπο ζα εηζαρζνχλ ζην ζρέδην HACCP.  

 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηάδηα, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαγλψξηζε ησλ 

θηλδχλσλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπο. Ο θάζε θίλδπλνο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ έθζεζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν (United States Department of Agriculture, 1997). 

Ζ ζνβαξφηεηα ελφο θηλδχλνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηνπ. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ βάζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπο κπνξεί λα γίλεη σο εμήο : 

 Τςειήο επηθηλδπλφηεηαο (άκεζνο θίλδπλνο γηα ηε δσή ησλ θαηαλαισηψλ), 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξνθηκνγελείο ινηκψμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ Cl. 

Botulinum, S. typhi, L. monocytogenes, E. coli 0157:H7, V. cholerae, V. 

vulfninicus θαη απφ ηνμίλεο νζηξαθνεηδψλ. 

 Μέηξηαο επηθηλδπλφηεηαο (ζνβαξή ή ρξφληα επίπησζε ζηελ πγεία), 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηξνθηκνγελείο ινηκψμεηο πνπ πξνέξρνληαη  απφ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο φπσο Brucella spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., 

Shigella spp., Y. enterocolitica, Streptococus type A, ηφ ηεο Ζπαηίηηδαο Α, 

κπθνηνμίλεο θαη ζηγθνπαηνμίλε.  

 Υακειήο επηθηλδπλφηεηαο (ήπηα ή κέηξηα επίπησζε ζηελ πγεία), 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξνθηκνγελείο ινηκψμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο  

κηθξννξγαληζκνχο φπσο   Bacillus spp., Cl. perfiingens, Staphylococcus aureus, 

παξάζηηα, νπζίεο παξφκνηαο δνκήο κε ηελ ηζηακίλε θαη βαξέα κέηαιια (Food & 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, 1998). 

Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο θηλδχλνπ είλαη ρξήζηκν λα εθηηκεζνχλ ε 

πηζαλφηεηα έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ έθζεζε ζε 

απηφλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα 4.1 
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Πίλαθαο 4.1 : Πηζαλόηεηα έθζεζεο ζην θίλδπλν θαη ζνβαξόηεηα ησλ ζπλεπεηώλ  

       Πεγή : ΣΔΔ, 2008 

 

Όπνπ :  

 * θίλδπλνο κίθξεο ζεκαζίαο, ν νπνίνο απαηηεί ηελ εθαξκνγή GMP γηα ηελ εμάιεηςε 

ηνπ ή ηε κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα. 

+ θίλδπλνο νξηαθήο ζεκαζίαο ν νπνίνο απαηηεί κέηξα GMP θαη ζε θαζνξηζκέλα 

δηαζηήκαηα ππνρξεσηηθή επηβεβαίσζε φηη βξίζθεηαη εληφο ησλ απνδεθηψλ επηπέδσλ. 

Ζ εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, 

(πίλαθαο 4.1) βνεζνχλ ζην λα απνθαζηζηεί ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηεί. φπσο δηακνξθψλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα 4.2 
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  Πίλαθαο 4.2: Καζνξηζκόο επηπέδνπ ειέγρνπ 

 

        ΔΠΗΠΔΓΟ           
ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

 

 
ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ  
ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

 

 

ΥΑΜΖΛΟ  

 

 

 

ΜΔΣΡΗΟ  

 

 

 

ΤΦΖΛΟ 

 

ΤΦΖΛΖ 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΔΞΑΛΔΗΦΖ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

ΜΔΣΡΗΑ 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΥΑΜΖΛΖ 

 

ΜΖ 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΜΔΝΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

  Πεγή : ΣΔΔ, 2008 

 

4.5.1.1 Δίδε θηλδύλσλ  

 

ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηνπ πηζαλνχ 

θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξντφλ. ην παξαθάησ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δάραξε. Οη θίλδπλνη είλαη θπζηθνί, 

ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί.  
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Πίλαθαο 4.3 : Υαξαθηεξηζηηθό θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξντόλ  

 

ΠΡΟΨΟΝ: ΕΑΥΑΡΖ 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ  

+ ΓΗΑ ΝΑΗ / 0 ΓΗΑ ΟΥΗ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

 

ΔΗΓΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Α 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

 

Β 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΠΟΤ  

ΠΔΡΗΔΥΔΗ 

ΚΗΝΓΤΝΟ 

                  

Γ 

ΜΖ 

ΑΦΑΗΡΔΗΜΟ 

ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Γ 

ΔΠΗΜΟΛΤΝΖ 

ΑΝΑΜΔΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ & 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

 

Δ 

ΔΠΗΜΟΛΤΝΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΘΔΖ 

 

Ε 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ 

ΝΑ 

ΔΝΣΟΠΗΘΔΗ Ζ  

ΝΑ 

ΑΦΑΗΡΔΘΔΗ 

ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

 

 

ΦΤΗΚΟ 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

IV 

 

ΥΖΜΗΚΟ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Η 

Πεγή : Δγρεηξίδην HACCP ΔΒΕ, 2008 

 

 

 Υεκηθνί θίλδπλνη   

 

Οη ρεκηθνί θίλδπλνη είλαη ρεκηθέο νπζίεο ηνμηθέο γηα ηνλ άλζξσπν, ησλ νπνίσλ ε 

παξνπζία απαγνξεχεηαη ηειείσο ή πεξηνξίδεηαη θάησ απφ θαζνξηζκέλα φξηα. Οη νπζίεο 

απηέο πξνέξρνληαη απφ: ηε ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ην πεξηβάιινλ, ηε ρξήζε 

πξνζζέησλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηε 

κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ηξνθίκσλ, απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

ηα ηξφθηκα λα επηκνιπλζνχλ κε απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά. 

Σα εληνκνθηφλα, δηδαληνθηφλα πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ησλ 

θαηαλαισηψλ αλ ππάξρνπλ κέζα ζηα ηξφθηκα , θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ έξεπλα απηψλ 

ζηελ δάραξε, αιιά θαη ζηα παξαπξντφληα ηεο ηελ δαραξφπηηηα θαη ηελ κειάζζα. 

Απνδείρηεθε παξ‟φια απηά απφ κειέηεο, φηη ζηελ δάραξε δελ είλαη ζε επίπεδα πνπ λα 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνκαθξχλνληαη κε 
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πδξφιπζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηδηαίηεξα ζην ζηάδην ηεο ζπκπχθλσζεο ηνπ 

ρπκνχ. 

Ο θίλδπλνο άξα ηεο παξνπζίαο ππνιεηκκάησλ εληνκνθηφλσλ θαη 

νξγαλνρισξηδίσλ ζηε δάραξε είλαη κεδακηλφο. Αληρλεχνληαη ζε ζπγθεληξψζεηο θάησ 

απφ 0,001 mgr νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ ηνμηθνινγηθά πξνβιήκαηα (Steyvoort et al., 

1968). 

 

 Φπζηθνί θίλδπλνη 

 

 

Οη θπζηθνί θίλδπλνη είλαη θάζε μέλν ζψκα πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηα ηξφθηκα 

θαη λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα ζηνλ άλζξσπν, φπσο θνκκάηηα γπαιηψλ θαη 

μχισλ, κέηαιια, θφθαια, έληνκα θαη ηξσθηηθά, πέηξεο, πιαζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ παξνπζία ηνπο ζπλήζσο νθείιεηαη ζηηο 

πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο θαη ζηε κε ηήξεζε  ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ (Καινγξίδνπ – Βαζηιεηάδνπ, 1999).  

 

 Μηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη  

 

ηνπο κηθξνβηνινγηθνχο θηλδχλνπο πεξηιακβάλνληαη φινη νη θίλδπλνη πνπ 

νθείινληαη ζηελ παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ ζηα ηξφθηκα, φπσο ηα πξσηφδσα, ηα 

θχθε, ηα παξάζηηα, νη ηνί, νη δχκεο, νη κχθεηεο θαη ηα βαθηήξηα. Οη κηθξννξγαληζκνί 

πξνέξρνληαη απφ: ην έδαθνο θαη ην λεξφ, ηα θπηά, ηα ζθεχε θαη εξγαιεία ησλ 

ηξνθίκσλ, ηνλ εληεξηθφ ζσιήλα αλζξψπσλ θαη δψσλ, ηνπο ρεηξηζηέο ησλ ηξνθίκσλ, ηηο 

δσνηξνθέο, ην δέξκα ησλ δψσλ, ηνλ αέξα θαη ηε ζθφλε. πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο θαη 

ην είδνο ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηα ηξφθηκα εμαξηάηαη απφ: ηνλ 

αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, θαηά ηε ζπζθεπαζία, ηελ απνζήθεπζε, 

ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ ηερληθή ηεο 

ζπζθεπαζίαο (Καινγξίδνπ – Βαζηιεηάδνπ, 1999).  

ην πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θίλδπλνη (θπζηθνί, ρεκηθνί θαη 

κηθξνβηνινγηθνί) πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζηάδην παξαγσγήο ηεο δάραξεο. 
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Πίλαθαο 4.4 : Φπζηθνί, ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη ζηε γξακκή παξαγσγήο ηεο δάραξεο 
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Πεγή : Kotzamanidis et al., 2000 

ICUMCA* : International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis 

(www.icumsa.org, 2009) 
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4.5.2 Αξρή  2: Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκεησλ ειέγρνπ (CCPs) 

 

Με ηνλ θαζνξηζκφ ησλ CCPs, επηηπγράλνπκε ηελ πξφιεςε, εμαθάληζε ή 

κείσζε ζε απνδεθηά φξηα φισλ ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ηξνθίκνπ καο. ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ δελ ππάξμεη έιεγρνο ζε έλα CCP, κπνξεί 

λα παξαρζεί πξντφλ επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Δπνκέλσο, σο Κξίζηκν 

εκείν Διέγρνπ ραξαθηεξίδεηαη θάζε ζεκείν, ζηάδην ή δηαδηθαζία θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ελφο ηξνθίκνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα νδεγήζεη ζε 

παξεκπφδηζε, εμάιεηςε ή κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα θάπνηνπ απφ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ελφο ηξνθίκνπ (Codex Alimentarius, 1997). 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ ζηε βηνκεραλία δάραξεο 

(CCP – CRITICAL CONTROL POINTS), ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ 

δέλδξφγξακκα απνθάζεσλ ζρήκα 4.3, φπνπ βαζηδφκαζηε ζε ηέζζεξηο νπζηαζηηθά 

εξσηήζεηο θαη κε απαλσηά λαη θαη φρη, νδεγνχκαζηε ζην εάλ έλαο θίλδπλνο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ccp ή φρη, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

ην Παξάξηεκα V παξνπζηάδεηαη ε θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπ 

δελδξνγξάκκαηνο απνθάζεσλ ζηελ επηρείξεζε. Γηα ην θάζε ζηάδην επεμεξγαζίαο 

απαληψληαη νη ηέζζεξηο εξσηήζεηο ηνπ δελδξνγξάκκαηνο ψζηε λα θαζνξηζηεί αλ 

ππάξρεη θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ ή φρη. 
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ρήκα 4.3 : Καζνξηζκόο θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (Γελδξόγξακκα απνθάζεσλ) 

 

 

 

 

Πεγή : Codex Alimentarius, 2009 

 

4.5.3 Αξρή 3: Καζνξηζκόο θξίζηκσλ νξίσλ γηα ην θάζε θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ 

 

Κξίζηκν Όξην είλαη ε κέγηζηε ή ε ειάρηζηε ηηκή ζηελ νπνία κία βηνινγηθή, 
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εμαιείςεη ή λα κεηώζεη ζε απνδεθηά επίπεδα ηνλ παξάγνληα; 

Μπνξεί ε κόιπλζε κε αλαγλσξηζκέλν θίλδπλν λα ππεξβεί ηα επηηξεπηά 

όξηα; 

Μπνξεί έλα επόκελν ζηάδην λα εμαιείςεη ή λα κεηώζεη ζε απνδεθηά 

επίπεδα ηνλ παξάγνληα; 
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παξεκπνδηζηεί ή πεξηνξηζηεί ε εκθάληζε ελφο θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα. Σα 

θξίζηκα φξηα νπζηαζηηθά απνηεινχλ θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ κεηαμχ αζθαιψλ θαη κε 

αζθαιψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζε έλα CCP. Σν θάζε CCP κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

έλα ή θαη πεξηζζφηεξα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ζε 

απνδεθηά επίπεδα ησλ πηζαλά εκθαληδφκελσλ θηλδχλσλ. Σν θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν 

κπνξεί λα έρεη έλα ή θαη πεξηζζφηεξα θξίζηκα φξηα.  

 

4.5.4 Αξρή 4 : Καζηέξσζε ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ θξίζηκσλ  

ζεκείσλ ειέγρνπ θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο 

 

Ο έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ησλ CCPs θαη ησλ Κξίζηκσλ Οξίσλ ηνπο είλαη κηα 

ζρεδηαζκέλε ζεηξά παξαηεξήζεσλ ή κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο γηα λα 

αμηνινγεζεί θαηά πφζν έλα CCP βξίζθεηαη ππφ έιεγρν θαη γηα λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ 

αξρεία απαξαίηεηα γηα ηε κεηέπεηηα δηεξγαζία ηεο επαιήζεπζεο. Ζ παξαθνινχζεζε 

ησλ CCPs θαη ησλ θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP γηαηί : 

 Δίλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζε έλα CCP, 

ε απφθιηζε απφ ηα θαζηεξσκέλα θξίζηκα φξηα θαη ε απαηηνχκελε 

δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 

 Παξέρεη γξαπηά αξρεία γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο. 

 

4.5.5 Αξρή 5 : Καζηέξσζε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ  

 

Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο νξίδνληαη σο νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ φηαλ 

δηαπηζησζεί απψιεηα ειέγρνπ θαηά ηηο κεηξήζεηο ζηα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (CCPs). 

Ζ απψιεηα ειέγρνπ είλαη ε απφθιηζε απφ έλα Κξίζηκν Όξην γηα έλα CCP. Ζ χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, απνκφλσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ππέξβαζε ησλ Κξίζηκσλ Οξίσλ είλαη απαξαίηεηε. 

Αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ απνθιίζεσλ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

„‟επηθίλδπλα‟‟ πξντφληα θαη επαλεκθάληζε ησλ απνθιίζεσλ. Οη Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 
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 Δληνπηζκφ θαη δηφξζσζε ηεο αηηίαο ηεο απφθιηζεο 

 Καζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ πξνηφληνο 

 Δπαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελέξγεησλ  

 Αξρεηνζέηεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ  

(National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods, 1997). 

 

4.5.6 Αξρή 6 : Δπηβεβαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο (verification) 

 

Ζ επηβεβαίσζε νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ δηαπίζησζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ HACCP θαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην ζρέδην απηφ. Οη δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, 

γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην ζρέδην HACCP θαη γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Ζ επηβεβαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαπηζηψλνπλ ειιείςεηο ζην ζχζηεκα ή ηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη δηαδηθαζίεο 

επηβεβαίσζεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ HACCP, 

φηαλ γίλεηαη θάπνηα αιιαγή ζην παξαγφκελν πξντφλ ή ζηηο εθαξκνδφκελεο δηεξγαζίεο, 

φηαλ εκθαλίδεηαη θάπνηα απφθιηζε, φηαλ αλαγλσξίδνληαη θαηλνχξγηνη θίλδπλνη θαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ επηβεβαίσζε ζπλίζηαηαη ζε :  

 Δπηθχξσζε (validation) ηνπ ζρεδίνπ HACCP  

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ HACCP  

 Γηαθξίβσζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Δπαξθή ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη αλάιπζε ηνπο 

 

4.5.7 Αξρή 7: Καζηέξσζε δηαδηθαζηώλ αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο ή  

Σεθκεξίσζε (documentation) 

 

Σα αξρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλαζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ HACCP θαη γηα ηελ 

ζπκκφξθσζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ζπζηήκαηνο HACCP κε ην ζρέδην. Σα αξρεία πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε έλα ζχζηεκα HACCP είλαη:  

 Έγγξαθα ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ HACCP 

 Αξρεία πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP  
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 Έγγξαθα απφ ηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο 

 Αξρεία απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Ζ ηήξεζε εγγξάθσλ πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα HACCP είλαη 

απαξαίηεηε θαζψο ηα έγγξαθα απηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχλ ηε νξζή 

εθαξκνγή ηνπ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αλάθιεζε πξντφληνο ζε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πξφβιεκα. Σα έγγξαθα απηά ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή αξρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5- Αλάιπζε θόζηνπο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο HACCP  ζηελ 

Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο (Παξαγσγηθή κνλάδα Πιαηένο)  

 

5.1 Κόζηνο ζπζηήκαηνο HACCP – Γεληθά 

 

Οη αξρέο ηνπ HACCP, απνηεινχλ ηα ζεκέιηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν εθείλσλ ησλ ζεκείσλ ζηε παξαγσγή πνπ είλαη θξίζηκα γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σν ζχζηεκα HACCP, εζηηάδεη δειαδή ζηε πξφιεςε, πνπ  

απνδεηθλχεηαη ηειηθά  πην απνηειεζκαηηθή, αληί γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ (Van Der Spiegel et.al., 2005). 

Σν θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο HACCP γηα ηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο 

εμαξηάηαη, φρη κφλν απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη απφ ηηο αλάγθεο γηα 

βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ, κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ 

πξαθηηθψλ ηεο επηρείξεζεο (Bata et al., 2006). Δμεηάδνληαο ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε ην καθξνπξφζεζκν φθεινο ηεο εηαηξίαο, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ζηελ πηζαλφηεηα αλάθιεζεο  ησλ χπνπησλ ή 

κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ (Motarjemi & Kaferstein, 1999).  

πλεπψο, σο απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ HACCP ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ, ελψ ε απφδνζε ηνπ 

αθνξά θπξίσο ην θφζηνο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ επίδνζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο HACCP είλαη ην κέηξν ηεο ζπλέπεηαο θαη ζπλεπψο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο δηαδνρηθά απφ παξηίδα ζε παξηίδα 

ή απφ παξαγσγή ζε παξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ παξαγσγήο ή κηαο ζαηδφλ 

ιεηηνπξγίαο (Cormier et al., 2007). 

  Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο, σζηφζν, δελ εμεηάδνπλ άκεζα ηε ζρέζε εθαξκνγήο 

ησλ αξρψλ ηνπ ΖΑCCP κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, φπσο ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ, πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ απφ ηε θχζε ησλ ηξνθίκσλ π.ρ κηθξνβηνινγηθνί, 

θπζηθνί ή ρεκηθνί παξάγνληέο (Henson et al., 1999 ∙ Semos & Kontogeorgos, 2007). 

Αθφκε, πνιιέο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, απαηηεί ηελ χπαξμε πξναπαηηνχκελσλ 
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πξνγξακκάησλ (PRP - Prerequisite Programs), φπσο νη θαλφλεο Οξζήο Βηνκεραληθήο 

Πξαθηηθήο (GMP) θαη Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο (GHP). 

 ε κειέηε ηνπο νη Roberto et al. (2006), εμέηαζαλ ηε πξνεγνχκελε 

ζπκκφξθσζε ηεο βηνκεραλίαο κε ηα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ππνζηήξημαλ 

φηη ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπληήξεζε ελφο ζρεδίνπ HACCP, 

είλαη ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο HACCP ρσξίο ζπκκφξθσζε ζηα 

πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα. Τπνγξάκκηζαλ θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, ηε ζεκαζία ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

HACCP. 

 

5.2 Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε ζηελ ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

 

H αθξηβήο εθηίκεζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ δαπαλψλ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

HACCP είλαη δχζθνιε θαη πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε πξαγκαηηθή εκπεηξία θαη ηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. Έηζη, 

πνιιέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε νξζή εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ σθειεηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο HACCP. 

Πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη επίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. Οη δπζθνιίεο απηέο  κπνξεί λα νθείινληαη ηφζν 

ζηε κεησκέλε επειημία παξαγσγήο φζν θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ππεξβνιηθή ηεθκεξίσζε θαη ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ ε δεχηεξε ζηελ ειιηπή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Δάλ ινηπφλ ππάξρεη έιιεηςε νξγάλσζεο, νη πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο 

ηήξεζεο αξρείσλ κπνξεί λα είλαη εηο βάξνο ηεο παξαγσγήο ελψ ε δηαδηθαζία ηεο 

ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί αξθεηά πνιχπινθε.  

Πνιιέο θνξέο, ε ηήξεζε ησλ αξρείσλ δελ εμεηάδεηαη σο ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ηα αξρεία ζπκπιεξψλνληαη κφλν γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο θαη φρη σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. Οη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

ηεθκεξίσζεο απεηθνλίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην HACCP (Semos & 

Kontogiorgos, 2007). 

Δπηπξφζζεηα, ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ έρνπλ 

απνηξέςεη ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ απφ ηε νξζή ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ 
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HACCP. Οη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ήηαλ: ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ηα 

πξνβιήκαηα εθπαίδεπζεο, ην πςειφ θφζηνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ν 

κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο. Θεσξεηηθά, έλα θαιά 

εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα HACCP έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ  ζηε θαηαλφεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. πλεπψο, 

παξέρεη αλαλεσκέλα θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε ηεο εξγαζίαο ηνπο (Wilson et al., 1997). 

Γεληθά, γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο, ν παξάγνληαο 

αζθάιεηα πγηεηλήο ηξνθίκσλ έρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία γηα ηε θαζηέξσζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά. Αλεπαξθήο δε ή ειιηπήο έιεγρνο ζηα 

ηξφθηκα είλαη πηζαλφ λα απεηιήζνπλ ηνπ θαηαλαισηή, θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο φρη κφλν ζηε δεκφζηα πγεία, αιιά  ζηελ ζέζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ 

αγνξά, ζηε θήκε ηεο εηαηξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

5.3 Ηδηαηηεξόηεηεο ηεο επηρείξεζεο  

Δμεηάδνληαο ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηελ Δ.Β.Ε Α.Δ, ιακβάλνπκε 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

αιιά θαη ηε θχζε ηεο επηρείξεζεο.  

ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, φπσο ε Δ.Β.Ε Α.Δ,  ε δαπάλε 

εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, αζθάιεηαο, πγηεηλήο ηνπ 

παξαγφκελνπ ηξνθίκνπ δε ζπληζηά νπζηαζηηθή επηβάξπλζε ζην θφζηνο παξαγσγήο. Με 

νξζή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ παξαγσγήο 

είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ή θαη λα ελζσκαησζεί αθφκα ζην 

θφζηνο παξαγσγήο, φηαλ απηφ εκθαλίδεηαη ακειεηέν. Οπσζδήπνηε, νη δαπάλεο απηέο 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ην είδνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, φζν θαη απφ ηελ γθάκα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. (Σερληθή Έθζεζε 

Δ.Β.Ε, 2009) 

Αλαθνξηθά κε ηελ Δ.Β.Ε. Α.Δ, φπνπ παξάγεηαη νπζηαζηηθά έλα θχξην πξντφλ, κε 

δηαθνξνπνίεζε ζην ζηάδην ηεο ζπζθεπαζίαο, ε δαπάλε, πέξαλ απηήο ηεο αξρηθήο 

εγθαηάζηαζεο ,εκθαλίδεηαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο πνιχ πεξηνξηζκέλε.  

Όπσο ζα δηαπηζησζεί παξαθάησ, ελζσκαηψλνληαο ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ HACCP 

ζην θφζηνο παξαγσγήο, δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηελ Διιεληθή 

Βηνκεραλία Εάραξεο γεληθά ακειεηέν. 
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηε  δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ηνπ θφζηνπο 

εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ  HACCP ζηελ Δ.Β.Ε Α.Δ, πξέπεη θαη‟αξρήλ λα 

αλαθεξζνχλ ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο δαραξνβηνκεραλίαο (πξψηε χιε 

δαραξφηεπηια), πνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο δαραξνπξγείνπ θαη 

θαη‟επέθηαζε, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ HACCP ζ‟απηφ. 

 Ζ δαραξνβηνκεραλία είλαη επνρηθή βηνκεραλία, κε πξψηε χιε έλα γεσξγηθφ 

πξντφλ. Δηδηθφηεξα, ζην δαραξνπξγείν ηεο Δ.Β.Ε Α.Δ, ζην Πιαηχ, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ:  

 Λεηηνπξγεί παξαγσγηθά επί 80-120 εκέξεο / έηνο, ζπλερψο επί 24ψξνπ βάζεο 

ρσξίο δηαθνπή (δειαδή : 24 x 7 = 168 ψξεο / εβδνκάδα). 

 Γεδνκέλνπ φηη ε πξψηε χιε είλαη γεσξγηθφ πξντφλ, ν ξπζκφο ηξνθνδνζίαο  ηνπ 

εξγνζηαζίνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο, ζπλήζσο θαηξηθέο, ηεο ζπγθνκηδήο 

ησλ ηεχηισλ. Δπνκέλσο θαη ν ξπζκφο ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο. 

 Σν ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Παξάιιεια, ζπλερίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ηα  

ηκήκαηα ζπζθεπαζίαο θαη δηάζεζεο ηεο δάραξεο.  

 Σν παξαγφκελν πξντφλ, ε ιεπθή θξπζηαιιηθή δάραξε, είλαη έλα θαζαξφ πξντφλ, 

ρακειήο πγξαζίαο θαη κε αζεπηηθή δξάζε. 

 Οη ηδηφηεηεο απηέο ην πξνζηαηεχνπλ απφ αιινηψζεηο ή κνιχλζεηο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη πξνθαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ελαπνζήθεπζεο θαη 

δηαθίλεζεο. 

ην εξγνζηάζην Πιαηένο, ε παξαγφκελε δάραξε απνζεθεχεηαη ζε εηδηθά 

θιηκαηηδφκελα ζηιφ ή ελζαθθίδεηαη ζε ραξηνζάθθνπο ησλ 50 θηιψλ πνπ επίζεο 

απνζεθεχνληαη, ζηνηβαδφκελνη ζε ληάλεο κέζα ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Μπνξεί 

επίζεο, λα δηαηεζεί ζε κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο (25θηιά, παθέην ελφο θηινχ) θαη 

δηαθηλείηαη είηε ζπζθεπαζκέλε είηε ρχκα, κε εηδηθά εμνπιηζκέλα ζηινθφξα. ηα 

ηκήκαηα ζπζθεπαζίαο ή ρχκα ελαπνζήθεπζεο, ε δάραξε κεηαθέξεηαη κέζσ θιεηζηψλ 

κεηαθνξηθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηαηληνκεηαθνξείο, αλαβαηψξηα ή θπθιψκαηα 

ζσιελψζεσλ, κε ηελ βνήζεηα εδψ αέξα ππφ πίεζε. Τπνινγηζκφο θφζηνπο 
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5.4 Τπνινγηζκόο θόζηνπο 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ηεο ΔΒΕ ζην δαραξνπξγείν Πιαηένο. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη δαπάλεο ζε εηήζηα βάζε πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:  

Α.  Κφζηνο κειέηεο-αλάπηπμεο ΖΑCCP 

Β.  Κφζηνο εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο 

Γ. Κφζηνο πηζηνπνίεζεο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ νξίζηεθε ππεχζπλνο ππάιιεινο ηεο εηαηξίαο, 

ν νπνίνο είλαη ν ππεχζπλνο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πιαηζηψζεθε απφ νκάδα 

ζπλεξγαηψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κειέηεο, αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο – 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζην εξγνζηάζην δάραξεο ηεο Δ.Β.Ε ζην Πιαηχ 

Ζκαζίαο, ζηεξίρηεθε ζηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο 

 Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν 

απαζρφιεζεο θαη ηε κηζζνδνζία θαζψο θαη πιεξνθνξίεο παξαγφλησλ ηεο ΔΒΕ. 

 

5.5 Κόζηνο κειέηεο-αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο HACCP 

 

Λφγσ εμεηδίθεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ε ΔΒΕ αλέζεζε ζε εηαηξία ζπκβνχισλ, 

εηδηθψλ ζε απηφ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ 

αλαγθαία πηζηνπνίεζε. Ζ αξρηθή δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπ πκβνχινπ ήηαλ € 6.000,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξηεηνχο παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη πηζηνπνίεζεο. 

 

 Αξκνδηόηεηεο ππεπζύλνπ νκάδαο  

 

Τπεχζπλνο ηνπ πζηήκαηνο HACCP νξίδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

έλαο ππάιιεινο ηεο εηαηξίαο, πνπ έρεη ζπλήζσο θαη ηελ επζχλε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Σν άηνκν απηφ εθηηκάηαη φηη ζα απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζχζηεκα. 4 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, γηα δηάζηεκα 32 εβδνκάδσλ αλά έηνο. 

Ο αξκφδηνο απηφο  ππάιιεινο, εηδηθά επηιεγκέλνο θαη κεηά απφ ηελ απαξαίηεηε 

εηζαγσγή ζην αληηθείκελν θαη εθπαίδεπζε, έρνληαο γεληθά ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ 

HACCP, ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ηεο 
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εηαηξίαο απνηειψληαο ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθνχ 

θνξέα. Δπίζεο, ην άηνκν απηφ ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε θαη ζχληαμε ηνπ 

ζρεδίνπ, ζηελ νξγάλσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ ειέγρσλ, ζηελ νξγάλσζε θαη 

αξρεηνζέηεζε ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ηα θαζήθνληα ηνπ ππεπζχλνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε 

- ελεκέξσζε ησλ ζπλεξγαηψλ - βνεζψλ ηνπ θαζψο θαη ν γεληθφηεξνο έιεγρνο 

εθαξκνγήο. 

 

 Γηακόξθσζε θόζηνπο 

 

Ο εηήζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ κειέηε 

θαη νξγάλσζε - εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εθηηκάηαη ζε 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα, κε 

δηάξθεηα 10 κελψλ ή 40 εβδνκάδσλ. 

 

Δπνκέλσο : 4 (ώξεο) x 40 (εβδνκάδεο) =160 ώξεο 

Ζ σξηαία δαπάλε απαζρφιεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο είλαη 

25 επξψ.  

Ζ εηήζηα δαπάλε ηνπ επνκέλσο είλαη : 

160 (ώξεο) x 25 (€) = 4000 € 

 

ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ππεχζπλνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκέλεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο ζπζθέςεηο 

κε ηνπο βνεζνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζπζθέςεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηνλ 

κήλα θαη γηα κία ψξα θάζε θνξά.   

Οη βνεζνί ζπλεξγάηεο ηνπ ππεπζχλνπ είλαη 4 θαηψηεξνη ππάιιεινη, κε σξηαία 

δαπάλε απαζρφιεζεο € 11. 

Δπνκέλσο, ν ππεχζπλνο απαζρνιείηαη επί πιένλ: 

2 x 1 (ώξα) x 10 (κήλεο) = 20 (ώξεο) x 25 (€)  = 500 € 

Οη βνεζνί - ζπλεξγάηεο απαζρνινχληαη γηα επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κία ψξα ηελ εβδνκάδα θαη γηα ην αληίζηνηρν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Δπνκέλσο, ε αληίζηνηρε δαπάλε απαζρφιεζεο είλαη : 
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1 (ώξα) x 40 (εβδνκάδεο) x 4 (άηνκα) =160 ώξεο 

160 (ώξεο) x 11 (€) = 1760 € 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα 5.1 ην θφζηνο 

εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο 5.1 : πλνιηθό θόζηνο εξγαζίαο 

  

Τπεύζπλνο Οκάδαο 

HACCP  

 

Άιια κέιε ηεο Οκάδαο 

HACCP  

 

Χξνκίζζην (€) 

 

25 

 

11 

 

Ώξεο  

 

180 

 

160 

 

Κφζηνο (€) 

 

4500 

 

1760 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο είλαη :  

4.500 + 1760 = 6260 € 

Γηα λα εθηηκήζνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο κειέηεο – αλάπηπμεο, ππνινγίδνπκε 

ηφζν ην ζπλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο φζν θαη ην πνζφ πνπ δαπαλάηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ζπκβνχινπ εηαηξίαο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δ.Β.Ε Α.Δ, ε ζρεηηθή ακνηβή αλέξρεηαη ζε € 6.000 

γηα ην εξγνζηάζην Πιαηένο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο κειέηεο - αλάπηπμεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP δηακνξθψλεηαη ζην πίλαθα 5.2 σο εμήο: 
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Πίλαθαο 5.2 : Κόζηνο Αλάπηπμεο 

 

πλνιηθφ θφζηνο εξγαζίαο  

      

    €   6.260 

 

Κφζηνο κειέηεο εθαξκνγήο HACCP  

 

    €   6.000 

   

Kόζηνο αλάπηπμεο  

 

    €  12.260 

 

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ HACCP, αγνξάζηεθαλ επηπιένλ φξγαλα εξγαζηεξίνπ, 

αμίαο € 30.000. Ζ παξαπάλσ δαπάλε έγηλε ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Θεσξείηαη, ινηπφλ ζαλ επέλδπζε θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο 

αλάπηπμεο, ην νπνίν απνζβέλεηαη ζηα επφκελα 8 ρξφληα. Δπνκέλσο, ηζρχεη ε παξαθάησ 

ζρέζε :  

 

 12.260 + 30.000 = 42.260 € 

42.260 (€) / 8 (έηε) = 5.282,5 € / έηνο, κέρξη λα απνζβεζηεί. 

 

5.6 Κόζηνο εγθαηάζηαζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP  

 

Σν δαραξνπξγείν Πιαηέoο είλαη απφ άπνςε δπλακηθφηεηαο, ην κεγαιχηεξν 

εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ κέρξη ζήκεξα εθζπγρξνλίδεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε, παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα. Σα 

φξγαλα ειέγρνπ θαη κεηξήζεσο ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, πξνυπήξραλ 

ηεο κειέηεο θαη θξίζεθαλ επαξθή. 

ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο - ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηεο 

απαξαίηεηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Δθπαίδεπζε  

 

Ζ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ηεο εηαηξίαο. Σα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. ηελ πξψηε 
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πεξίπησζε, ηα πξνγξάκκαηα αλαιακβάλεη εμσηεξηθφο εθπαηδεπηήο, ελψ ζηε δεχηεξε, ε 

εθπαίδεπζε γίλεηαη απφ αξκφδην ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο. ηα εζσηεξηθά πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο δε γίλνληαη δαπάλεο γηα θάιπςε εμφδσλ εθπαηδεπηψλ θαη ην ζχλνιν ηνπ 

θφζηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ απψιεηα σξψλ εξγαζίαο. Σα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρακέλεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε κέζε ακνηβή ηνπο. 

 ηελ ΔΒΕ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, εθηφο εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ, είλαη 

εζσηεξηθφ θαη γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθαξκνγήο ηνπ HACCP. Γηα ιφγνπο 

ιεηηνπξγηθνχο ε εθπαίδεπζε γίλεηαη ζηελ πεξίνδν εθηφο θακπάληαο. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004, νη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ: 

1. φηη ηα πξφζσπα πνπ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα, επηβιέπνληαη θαη θαζνδεγνχληαη ή αθφκα 

θαη εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, αλάινγα κε ηηο εθηεινχκελεο 

εξγαζίεο. 

2. φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ HACCP, έρνπλ εθπαηδεπζεί θαηάιιεια  

θαη 

3. ηε ζπκκφξθσζε, πξνο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ζρεηηθά κε ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζε νξηζκέλνπο 

θιάδνπο ηξνθίκσλ. 

Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο δηακνξθψλεηαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα 

νπνία ζα ιάβεη κέξνο ην πξνζσπηθφ. Σα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα δηεμάγνληαη δχν θνξέο 

ην ρξφλν, απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα ζεκηλάξηα έρνπλ δηάξθεηα κίαο 

εβδνκάδαο, δειαδή πέληε εκεξψλ. Δπνκέλσο, ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην θφζηνο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Τπεχζπλνο: 2 x 8 (ώξεο) x 5 (εξγάζηκεο εκέξεο) = 80 ώξεο 

80 (ώξεο) x 25 (€) = 2.000 € 

πλεξγάηεο:  2 x 8 (ώξεο) x 5 (εξγάζηκεο εκέξεο) x 4 (άηνκα) = 320 ώξεο 

320 (ώξεο) x 11 (€) = 3.520 € 

Άξα, πξνθχπηεη  ε εηήζηα δαπάλε εθπαίδεπζεο : 

2.000 + 3.520 = 5.520 € 
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Γαπάλεο Λεηηνπξγίαο – Πξνζσπηθνχ  

 

Σν δαραξηθφ έηνο γηα ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο αξρίδεη απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 

έσο ηελ 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ζ ζπγθνκηδή θαη ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία 

ηνπ ηεχηινπ γηα ηελ παξαγσγή δάραξεο (θακπάληα), γίλεηαη απφ ηνλ Ηνχιην - Αχγνπζην 

κέρξη ηνλ Γεθέκβξην θάζε έηνπο, δηαξθεί θαηά κέζν φξν 100 εκέξεο θαη ιακβάλεη ρψξα 

ζηα ηξία εξγνζηάζηα ηεο εηαηξίαο: Πιαηένο, εξξψλ θαη Οξεζηηάδνο. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ζα δηαρσξίζνπκε ηε κειέηε ζε δχν πεξηφδνπο. Ζ πξψηε πεξίνδνο 

αθνξά ηε θακπάληα, ηε πεξίνδν δειαδή ηεο ζπγθνκηδήο, θαηεξγαζίαο ησλ 

δαραξνηεχισλ θαη  παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ε δεχηεξε πεξίνδνο αθνξά ηνπο 

ππφινηπνπο κήλεο, φπνπ γίλεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ 

παξαγσγηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ην 24ψξν. Δπνκέλσο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

σξψλ εξγαζίαο ζεσξνχκε 3 βάξδηεο ην 24άσξν.  

 

 Πεξίνδνο θακπάληαο 

 

Ζ  θακπάληα ηνπ εξγνζηαζίνπ δηαξθεί θαηά κέζν φξν θάζε ρξφλν 3 κήλεο. Ο 

ππεχζπλνο ηεο νκάδαο HACCP απαζρνιείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 2 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα. Δπνκέλσο, ην θφζηνο εξγαζίαο γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP είλαη:  

Κφζηνο εξγαζίαο = (δαπαλνχκελνο ρξφλνο πεξηφδνπ) x (σξνκίζζην) = 

                           

2 (ώξεο) x 14 (εβδνκάδεο) x 25 (επξώ) = 700 επξώ 

 

Σν θφζηνο εξγαζίαο γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο δηακνξθψλεηαη κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε θάζε βάξδηα. ε θάζε βάξδηα απαζρνινχληαη 3 άηνκα. Άξα, 

ην θφζηνο εξγαζία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πξνθχπηεη σο εμήο:  

 

 (αξηζκόο εκεξώλ) x (αξηζκόο εβδνκάδσλ) x (αξηζκόο αηόκσλ ην 24άσξν) =  

7 (εκέξεο) x 14 (εβδνκάδεο) x 9 (άηνκα) = 882 ώξεο 

882 (ώξεο) x 11 (€) = 9.702 € 

 

ηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο εξγαζίαο – ιεηηνπξγίαο, εληφο θακπάληαο. 
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Πίλαθαο 5.3: Κόζηνο εξγαζίαο θακπάληαο 

 

 

 Πεξίνδνο εθηφο θακπάληαο  

 

Ο ππεχζπλνο ηεο νκάδαο HACCP απαζρνιείηαη γηα 36 εβδνκάδεο κε ην ζχζηεκα  

εθηφο ηεο θακπάληαο. Ο ππεχζπλνο απαζρνιείηαη 2 ψξεο θάζε εβδνκάδα. Δπνκέλσο, ην 

θφζηνο εξγαζίαο είλαη :  

(αξηζκφο σξψλ) x (σξνκίζζην) =  

2 (ώξεο) x 36 (εβδνκάδεο) = 72 ώξεο 

72 (ώξεο) x 25 (€) = 1800 € 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο απαζρνινχληαη 2 ψξεο θάζε κέξα θαη 5 κέξεο ηελ 

εβδνκάδα. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζε θάζε βάξδηα είλαη 3. Δπνκέλσο, γηα 36 εβδνκάδεο, 

ν αξηζκφο ησλ σξψλ είλαη :  

(αξηζκφο σξψλ) x (αξηζκφο εκεξψλ) x (αξηζκφο εβδνκάδσλ) x (αξηζκφο αηφκσλ ην 

8σξν)  =  

2 (ώξεο) x 5 (εκέξεο) x 36 (εβδνκάδεο) x 3 (άηνκα) = 1.080 ώξεο 

Σν σξνκίζζην ησλ άιισλ κειψλ θαζψο θαη ησλ επνρηθψλ ππαιιήισλ είλαη 11 επξψ.  

Άξα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγία, εθηφο θακπάληαο είλαη : € 11.880  

1080 (ώξεο) x 11 (€) = 11.880 € 

 

 

 

 

 

 

 

 Κφζηνο εξγαζίαο ππεχζπλνπ νκάδαο 

HACCP  

      

    €   700 

 

Κφζηνο εξγαζίαο κειψλ ηεο νκάδαο   

 

    €   9.702 

   

Kόζηνο εξγαζίαο- ιεηηνπξγίαο  

 

    € 10.402 
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 Πίλαθαο 5.4 : Κόζηνο εξγαζίαο εθηόο θακπάληαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.5 

 

Πίλαθαο 5.5 : πλνιηθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο 

 

 

Κφζηνο εγθαηάζηαζεο εληφο θακπάληαο  

 

         €   10.402 

 

Κφζηνο εγθαηάζηαζεο εθηφο θακπάληαο 

 

        €    19.200* 

 

πλνιηθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο 

 

 

         €    29.602 

 

*ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο εθηφο θακπάληαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο 

εθπαίδεπζεο 

  

 

 

 

 

 Κφζηνο εξγαζίαο ππεχζπλνπ νκάδαο 

HACCP εθηφο θακπάληαο  

      

    €   1.800 

Κφζηνο εθπαίδεπζεο 

 

     €   5.520 

 

Κφζηνο εξγαζίαο κειψλ ηεο νκάδαο 

εθηφο θακπάληαο    

    €   11.880 

   

Kόζηνο εξγαζίαο- ιεηηνπξγίαο  

 

    €    19.200 
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5.7  Κόζηνο πηζηνπνίεζεο  

 

Σφζν γηα ηε ρνξήγεζε, φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ακνηβή ίζε κε ην αξρηθφ θφζηνο ηεο 

πηζηνπνίεζεο. 

 Σν αξρηθφ θφζηνο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη 

θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Σν θφζηνο απηφ δελ 

επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ. Σν αξρηθφ θφζηνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο   

Βηνκεραλίαο Εάραξεο είλαη  € 6.000. 

 Σν εηήζην θφζηνο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο πξνο επηζεψξεζε 

επηρείξεζεο. Σν εηήζην θφζηνο επηζεψξεζεο γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα ηζρχνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ αξρηθή δαπάλε ησλ € 6.000. Σν εηήζην θφζηνο 

επηζεσξήζεσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ππνινγίδεηαη ζε € 500. Απνηειεί ην εηήζην πάγην 

θφζηνο επηζεψξεζεο θαη θαηαβάιιεηαη κηα θνξά θάζε ρξφλν, θαηά ηελ ηξηεηή ηζρχ ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ. Σν θφζηνο επηζεψξεζεο απνηειείηαη απφ ην θφζηνο αλζξσπνσξψλ ησλ 

επηζεσξεηψλ θαζψο θαη απφ ηα έμνδα παξακνλήο.  

 

5.8 πλνιηθό θόζηνο ζπζηήκαηνο HACCP 

 

 Σν θφζηνο γηα θάζε ζηάδην θαη ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εθηηκήζεθε κε βάζε 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, απφ 

Δηαηξία ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο. Πξαθηηθά, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη θαηά 

ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο, εγθαηάζηαζεο - ιεηηνπξγίαο θαη  πηζηνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. Ζ πεξίνδνο πνπ ιακβάλνπκε ππφςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη ε 8εηία, 2003 – 2010, ε νπνία αξρίδεη κε ηελ 

έλαξμε ηεο κειέηεο-αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 5.6  
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Πίλαθαο 5.6 : Καηακεξηζκόο ζπλνιηθνύ θόζηνπο, 2003 - 2010 

Έηνο  Κόζηνο 

Αλάπηπμεο 

 (€) 

Κόζηνο 

Δγθαηάζηαζεο 

(€) 

Κόζηνο  

Πηζηνπνίεζεο  

(€) 

πλνιηθό  

Κόζηνο  

(€) 

2003 5.282,50 - - 5.282,50 

2004 5.282,50 - - 5.282,50 

2005 5.282,50 - - 5.282,50 

2006 5.282,50 29.602 6.000 40.884,50 

2007 5.282,50 29.602 500 35.384,50 

2008 5.282,50 29.602 500 35.384,50 

2009 5.282,50 29.602 6.000 40.884,50 

2010 5.282,50 29602 500 35.384,50 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ θφζηνπο κειέηεο-αλάπηπμεο, ζην νιηθφ θφζηνο έρεη 

ιεθζεί ππφςε  ε 8εηήο απφζβεζε ηνπ θφζηνπο απηνχ, δειαδή: 

            42.260 (€) / 8 (έηε) = 5.282,5 (€) / (έηνο), κέρξη λα απνζβεζηεί. 

 Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζπκκεηέρεη ζην νιηθφ θφζηνο απφ ην έηνο εθαξκνγήο 

ηνπ HACCP, ην νπνίν είλαη ην 2006. 

 Σν θφζηνο πηζηνπνίεζεο αξρίδεη απφ ην έηνο εθαξκνγήο πνπ είλαη ην 2006, θαη 

αλέξρεηαη ζηα € 6.000, δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχο ηεο αξρηθήο πηζηνπνίεζεο δηαξθεί 

3 ρξφληα. ηα επφκελα ρξφληα, ην θφζηνο πηζηνπνίεζεο - επηζεψξεζεο, 

ππνινγίδεηαη ζε € 500. Σν έηνο 2009, πνπ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

πνπ ρνξεγήζεθε ην 2006, ην θφζηνο ηεο πηζηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη θαη πάιη ζε 

€ 6.000, κε ηε ρνξήγεζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ κε 3εηή ηζρχ. 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, δηακνξθψλεηαη θαηά ηα έηε κειέηεο-αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή 2003 – 2005, ζηα € 5.282,50, ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ησλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ, πνπ αθνινπζνχλ ηα επφκελα ρξφληα. Με ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην έηνο 2006, πξνζηίζεληαη  θαη νη δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηε θάζε απηή. 
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ην ζρήκα 5.1, απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ θφζηνπο γηα ην έηνο 2010. 

 

Κόστορ Λειτοςπγίαρ 

εκτόρ καμπάνιαρ

55%

Κόστορ ανάπτςξηρ

15%

Κόστορ Λειτοςπγίαρ 

εντόρ καμπάνιαρ

29%

Κόστορ 

Πιστοποίησηρ 

1%

 

 

ρήκα 5.1 : Καηακεξηζκόο ζπλνιηθνύ θόζηνπο, γηα ην έηνο 2010 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Γηα λα εμεηάζνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο πξντφληνο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Δ.Β.Ε ζην 

Πιαηχ, ζεσξνχκε κέζε ηηκή δηάζεζεο ηα 650 € / t θαη κέζε εηήζηα παξαγσγή 80.000 

ηφλνπο, κε ζπλνιηθή αμία ηνπ πξντφληνο € 52.000.000. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, 

πξνθχπηεη φηη  ε αλαινγνχζα δαπάλε γηα ην HACCP είλαη 0,1% πεξίπνπ ή 0,65 € / t 

πνπ ζεκαίλεη 0,00065 € / kg. 

 Σν θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, εκθαλίδεηαη ακειεηέν αιιά ε νξζή 

εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ην θφζηνο 

πηζαλήο αλάθιεζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηε κε ζπκκφξθσζε, κπνξεί λα είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη ζπλέπεηεο κηα πηζαλήο αλάθιεζεο ή απφζπξζεο κηαο παξηίδαο πξντφλησλ κπνξεί λα 

είλαη νιέζξηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Καηαξρήλ, ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ 

θαηαλαισηή ελψ παξάιιεια πιήηηεηαη ε αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο. Όια 

ηα παξαπάλσ, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη δπζπηζηία θαη επηθπιαθηηθφηεηα 

ζηνλ θαηαλαισηή, θάηη πνπ έρεη αληίθηππν ηφζν ζηηο πσιήζεηο, αιιά θαη ζηελ 

απνδπλακσκέλε ειθπζηηθφηεηα ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο. 

Σν θαιχηεξν κέηξν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ είλαη ε 

πξφιεςε. Ζ έλλνηα ηεο «πξφιεςεο» είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (HACCP). Ζ νξζή πξνεηνηκαζία θαη πάλσ απφ φια 

ε απνδνρή ή ε αλαγλψξηζε φηη ην HACCP είλαη κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηνπλ ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP, πνπ είλαη ηα εμήο :  

 Κάιπςε απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

θαη πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ - ηεθκεξησκέλε παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ. 

 Μείσζε νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ, ιφγσ ειαρηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο 

αθαηάιιεισλ πξντφλησλ. 

 Διάηησζε απφξξηςεο θαη θαηαζηξνθήο πξντφλησλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε δηεξγαζηψλ θαη δηαρείξηζεο πφξσλ. 

 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο. 

 Μείσζε ειέγρσλ θαη δαπαλεξψλ αλαιχζεσλ ζην ηειηθφ πξντφλ. 
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 Αχμεζε εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ εηαηξία θαη ηα πξντφληα ηεο. 

 Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ έλαληη νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα. 

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο 

ειέγρνπ. 

 Δπηθέληξσζε ζηα θξίζηκα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: Καηάινγνο Αξρείσλ HACCP  

 

 

 

 

Α/Α 

ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΣΗΣΛΟ 

ΦΑΚΔΛΟΤ & 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖΡΖΖ 

ΑΡΥΔΗΟΤ 

ΘΔΖ 

ΑΡΥΔΗΟΤ 

- 

Τπεχζπλνο 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1.  Δγρεηξίδην HACCP    

2.  Δγρεηξίδην 

Λεηηνπξγηθψλ 

Γηαδηθαζηψλ 

HACCP 

   

3.  ρέδην HACCP    

4.  Βηβιίν Λεηηνπξγίαο 

ηκήκαηνο θίιηξσλ 

   

5.  Βηβιίν 

Παξαθνινχζεζεο 

Α‟ πξντφληνο 

   

6.  Βηβιίν Λεηηνπξγίαο 

μεξαληεξίνπ 

δάραξεο 

   

7.  Βηβιίν Γηάζεζεο & 

Μεηαθνξάο ρχκα 

δάραξεο 

   

8.  Βηβιίν Γηάζεζεο & 

Μεηαθνξάο 

ζπζθεπαζκέλεο 

δάραξεο 

   

9.  Αξρείν εθπαίδεπζεο 

- κεηεθπαίδεπζεο 

εξγαδνκέλσλ 

   

10. Αξρείν αλαθνξψλ 

κε ζπκκφξθσζεο 

   

11. Αξρείν αηηήζεσλ 

δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ - 

Παξαπφλσλ 

πειαηψλ 

   

12. Αξρείν εθζέζεσλ 

εζσηεξηθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ : Μέγηζηα επηηξεπόκελα επίπεδα αλεπηζύκεησλ νπζηώλ ζε 

δσνηξνθέο (feedingstuffs) πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηαδηθαζία θαηεξγαζίαο ησλ 

δαραξόηεπηισλ, ζε πξντόληα κε 12% πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό. 

 

Οπζίεο Γηαηξνθηθά θαη ύιεο 

δηαηξνθήο  

Μέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα 

(mg/kg) 

 

Αξζεληθφ 

 

Ξεξφο πνιηφο θαη κεξηθψο 

θησρφο ζε δάραξε  

 

 

4 

 

 

Μφιπβδνο  

 

Όια ηα δηαηξνθηθά πιηθά 

πξνεξρφκελα απφ ηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαηεξγαζίαο ησλ ηεχηισλ  

10  

 

Κάδκην (Cd)  

Φζφξην (F) 

Τδξάξγπξνο (Hg) 

Αθιαηνμίλε B1 

 

 

Υισξησκέλνη 

πδξνγνλάλζξαθεο  

 

 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

1 

150  

0,10 

0,05 

 

 

0,01- 0,20 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ : Αλαθνξά κε ζπκκόξθσζεο  

 

1. ΖΜΔΗΟ ΓΔΜΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΔΚΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................… 

  Πεξηγξαθή κε ζπκκφξθσζεο : 

.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ...… 

Πηζαλή αηηία δεκηνπξγίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο : 

.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................… 

Σκήκα :...............................................................................................................................    

Ολνκα ειεγθηή: .................................. Τπνγξαθή: .............. 

Ζκεξ. :  ...../..../…... 

 

2.ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Σν πξναλαθεξφκελν πξντφλ θξίλεηαη σο : 

 Απνδεθηό                 Δπηζθεπάζηκν    
Ο Πξντζηάκελνο Παξαγσγήο ...........................   Τπνγξαθή :……………………….. 

 Ζκεξ. :  ...../..../... 

 

3. ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ απφθαζε, γηα ηελ απνθπγή θαη ηελ  κε επαλάιεςε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο "Με πκκφξθσζεο ", απαηηείηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ 

αλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ εληφο ..........  εκεξψλ, απφ :  

ηελ  Γηεχζπλζε : ..................................,  

 Σκήκα : ..............................., Αξκφδηνο : .......................................................................... 

Δλέξγεηεο:............................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Βεβαίσζε πινπνίεζεο ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ : 
Ο ππεχζπλνο : ............................... Τπνγξαθή : ................................... Ζκεξ: …../…./….    

                                             

 

4. ΓΗΑΚΡΗΒΧΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΔΠΗΛΔΓΔΗΑ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  
Γηαπίζησζε εθαξκνγήο θαη αμηνπηζηίαο ηεο επηιεγείζαο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ  Γ /λζε 

Πνηφηεηαο 

Ο Τπεχζπλνο Τγηεηλήο θαη Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο : ..................................................................... 

Τπνγξαθή : ................................................................................................       Ζκεξ : …./…../….. 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:  

.............................................................................................................................................



    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV : 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ  ΕΑΥΑΡΖ  ΠΛΑΣΔΟ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ

ΤΜΒΟΤΛΟΙ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΙΟΣΗΣΑ

ΣΜΗΜΑ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

ΣΜΗΜΑ

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΣΜΗΜΑ

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΣΜΗΜΑ

ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

1ος ΣΟΜΔΑ

2ος ΣΟΜΔΑ

3ος ΣΟΜΔΑ

4ος ΣΟΜΔΑ

5ος ΣΟΜΔΑ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΗ

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΣΜΗΜΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΣΜΗΜΑ

ΣΜΗΜΑ

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΩΝ

ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΔΝΣΡΙΚΟ

ΥΗΜΔΙΟ

ΥΗΜΔΙΟ

ΣΔΤΣΛΩΝ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΤΠΗΡΔΙΑ

ΥΗΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ



 

ΣΑΓΗΟ 

ΔΠΔΞ/ΗΑ 

 

ΔΞΔΣΑΕΟ-

ΜΔΝΟ 

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Δ1 

 

Δ2 

 

Δ3 

 

Δ4 

 

CCP

? 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔ

Η 

ΣΔΤΣΛΑ Φπηνθάξκαθα/ 

Ληπάζκαηα 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - 

 

 

 

Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

 Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

 Παζνγφλνη κ/ν ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 
ζηάδηα 

1. ΠΑΡΑΛΑΒΖ/ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

ΣΔΤΣΛΧΝ 

Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

 Μχθεηεο/ 

Μπθνηνμίλεο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

2. ΜΔΣΑΦΟΡΑ-

ΠΛΤΖ 

ΣΔΤΣΛΧΝ 

Υεκηθά 
πξφζζεηα 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκαθξχλνληα
η θαηά ηε 

δηαδηθαζία 

 Ληπαληηθά ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκαθξχλνληα

η θαηά ηε 

δηαδηθαζία 

 Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

 Παζνγφλνη κ/ν ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Δπλντθέο 
ζπλζήθεο 

αληηκεηψπηζεο 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

3. ΚΟΠΖ 

ΣΔΤΣΛΧΝ 

Αληηζεπηηθά ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Υξήζε κηθξψλ 
πνζνηήησλ θαη 

απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 

ζηάδηα 

 Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε 

ζηα επφκελα 
ζηάδηα 

 Παζνγφλνη κ/ν ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Γελ ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ 

ηειηθνχ 

πξντφληνο 

4. ΔΚΥΤΛΗΖ Υεκηθά 

πξφζζεηα 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκαθξχλνληα

η θαηά ηε 

δηήζεζε 

 

 

Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκαθξχλνληα

η ζηε δηήζεζε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V : Δθαξκνγή Γελδξνγξάκκαηνο απνθάζεσλ ζηελ ΔΒΕ 
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ΣΑΓΗΟ ΔΠΔΞ/ΗΑ 

 

ΔΞΔΣΑΕΟ-

ΜΔΝΟ 

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Δ1 

 

Δ2 

 

Δ3 

 

Δ4 

 

CCP

? 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

5. ΚΑΘΑΡΗΜΟ 

ΥΤΜΟΤ 

Βαξέα κέηαιια 

απφ 

αζβεζηφιηζν  

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Απφ αλαιχζεηο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο 

δελ έρνπλ βξεζεί πνηέ 
ίρλε βαξέσλ 

κεηάιισλ 

 Υεκηθά 

πξφζζεηα 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκαθξχλνληαη 

θαηά ηε δηήζεζε 

 Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Γηήζεζε ρπκψλ 

 Παζνγφλνη κ/ν ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Καηαζηξνθή ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ ζηα 

επφκελα ζηάδηα  

6. ΤΜΠΤΚΝΧΖ Υεκηθά 

πξφζζεηα 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκάθξπλζε ζηα 

επφκελα ζηάδηα 

 Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Απνκαθξχλνληαη ζε 
επφκελα ζηάδηα 

7. ΓΗΖΘΖΖ 

STANDARD 

ΗΡΟΠΗΟΤ 

Ξέλα ζψκαηα ΝΑΗ ΝΑΗ - - CCP Έιεγρνο δηεζήκαηνο 

αλά βάξδηα (Π01)  

8. ΚΡΤΣΑΛΛΧΖ Α’ 

ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

Ηζνπξνππιηθή 

αιθνφιε (10% 

αθεηφλε) 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Υξήζε κηθξήο 

πνζφηεηαο (3ppm) 

Απνκάθξπλζε κε 

εμάηκηζε  

 Ληπαληηθά ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Διεγρφκελε ιίπαλζε 

Απνκάθξπλζε κε ην 

ζηξφπη 

 Γπαιηά 

θηληζηξηληψλ 

ΝΑΗ* ΟΥΗ ΟΥΗ - - Υξήζε αλζεθηηθώλ 

γπαιηώλ (7080 din) 

Απαξαίηεηνο ν 

έιεγρνο ησλ 

θηληζηξηληώλ ζε 

θάζε παξηίδα πξηλ 

ηελ εθθέλσζε  

 Ξέλα ζψκαηα 

απφ εμνπιηζκφ 

(ζθνπξηέο)  

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Οξζή ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ 

9. ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΖΖ 

Α’ ΕΑΥΑΡΟΜΑΕΑ 

Ξέλα ζψκαηα 

απφ 

πεξηβάιινλ/ 

εμνπιηζκφ 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Καζαξέο 

εγθαηαζηάζεηο/ 

Δθαξκνγή Οδεγηψλ 

Τγηεηλήο γηα ην 

πξνζσπηθφ 

Υξήζε καγλεηψλ/ 

θφζθηλσλ 
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ΣΑΓΗΟ ΔΠΔΞ/ΗΑ 

 

ΔΞΔΣΑΕΟ-

ΜΔΝΟ 

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Δ1 

 

Δ2 

 

Δ3 

 

Δ4 

 

CCP

? 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

10. ΞΖΡΑΝΖ ΚΑΗ 

ΦΤΞΖ 

Πηψζε μέλσλ 
ζσκάησλ  

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Υξήζε θιεηζηψλ 
ζπζηεκάησλ 

 Ξέλα ζψκαηα 

(ζθνπξηέο) απφ 

εμνπιηζκφ 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Δμνπιηζκφο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα 

 Αλεπαξθήο 

μήξαλζε 

ΝΑΗ ΝΑΗ - - CCP Έιεγρνο 

ζεξκνθξαζίαο αέξα 

μήξαλζεο θαη 

πγξαζίαο δάραξεο  

 Δπηκφιπλζε 

απφ αέξα 

μήξαλζεο θαη 

ςχμεο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ CCP Έιεγρνο θίιηξσλ 

αέξα  

11. ΚΟΚΗΝΗΜΑ Ξέλα ζψκαηα 

απφ 

θαηεζηξακκέλν 
θφζθηλν  

ΝΑΗ ΝΑΗ - - CCP Μαθξνζθνπηθόο 

έιεγρνο θνζθίλνπ 

(Π03) 

12. 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΔ 
Μεηαιιηθά 

αληηθείκελα 

πνπ πεξλνχλ 

απφ ηνπο 

καγλήηεο 

ΝΑΗ ΝΑΗ - - CCP Απαξαίηεηνο ν 

έιεγρνο ησλ 

καγλεηώλ γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπο  

13. ΔΝΑΚΚΗΖ Σνμηθέο 

ελψζεηο απφ 

πιηθά 

ζπζθεπαζίαο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Υξήζε πιηθψλ 

θαηάιιεισλ γηα 

ηξφθηκα κε 

πξνδηαγξαθέο 

 Γηαξξνή 

ιηπαληηθψλ 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Οξζή ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ/ Υξήζε 

δηαρσξηζηψλ ειαίνπ 

 Ξέλα ζψκαηα 

απφ πιηθά 
ζπζθεπαζίαο  

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ CCP Απαξαίηεηνο ν 

έιεγρνο ησλ πιηθώλ 

ζπζθεπαζίαο θαηά 

ηελ παξαιαβή  

 Ξέλα ζψκαηα 

απφ εμνπιηζκφ 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ _ _ πληήξεζε 

εμνπιηζκνύ θαη 

έιεγρνο ζίηαο  
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ΣΑΓΗΟ 

ΔΠΔΞ/ΗΑ 

 

ΔΞΔΣΑΕΟ-

ΜΔΝΟ 

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

Δ1 

 

Δ2 

 

Δ3 

 

Δ4 

 

CCP

? 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖ

ΔΗ 

 Ξέλα ζψκαηα απφ 

αέξα ελζάθθηζεο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ  CCP Έιεγρνο 

θίιηξσλ αέξα  

14. ΣΔΛΗΚΖ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

Ξέλα ζψκαηα απφ 

πεξηβάιινλ 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Καζαξέο 

εγθαηαζηάζεηο/ 

Έιεγρνο 

εληφκσλ & 

ηξσθηηθψλ 

15. ΜΔΣΑΦΟΡΑ – 

ΓΗΑΘΔΖ 

ΔΝΑΚΚΗΜΔΝΖ

 ΕΑΥΑΡΖ 

Ξέλα ζψκαηα ζηα 
νρήκαηα κεηαθνξάο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Κιεηζηά 
ζαθθηά 

Έιεγρνο ησλ 

νρεκάησλ πξηλ 

θαη θαηά ηελ 

θφξησζε  

 Ξέλα ζψκαηα απφ 

θαηεζηξακκέλνπο 
ζάθθνπο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ - Δπηζηξνθή 

θαηεζηξακκέλ
σλ ζάθσλ γηα 

αλαδηάιπζε  

 Αλάπηπμε κ/ψλ ζε 

βξεγκέλε δάραξε 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - θεπαζκέλα 

νρήκαηα 

Αλαδηάιπζε 

βξεγκέλεο 

δάραξεο 

16. ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΥΤΜΑ ΕΑΥΑΡΖ 

ΜΔ ΗΛΟΦΟΡΑ 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

Τπνιείκκαηα 

ρεκηθψλ 

πξνεγνχκελεο 

θφξησζεο 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ CCP Απαξαίηεηνο 

ν έιεγρνο ησλ 

νρεκάησλ  

 Ξέλα ζψκαηα ζηα 

ζηινθφξα 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ CCP Απαξαίηεηνο 

ν έιεγρνο ησλ 

νρεκάησλ  

 Αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ 

 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ - - Ξεξή δάραξε 
δελ επλνεί ηελ 

αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκ

ψλ 



ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: ΠΑΡΑΓΧΓΖ Α’ ΕΑΥΑΡΖ - ΦΑΔΗ Α’ & Β’ 

Α/Α  ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

CCP  

 

ΖΜΔΗΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΡΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΟΡΗΑ/ ΑΝΟΥΖ 

 

ΔΓΓΡΑΦΟ 

  

ΜΔΘΟΓΟ 

 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

 

ΠΟΗΟ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 

 

ΣΗ 

 

 

ΠΟΗΟ 

 

ΔΓΓΡΑΦΟ 

 

 

Π01    

Λεηηνπξγία 

δηήζεζεο 
standard 

ζηξνπηνύ 

 

 

Ξέλα 

ζώκαηα 

Γηαπγέο 

δηάιπκα άλεπ 
μέλσλ 

ζσκάησλ 

Πξνδηαγξαθέο 

ΔΒΕ 

 
 

Μαθξνζθν-

πηθόο 
έιεγρνο από 

ρεηξηζηή. 

 

Κάζε 8 ώξεο  Φεηξηζηήο 

 
 

 

 

ΔΝ 

62/ΥΠ 

Δληνπηζκόο 

πξνβιήκαην
ο θίιηξνπ 

Άλνηγκα -  

Έιεγρνο θαη 

αιιαγή ζίηαο 

Φεηξηζηήο ΟΔ/ΥΠ 

Λεηηνπξγη
α 

θηιηξσλ 

standart 

Π02α Ξεξαληήξην 

δάραξεο 

 
 

Αλεπαξθήο 

μήξαλζε 

Υγξαζία 

δάραξεο 

<0.06% 

Πξνδηαγξαθέο 

Δ.Β.Ε. 

Μαθξνζθν-

πηθόο 

έιεγρνο 

Κάζε 2 ώξεο Φεηξηζηήο  ΔΝ 

24/ΥΠ 

Γειηην 
εκεξε-

ζηαο 

ιεηηνπ-

ξγηαο 

θπγνθελη

ξσλ Α! 

Υξήζε 

ζεξκφηεξνπ 

αηκνχ 
πξνζέξκαλζ

εο αέξα. 

Μείσζε 

παξνρήο 

δάραξεο. 

Αλαδηάιπζε 

Φεηξηζηήο ΟΔ/ΥΠ 

Λεηηνπξγη

α 
μεξαληεξ

ηνπ 

δαραξεο 

Θ αέξα=1200C 

 

Πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπαζηή 

Απηόκαηε 

κέηξεζε 

ζεξκνθξα-

ζίαο & 

θαηαγξαθηθό 

Σπλερώο Φεηξηζηήο 

 

Π02β 

 

 Ξέλα 

ζώκαηα 

από ηνλ 

αέξα 

μήξαλζεο 

θαη ςύμεο 

Άζηθηα θίιηξα Πξνδηαγξαθέο 

Δ.Β.Ε. 

Μαθξνζθν-

πηθόο 

έιεγρνο 

θίιηξσλ 

Κάζε 8 ώξεο Φεηξηζηήο 

μεξαληε-

ξίνπ 

ΔΝ 

Κξηζηκα 

ζεκεηα 

Αιιαγή 

θίιηξνπ 

Αλαδηάιπζε 

Φεηξηζηήο ΟΔ 

Λεηηνπξγηα 
μεξαληεξη
νπ 
δαραξεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI : Πίλαθαο ειέγρνπ ΖACCP εξγνζηαζίνπ Πιαηένο  



ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

Α/Α 

  

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

 

ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

CCP  

 

ΖΜΔΗΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΡΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΟΡΗΑ/ 

ΑΝΟΥΖ 

ΔΓΓΡΑΦΟ  ΜΔΘΟΓΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΗΟ ΔΝΣΤ

ΠΟ 

ΣΗ 

 

ΠΟΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 

 

Μ01 

 

Σηινθόξα 

νρήκαηα 

Ξέλα ζώκαηα 

ή ππνιείκκαηα 

ρεκηθώλ 
νπζηώλ 

 

Απνπζία 

μέλσλ 

ζσκάησλ 
 

Σύκβαζε κε 

εξγνιάβνπο 

Μαθξνζθν-

πηθόο 

έιεγρνο 

Σε θάζε 

Σηινθόξν 

Φεηξηζηήο 

ελζάθθηζεο 

Οδεγόο 
νρήκαηνο 

ΔΝ 

61/ΥΠ 

Κξηζη-
κα 

ζεκεηα 

Απαγόξεπζε 

θόξησζεο 

Δλεκέξσζε 
κεηαθνξέα 

Φεηξηζηήο 

Πξντζηάκε-

λνο 
Γηαρείξηζεο 

ΟΔ 

48/ΥΠ 

θνξησζε 
ζηινθ.απ

ηνθ. 



 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: ΓΔΝΗΚΑ 

 

Α/Α 

  

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

 

ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

CCP  

 

ΖΜΔΗΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΡΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΟΡΗΑ/ 

ΑΝΟΥΖ 

ΔΓΓΡΑΦΟ  ΜΔΘΟΓΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΣΗ 

 

ΠΟΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 

Γ01 Υγηεηλή 

πξνζσπηθνύ 

Δπηκόιπλ-

ζε ηνπ 

πξντόληνο 

Οδεγίεο 

Υγηεηλήο 

Δζληθήο & 
Κνηλνηηθήο 

Ννκνζεζίαο 

Κώδηθαο 

Υγεηνλνκη-

θήο 
Ννκνζεζίαο 
Καλ.852 
/2004 

Κώδηθαο 

Υγηεηλήο 
Δ.Β.Ε. 

Δθαξκνγή ηνπ 

Κώδηθα θαη ησλ 

Οδεγηώλ 
Υγηεηλήο  

 

Σπλερώο 

 

 
 

 

Παξαγσγή 

 

 
 

 

 

- 

Σπκκόξθσζε 

ζηνπο θαλόλεο 

πγηεηλήο  
Δθ λένπ 

εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ 

 

Γ/λζε 

Δξγν-

ζηαζίν
π 

ΛΓ03 

(Κώδηθα

ο 
Υγηεηλήο) 

 

 

     Δθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ 

Πξηλ ηελ 

εθαξκνγή 

ηνπ 

Σπζηήκαηνο 

HACCP θαη 
κε θάζε λέα 

πξόζιεςε 

Δμσηεξηθνί 

εθπαηδεπηέο 

 

Αξρεία 

εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνύ 

ΔΝ 01/ ΛΓ 

ΔΝ 02/ ΛΓ 
ΔΝ 03/ ΛΓ 

Αλαζεώξεζε 

πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο 

 

Γ/λζε 
Δξγν-
ζηαζίνπ 

 

 

ΛΓ  

 

     Δπηζεσξήζεηο 

Υγηεηλήο 

Κάζε κήλα Πξντζηά-

κελνο ΥΠ 

Ννζνθόκα 

ΔΝ / ΛΓ Δλεκέξσζε 

Γ/λζεο 

Δξγνζηαζίνπ 

Σπκκόξθσζε 

ζηνπο θαλόλεο 
πγηεηλήο  

Πξντ-

ζηάκε-

λνο ΥΠ 

Ννζν-

θόκα  

ΛΓ  
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: ΓΔΝΗΚΑ 

 

Α/Α 

  

ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

 

 

ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

CCP  

 

 

ΖΜΔΗΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΠΡΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΟΡΗΑ/ 

ΑΝΟΥΖ 

 

ΔΓΓΡΑΦΟ 

  

ΜΔΘΟΓΟ 

 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

 

ΠΟΗΟ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 

 

ΣΗ 

 

 

ΠΟΗΟ 

 

ΔΓΓΡΑΦΟ 

Γ02 Καζαξηζκόο 

εγθαηαζηά-

ζεσλ θαη 

εμνπιηζκνύ 

Δπηκόιπλζε 

ηνπ 

πξντόληνο 

Καζαξέο 

εγθαηαζηά-

ζεηο θαη 

εμνπιηζκόο 

Κώδηθαο 

Υγηεηλήο 

Δ.Β.Ε. (ΛΓ) 

Δθαξκνγή 

Οδεγηώλ 

Δξγαζίαο 

Δθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ 

Δπηζεώξεζε 

Καζεκεξηλά 

 

 

 

Πξντζηά-

κελνο 

Δξγνδεγόο 

Αξρηηερλίηεο 

 

- 

Δπαλάιεςε 

θαζαξηζκνύ 

Δθ λένπ 

εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ 

Πξντζηά-

κελνο 

Δξγνδεγόο 

Αξρηηερλίηεο 

 

ΟΔ/ ΛΓ 

 

Γ03 Έιεγρνο 

εληόκσλ & 

ηξσθηηθώλ 

Δπηκόιπλζε 

ηνπ 

πξντόληνο 

Απνπζία: 

εληόκσλ 

ηξσθηηθώλ 

Κώδηθαο 
Υγεηνλνκηθήο 

Ννκνζεζίαο 
Κώδηθαο 
Υγηεηλήο (ΛΓ ) 

Τνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

ζηαζκώλ 

Αλά εμάκελν Σπλεξγείν Βεβαηώζεηο 

εθηειέζεσο 

εξγαζηώλ 

Αλαλέσζε 

θαξκάθσλ 

Αληηθαηάζηα-

ζε παγίδσλ  

Σπλεξγείν 

 

ΟΔ/ ΛΓ 

 

     Δπηζεσξήζεηο 
Υγηεηλήο 

Κάζε κήλα Γεσπνληθή 
Υπεξεζία 

ΔΝ / ΛΓ Δλεκέξσζε 
Γ/λζεο 

Αλαζεώξεζε 

πξνγξάκκα-

ηνο ειέγρνπ 

εληόκσλ θαη 

ηξσθηηθώλ 

Γεσπνληθή 
Υπεξεζία 

ΛΓ  



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ : Οξηζκνί ηνπ πζηήκαηνο HACCP 

 

 HACCP: είλαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ. 

 Αλάιπζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ: είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ηξφθηκα, κέζα ζην πιαίζην ηνπ πνηνο είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θηλδχλνπ θαη πνηνο ζα πξέπεη λα εληαρζεί κέζα ζην ζρέδην HACCP. 

 Απόθιηζε: είλαη ε ππέξβαζε ηνπ θξίζηκνπ νξίνπ απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. 

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο: είλαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη φηαλ 

ιακβάλνπλ ρψξα απνθιίζεηο. 

 Έιεγρνο: Ο φξνο απηφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε δπν πξάγκαηα. ηνλ έιεγρν 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε ε δηαδηθαζία λα πεξηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, είηε ζηελ 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αθνινπζείηαη ε νξζή δηαδηθαζία θαη θαιχπηνληαη ηα 

θξηηήξηα (απαηηήζεηο) πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP. 

 Παξάγνληαο θηλδύλνπ: Δίλαη έλαο κηθξνβηνινγηθφο, θπζηθφο ή ρεκηθφο 

παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ 

δελ εθαξκφδεηαη θαηάιιεια ν έιεγρνο. 

 Κξηηήξην: Δίλαη κηα απαίηεζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη κηα απφθαζε. 

 Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ (CCP): Δίλαη έλα βήκα ή έλα ζηάδην ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο θαη ην νπνίν είλαη 

απαξαίηεην ζηελ πξφιεςε, εμάιεηςε ή κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ελφο 

παξάγνληα θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ. 

 Μέηξα ειέγρνπ: Κάζε δξαζηεξηφηεηα ή κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πξφιεςε, εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ελφο παξάγνληα 

θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ. 

 Οκάδα HACCP: Ζ νκάδα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

 Παξαθνινύζεζε: Δίλαη κηα δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκέλσλ παξαηεξήζεσλ ή 

κεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ έλα Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ (CCP) 
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φλησο ειέγρεηαη. Παξάιιεια ηα πξνθχπηνληα δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη θαη 

αξρεηνζεηνχληαη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κειινληηθά ζηελ δηαπίζηεπζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

 Γηαπίζηεπζε: (ηειείσο δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ απηή ηεο Πηζηνπνίεζεο), είλαη 

ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλαο Φνξέαο αλαγλσξίδεηαη σο ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά ηθαλφο λα πξνζθέξεη ηηο θαζνξηζκέλεο ππεξεζίεο ειέγρσλ, 

πηζηνπνίεζεο, δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ. Ζ Γηαπίζηεπζε παξέρεηαη ζηε ρψξα 

καο απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ. Α.Δ.). Ζ Γηαπίζηεπζε 

απνηειεί ηζρπξφηαην ερέγγπν αμηνπηζηίαο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο Φνξέσλ πνπ 

ρνξεγνχλ πηζηνπνίεζε (πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ, πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ, 

πηζηνπνηεηηθά ISO 9001, θ.α.), ελψ κέζσ εηδηθψλ ακνηβαίσλ ζπκθσληθψλ ε 

δηαπίζηεπζε έρεη παγθφζκηα αλαγλψξηζε. 

 Πξναπαηηνύκελα Πξνγξάκκαηα: Δίλαη νη δηαδηθαζίεο φπσο, ε νξζή πγηεηλή 

πξαθηηθή (GHP‟s) θαη νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή (GMP‟s), νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP. 

 ύζηεκα HACCP: Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ HACCP. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIIΗ : Οδεγίεο εθαξκνγήο απιώλ θαλόλσλ Τγηεηλήο πξνο ην 

πξνζσπηθό 

 

 Ζ παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο επηρείξεζεο 

καο. Χο εθ ηνχηνπ ζηα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξίαο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Δζληθνχ 

& Κνηλνηηθνχ θψδηθα πγηεηλήο θάζε εξγαδφκελνο ζηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο 

ππνρξενχηαη  λα εθαξκφδεη ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη λα δηαζθαιίδεη κε θάζε ηξφπν ηελ 

πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπκε έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ε πγεία ησλ πειαηψλ καο θαη γεληθφηεξα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ .  

 

 Κάζε εξγαδφκελνο ζηελ παξαγσγή ζα πξέπεη λα έρεη απαξαηηήησο Αηνκηθφ 

Βηβιηάξην Τγείαο. Απηφ αθνξά ηφζν ηα άηνκα πνπ ήδε εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, 

θαζψο θαη θάζε λενπξνζιακβαλφκελν, είηε πξφθεηηαη γηα κφληκν ή επνρηαθφ 

πξνζσπηθφ. 

 Κάζε εξγαδφκελνο ν νπνίνο έρεη δηάξξνηα νπνηαζδήπνηε δηάξθεηαο θαη εληάζεσο, 

βήρα, θαηαξξνή κε ππξεηφ, εμάλζεκα δεξκαηηθφ, πιεγέο, εγθαχκαηα θαη άιιεο 

δεξκαηηθέο παζήζεηο, ή εκπχξεην λφζεκα πνπ δηαξθεί πάλσ απφ ηξεηο εκέξεο ζα 

πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ θαη εθείλνο ζηνλ ηαηξφ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο ζα 

πξέπεη λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο απαξαίηεηα πξηλ αξρίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, κεηά 

ηελ ρξήζε ηνπαιέηαο, ηελ επαθή κε απνξξίκκαηα, ην θαγεηφ ή νπνηαδήπνηε εξγαζία 

θαηά ηελ νπνία ιεξψζεθαλ ηα ρέξηα. 

 Σα λχρηα δηαηεξνχληαη πάληα θνληά θαη θαζαξά. 

 Δθδνξέο, εμαλζήκαηα θαη θνςίκαηα θαιχπηνληαη κε έγρξσκα αδηάβξνρα επηζέκαηα. 

 Οη εξγαδφκελνη ζηε Φάζε Α - Πεξηνρή Υακεινχ Κηλδχλνπ θνξνχλ πάληα θαζαξέο 

θφξκεο ρξψκαηνο κπιε θαη πξνζηαηεπηηθά θξάλε, φπνπ απηφ απαηηείηαη απφ ηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζηα Σκήκαηα μεξαληεξίνπ έσο θαη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 

ηεο δάραξεο θνξνχλ εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, πνπ πεξηιακβάλεη άζπξεο 

θαζαξέο θφξκεο ή πνδηέο. 
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 Σα παπνχηζηα ηα νπνία θνξνχλ νη εξγαδφκελνη ζα είλαη πάληα θαζαξά θαη 

θαηάιιεια γηα ην πεξηβάιινλ  εξγαζίαο. 

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα βγάδνπλ ηελ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κεηά ην πέξαο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ιήςε ηξνθήο θαη ην θάπληζκα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, 

ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο. Δπηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθνχο ρψξνπο πνπ νξίδνληαη 

απφ θάζε ηκήκα. 

 Σα πξνζσπηθά αληηθείκελα απαγνξεχνληαη κέζα ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο. 

 Γπάιηλα αληηθείκελα απαγνξεχνληαη κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο παξαγσγήο. 

 

Ηδιαίηερα ζηα ζημεία όπου η ζάχαρη είναι εκηεθειμένη ζηο περιβάλλον 

  Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα θεθαιήο. Βάδεηε 

πξψηα ην θάιπκκα ηεο θεθαιήο θαη κεηά ηα πξνζηαηεπηηθά ξνχρα γηα λα απνθχγεηε 

ηξίρεο ηεο θεθαιήο λα πέθηνπλ πάλσ ζηνπο ψκνπο ζαο θαη κεηά ζηελ δάραξε. 

 Οη εξγαδφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο απαγνξεχεηαη λα θνξνχλ 

ξνιφγηα θαη θνζκήκαηα (βξαρηφιηα, δαθηπιίδηα, θαδέλεο, ζθνπιαξίθηα θιπ.) 

Δπηηξέπνληαη νη βέξεο γάκνπ. 

 Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα βήρνπλ ή λα θηαξλίδνληαη  πάλσ απφ ηελ δάραξε 

αιιά λα ζηξέθνπλ ην θεθάιη ηνπο. 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαζπζθεπαζία ηεο δάραξεο ζα πξέπεη λα 

θνξνχλ γάληηα κηαο ρξήζεο. 

 

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θαη 

απνζήθεπζεο αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ή δελ είλαη 

θαηάιιεια ελδεδπκέλνη, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. 
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