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«Η τροφή ςου να είναι το φάρμακό ςου  
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α ήζεια λα εθθξάζω ηηο ζεξκέο κνπ 

επραξηζηίεο θαη ηελ επγλωκνζύλε κνπ 

ζηνλ θαζεγεηή θαη επηβιέπνληά κνπ, 

θύξην Δξνζηλό Ειεπζέξην, γηα ηελ 

βνήζεηά ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο 

κνπ κειέηεο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ωο πξνο ηελ 

έθβαζή ηεο. Οη ζπκβνπιέο θαη ε θαζνδήγεζή ηνπ 

ήηαλ παξαπάλω από πνιύηηκεο.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζω επίζεο ηνλ 

θαζεγεηή κνπ, θύξην Τζνπθαιά Σηαύξν γηα ηελ 

πνιύ θαιή ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο, θαζώο 

θαη ηνλ θαζεγεηή θύξην Ζαθπλζηλό Γεώξγην γηα 

ηελ πεξαηηέξω βνήζεηα θαη ελεκέξωζή κνπ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το ιπποφαές, Hippophae rhamnoides, είναι ένα από τα ελάχιστα είδη φυτών 

του οποίου μπορούν να αξιοποιηθούν όλα τα μέρη, δηλαδή οι καρποί, τα φύλλα, οι 

βλαστοί, οι σπόροι, το ξύλο και το ριζικό του σύστημα. Χρησιμοποιείται ευρέως στις  

βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών λόγω της μεγάλης 

περιεκτικότητάς του σε βιοδραστικές ουσίες. Θεωρείται το πολυδύναμο φυτό του 

μέλλοντος. 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αρχικά καταγράφονται πληροφορίες για 

το ιπποφαές, την καλλιέργειά του και τα προϊόντα του. Κατόπιν, περιγράφονται  οι 

φυτοχημικές ουσίες, που είναι φυσιολογικά δραστικά συστατικά των τροφών, τα 

οποία προέρχονται από τα φυτά και υπάρχουν άφθονα στο ιπποφαές και στα προϊόντα 

του. Οι φυτοχημικές ουσίες έχουν πολλές, σημαντικές για τον ανθρώπινο οργανισμό, 

λειτουργίες, όπως είναι η αντιοξειδωτική, ορμονική και αντιβακτηριακή δράση και η 

πρόληψη ασθενειών. Επίσης, αναλύονται τρεις ειδικές κατηγορίες τροφίμων: τα 

λειτουργικά τρόφιμα (τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί κάποια τροποποίηση για να 

επηρεαστεί η συγκέντρωσή τους σε ορισμένα συστατικά), τα nutraceuticals (τρόφιμα 

ή συστατικά τροφίμων που παρέχουν ιατρικά οφέλη ή πλεονεκτήματα για την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων και της πρόληψης ή/και θεραπείας μιας ασθένειας) και τα 

συμπληρώματα διατροφής (που έχουν ως στόχο να συμπληρώσουν τη διατροφή, είναι 

επιστημονικά τεκμηριωμένα και εγκεκριμένα και φέρουν υποχρεωτικά την 

επισήμανση «συμπλήρωμα διατροφής»).  

Η προσπάθεια βελτίωσης των τροφίμων από τις επιχειρήσεις, από τη μια, και 

αναζήτησης ασφαλών προς κατανάλωση προϊόντων από τους καταναλωτές, από την 

άλλη, οδήγησαν στην ανάγκη για ποιότητα και ασφάλεια «από το χωράφι έως το 

ράφι».  Έτσι, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα πιστοποίησης και ελέγχων, ώστε να 

διασφαλίζεται ο καταναλωτής και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, στην μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζονται δυο συστήματα: το 

GLOBALGAP, σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή και το ISO 

22000:2005, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Στη συνέχεια, μελετάται ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή τους κατά την καλλιέργεια και μεταποίηση με σκοπό την 

παραγωγή χυμού και ελαίου, αντίστοιχα, του ιπποφαούς. Τέλος, αναλύεται η 

διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής ιπποφαούς ελληνικής εταιρείας.  
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ABSTRACT 

 

Sea buckthorn, Hippophae rhamnoides, is one of a small number of plants of 

which all parts can be used, i.e. fruits, leaves, shoots, seeds and root system. It is 

widely used in food, pharmaceuticals and cosmetics industry because of the high 

content in bioactive substances.  

In this thesis information about sea buckthorn, its cultivation and its products 

are recorded initially. Then, the physiologically active components of foods derived 

from plants, known as phytochemicals, are described. They are abundant in sea 

buckthorn and its products. Phytochemicals have many important for the human body 

functions, such as antioxidant, antibacterial and hormone action and disease 

prevention. Also, three specific categories of food are described: functional foods 

(foods that have undergone some modification in order to influence the concentration 

of certain components), nutraceuticals (foods or food ingredients that provide medical 

or health benefits, including prevention and/or treatment of a disease) and food 

supplements (which are designed to supplement diets, are scientifically documented 

and approved and must bear the label “food supplement”). 

 The effort of the enterprises to improve food on the one hand and the 

customers’ search for safe products on the other, led to the need for quality and safety 

“from farm to fork”.  Thus both the relevant departments and private companies are 

focusing their interest in certification and audits to provide safety and access to 

information to consumers. Within this context, in this thesis, two systems are 

presented: GLOBALGAP, an integrated management system in production and ISO 

22000:2005, a food safety management system. Then, the design and implementation 

of these two systems, during cultivation and processing to produce juice and oil, 

respectively, of sea buckthorn, is studied. The production process of sea buckthorn 

food supplements of a Greek company is analyzed. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ιπποφαές, GLOBALGAP, ISO 22000:2005, Συστήματα Διαχείρισης 

Ποιότητας 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΗΠΠΟΦΑΔ 

 

 

1.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Σν  ηππνθαέο είλαη αλζεθηηθφο, θπιινβφινο 

ζάκλνο πνπ θηάλεη ζπλήζσο ηα 2 κε 4 κέηξα. Ζ 

επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία είλαη Hippophae 

rhamnoides L. Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα 

Eleagnaceae. Δίλαη έλα απφ ηα ειάρηζηα είδε 

θπηψλ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ φια 

ηα κέξε, δειαδή νη θαξπνί, ηα θχιια, ν θινηφο, νη 

βιαζηνί, νη ζπφξνη, ην μχιν θαη ην ξηδηθφ ηνπ 

ζχζηεκα. Σν ηππνθαέο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο  ζε  

βηνκεραλίεο  ηξνθίκσλ,  θαξκάθσλ θαη 

θαιιπληηθψλ ιφγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηάο 

ηνπ ζε βηνδξαζηηθέο  νπζίεο. 

  

 

1.2. Δμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο  

Σν ηππνθαέο είλαη έλα αμηφινγν θπηηθφ είδνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε 

θαη ηελ Αζία, φπνπ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ απφ αηψλεο. ηελ αξραία Διιάδα 

ρξεζηκνπνηνχηαλ ζαλ θάξκαθν ζε αλζξψπνπο θαη δψα. Ζ παξάδνζε αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη νη ζηξαηηψηεο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ απνθηνχζαλ κεγάιε αληνρή 

ζηηο θαθνπρίεο ηξψγνληαο ηνπο θαξπνχο ηνπ, ελψ ηάηδαλ ηα άινγά ηνπο κε ηα θχιια 

θαη ηνπο βιαζηνχο ηνπ θπηνχ. Σα άινγα αλαπηχζζνληαλ γξήγνξα, γίλνληαλ πην 

εχξσζηα θαη ηαπηφρξνλα απνθηνχζαλ ιακπεξφ ηξίρσκα. Ζ νλνκαζία ηππνθαέο 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο ίππνο θαη θαφο = ιακπξφο. 

Σν ηππνθαέο ήηαλ απφ πνιχ παιηά γλσζηφ ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεην 

Ακεξηθή ζαλ θπιινβφινο θαιισπηζηηθφο ζάκλνο, κε σξαίνπο, πνξηνθαιί ρξψκαηνο, 

θαξπνχο. ηελ Κίλα, σζηφζν, είραλ αλαθαιπθζεί εδψ θαη ρίιηα ρξφληα νη επεξγεηηθέο 

ηδηφηεηέο ηνπ θαη πιένλ ζπγθνκίδνληαη θαξπνί απφ πεξηζζφηεξα απφ 10.000.000 

ζηξέκκαηα απηνθπψλ ζάκλσλ θαη πεξίπνπ 3.000.000 ζηξέκκαηα ζπζηεκαηηθά 

θαιιηεξγνπκέλσλ θπηψλ. Σν ηππνθαέο άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη ζηελ Δπξψπε, ηα 

Δηθόλα 1.1: ζάκλνο ηππνθανύο 

(πεγή:http://en.wikipedia.org/

wiki/Sea-buckthorn) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sea-buckthorn
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea-buckthorn
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea-buckthorn
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ηειεπηαία πελήληα ρξφληα, ελψ ζηε Β. Ακεξηθή ζαλ θαιιηέξγεηα κε εκπνξηθή 

ζεκαζία αλαπηχρζεθε κφιηο πξηλ απφ δεθαπέληε ρξφληα. 

Ζ πξψηε βηνκεραλία κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ηππνθανχο ηδξχζεθε 

ζηε ξσζηθή πφιε Bisk ην 1940 φηαλ έγηλαλ γλσζηέο νη πνιχηηκεο ηδηφηεηεο ησλ 

αμηνπνηήζηκσλ κεξψλ ηνπ. Σα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

δηαηξνθή ησλ Ρψζσλ θνζκνλαπηψλ αιιά θαη ζαλ ζπζηαηηθά ησλ θξεκψλ πνπ ηνπο 

πξνζηάηεπαλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαζηεκηθψλ ηνπο ηαμηδηψλ. Μεηά απφ θιηληθέο δνθηκέο ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ην 

ηππνθαέο ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο θαη θαηφπηλ πξνζηέζεθε θαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ φπνπ θαιιηεξγείηαη. ηελ Κίλα, επίζεο, απφ ην 1988 εθδίδεηαη πεξηνδηθφ κε 

ηελ νλνκαζία «Hippophae», έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πέληε ζπλέδξηα γηα ην ηππνθαέο 

θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ θαη έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζηεί 150 βηνκεραλίεο κεηαπνίεζήο 

ηνπ, απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ. 

Σειεπηαία, έρεη εθδεισζεί πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην ηππνθαέο, θπξίσο 

απφ εξεπλεηέο ζε Δπξψπε, Αζία θαη πην πξφζθαηα Ακεξηθή, θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ 

έρεη αξρίζεη λα εληαηηθνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκνζηεπζεί 

πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο απφ εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηήκηα θαη έρεη έξζεη 

ζην θσο ε πιεζψξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηππνθανχο θαη ησλ πνιιαπιψλ 

επεξγεηηθψλ δξάζεψλ ηνπ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σν πφζν κεγάιε ζεκαζία 

δίλνπλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηππνθανχο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

έθδνζε γξακκαηνζήκσλ κε ζέκα ην ηππνθαέο, φπσο π.ρ. ζηε Μνγγνιία, ηε 

Βνπιγαξία θαη ηε Φηλιαλδία.  

Καιιηέξγεηεο αιιά θαη απηνθπείο κνξθέο ηνπ ηππνθανχο, ζα ζπλαληήζνπκε 

ζηηο ρψξεο: Κίλα, Μνγγνιία, Ηλδία, Νεπάι, Παθηζηάλ, Ρσζία, Οπθξαλία, Αγγιία, 

Γαιιία, Γαλία, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Πνισλία, Φηλιαλδία, νπεδία, Βνπιγαξία, 

Ννξβεγία, θ.ά. ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία δπν κε ηξία ρξφληα έρεη μεθηλήζεη ε 

θαιιηέξγεηά ηνπ θαη ππάξρνπλ φιεο νη δπλαηφηεηεο λα θαιιηεξγεζεί κε κεγάιε 

επηηπρία. 

 

 

1.3. Καηάηαμε θαη ηαμηλόκεζε  

Σν ηππνθαέο νλνκάδεηαη επηζηεκνληθά Hippophae rhamnoides L.,  αλήθεη 

ζηελ νηθνγέλεηα Eleagnaceae θαη απνηειείηαη απφ ελλέα ππνείδε. Σα ππνείδε απηά 
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δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ην κέγεζνο ηεο θφκεο πνπ αλαπηχζζνπλ, ην ζρήκα 

ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ θαη λεχξσλ ηνπο θαη ηελ πνζφηεηα θαη ην ρξψκα ησλ 

ηξηρηδίσλ ησλ θχιισλ ηνπο. Σν γέλνο Hippophae πεξηιακβάλεη άιια ηέζζεξα είδε. 

Κηλέδνη εξεπλεηέο φκσο κε λεφηεξεο έξεπλεο έρνπλ ηξνπνπνηήζεη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

γέλνπο, κεηά απφ δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ κέζα ζην ίδην ππνείδνο, φπσο νη Lian 

& Chen (1997) θαη ν Lian (2000), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην γέλνο Hippophae 

πεξηιακβάλεη 6 είδε θαη 12 ππνείδε. 

 Σν Hippophae rhamnoides L. είλαη απηφ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή. Αλαπηχζζεηαη ζηηο θνξπθέο θαη ηηο πιαγηέο ησλ ιφθσλ, ζηηο θνηιάδεο 

θνληά ζε πνηάκηα, θαηά κήθνο ησλ παξαζαιάζζησλ αθηψλ θαη ζε λεζηά. Φχεηαη ζε 

απνκνλσκέλεο ζπζηάδεο ή ζε αλάκεημε κε άιια θπηηθά είδε δέληξσλ θαη ζάκλσλ. Σα 

ππφινηπα είδε βξίζθνληαη θπξίσο ζηελ Κίλα θαη ζε κεξηθέο φκνξεο πεξηνρέο κε απηήλ 

θαηά κήθνο ηεο νξνζεηξάο  ησλ Ηκαιαΐσλ (Rousi 1971, Liu & He 1978, Lian 1988, 

Yu et al. 1989). Ο Rousi (1965) ήηαλ επίζεο απηφο πνπ πξνζδηφξηζε πξψηνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ηνπ ηππνθανχο ζε 2n=24. 

 

 

1.4. Μνξθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Σν ηππνθαέο κπνξεί λα ππάξρεη ππφ κνξθή δέληξνπ (H. salicifolia), ζάκλνπ 

(H. rhamnoides) ή πνιχ ρακεινχ ζάκλνπ (H. tibetana). Δίλαη θπηφ δίνηθν, 

θπιινβφιν. Σν χςνο ηνπ θζάλεη ζπλήζσο ηα 2-4 κέηξα, αλ θαη έρνπλ βξεζεί δέληξα 

18 κέηξσλ θαη ρακεινί ζάκλνη 0,5 κέηξσλ. Ζ θαξπνθνξία ηνπ κπνξεί λα θηάζεη έσο 

πεξηζζφηεξν απφ 80 ρξφληα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθεηαη ζε ειηφινπζην κέξνο.  

Οη βιαζηνί ηνπ θέξνπλ αγθάζηα ζην άθξν ηνπο. Με ηνλ θαηξφ 

απνρξσκαηίδνληαη θαη ράλνπλ ηα ηξηρίδηά ηνπο. Δθθχνληαη ελαιιαζζφκελα, είλαη 

καθξφζηελα θαη θζάλνπλ ζε κήθνο ηα 3 – 6 cm. Ζ ππθλφηεηα, ε κνξθή θαη ε νμχηεηα 

ησλ αγθαζηψλ ζηνπο βιαζηνχο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο θαη απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θάζε είδνπο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

ηνπο θαηάηαμε. Σα άλζε είλαη πξαζηλσπά, απέηαια, πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ (3 mm), 

δπζδηάθξηηα θαη ε έθπηπμή ηνπο πξνεγείηαη ησλ θχιισλ. Σα αξζεληθά άλζε ζε 

πνιιέο πνηθηιίεο είλαη πην πξψηκα απφ ηα ζειπθά. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζειπθψλ απφ 

ηα αξζεληθά δελ είλαη δπλαηή, φηαλ πξνέξρνληαη απφ ζπφξν, πξηλ αλζνθνξήζνπλ, 

δειαδή πξηλ ην πέξαο 3 – 4 ρξφλσλ απφ ην θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ.  
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Οη θαξπνί νξηζκέλεο θνξέο 

αλαθέξνληαη σο δξχπεο, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη αραίληα, ηα νπνία 

πεξηβάιινληαη απφ ηνλ ζαξθψδε θάιπθα.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη 

ςεπδνδξχπε κε ρξσκαηηζκφ πνπ πνηθίιεη απφ 

θίηξηλν έσο θφθθηλν θαη ζρήκα απφ σνεηδέο,  

θπιηλδξηθφ  έσο  ζθαηξηθφ.   Κάζε θαξπφο  

πεξηθιείεη    έλαλ σνεηδή ζπφξν.  

                 Οη ξίδεο ηνπ αλαπηχζζνληαη ζηα  πιάγηα. 

Απφ απηέο θχνληαη πνιπάξηζκεο δεπηεξεχνπζεο ξίδεο. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα 

δηαθιαδίδεηαη έληνλα θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 10-20 κέηξα, κε ηηο δηαθιαδψζεηο πνπ 

εθηείλνληαη πξνο ηα βφξεηα βξαρχηεξεο απφ εθείλεο πνπ εθηείλνληαη πξνο ηα λφηηα.  

Οη ξίδεο ζρεκαηίδνπλ νγθψδε νδίδηα ιφγσ ηεο ζπκβίσζήο ηνπο κε ηα αθηηλνβαθηήξηα 

ηνπ γέλνπο Frankia, ηα νπνία δεζκεχνπλ άδσην θαη θηάλνπλ ην κέγεζνο θαξπδηνχ. Ζ 

ζπκβίσζε απηή είλαη πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζψο ε ηθαλφηεηα ηνπ ηππνθανχο λα 

δεζκεχεη άδσην νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζε νιηθφ 

άδσην.  

 

 

1.5. Υξήζεηο θαη πξντόληα 

Σν ηππνθαέο έρεη πνιπάξηζκεο ρξήζεηο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ 

θαηαηάζζνληαη ζπλνπηηθά ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

Α. Ωο ηξόθηκν γηα ηνλ άλζξσπν:   

Υπκνί: νη ρπκνί πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ ηππνθανχο θαηαλαιψλνληαη 

επξέσο ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο (Ρσζία, Γεξκαλία, Γαιιία, 

νπεδία, Διβεηία, Λεηνλία, Φηλιαλδία, θ.α.). Έρνπλ πνιχ σξαία γεχζε (ν 

επεμεξγαζκέλνο ρπκφο ηνπ ηππνθανχο κνηάδεη κε ηνπ αλαλά) θαη είλαη πινχζηνη ζε 

πάξα πνιιέο, ρξήζηκεο γηα ηνλ άλζξσπν, νπζίεο. Ο ρπκφο ηνπ ηππνθανχο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ ζπζηαηηθφ άιισλ ρπκψλ.  

Αιθννινύρα πνηά: ιηθέξ, θξαζί θαη κπχξα. 

Τζάη: απφ επεμεξγαζκέλα θχιια. 

Μαξκειάδεο θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ. 

Δηθόλα 1.2: θαξπνί ηππνθανύο 

(πεγή:http://aro-gi.com/2011/12/21/ip/) 

http://aro-gi.com/2011/12/21/ip/
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Καξπνί: ηξψγνληαη απνμεξακέλνη (φπσο ε ζηαθίδα) ή κέζα ζε θαγεηά θαηά ην 

καγείξεκα, σο θαξχθεπκα. 

 

Β. Ωο δσνηξνθή: 

Σα θχιια, νη λεαξνί βιαζηνί θαη ε πνχιπα ησλ θαξπψλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δσνηξνθή ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. 

 

Γ. Ωο ηξόθηκν κε θαξκαθεπηηθή θαη θαιιπληηθή δξάζε: 

Σν ηππνθαέο έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα πνιπδχλακν θπηφ κε πνηθίιεο ρξήζεηο 

θαη θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο θαη ηα κέξε ηνπ ζεσξνχληαη θαιέο πεγέο ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ. 

Σν επίπεδν βηηακίλεο C είλαη πεξίπνπ 1000% πην πςειφ απφ απηφ ησλ 

πνξηνθαιηψλ, γη' απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε θξπνινγήκαηα. χκθσλα κε Ρψζνπο 

θαη Κηλέδνπο επηζηήκνλεο, ην ηππνθαέο πεξηέρεη 190 βηνελεξγά ζπζηαηηθά απφ ηα 

νπνία 106 βξίζθνληαη ζην έιαηφ ηνπ. Πεξηέρεη ζίδεξν, ρισξνθχιιε, ιπθνπέλην, 

δεαμαλζίλε, αζηαμαλζίλε, β-θαξνηίλε, ζειήλην, ρξψκην, φιν ην complex ηεο 

βηηακίλεο Β, θαη πεξηζζφηεξα απφ 15 ππεξ-αληηνμεηδσηηθά. Σν έιαην είλαη ε 

θαιχηεξε εληαία πεγή πνπ είλαη γλσζηή ζηνλ άλζξσπν γηα ηε βηηακίλε Δ, ηελ 

βηηακίλε C, ηε β-θαξνηίλε, ηα αθφξεζηα ιηπαξά νμέα, ηα νπζηαζηηθά ακηλνμέα θαη 

θιαβνλνεηδή. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε Δ είλαη 200% πςειφηεξε απφ ην έιαην 

ζίηνπ, 900% πςειφηεξε απφ ην έιαην θαιακπνθηνχ θαη 3500% πςειφηεξε απφ ην 

έιαην ζφγηαο. Πεξηέρεη β-ζηηνζηεξφιε, πνπ είλαη 3000% πην δπλαηή ζηελ δηάζπαζε 

ησλ ιηπψλ απφ ηελ ρνιίλε. Πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ ζπλνιηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ 

είλαη αθφξεζηα ιηπαξά νμέα. Σν έιαην ηνπ ηππνθανχο πεξηέρεη (17-20%) σκέγα-3, 

(28-30%) σκέγα-6, (36-40%) σκέγα-9 θαη σκέγα-7. Πεξηέρεη πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

κεηάιισλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, πξσηεΐλε 32%, έρεη εμαηξεηηθή ζπγθέληξσζε ζε θάιην. 

Έρεη ζεξαπεπηηθή δξάζε ζηνλ απνρξσκαηηζκφ δεξκάησλ, ζηηο θαθίδεο, ελάληηα ηεο 

πξφσξεο γήξαλζεο, ζηελ ζθιήξπλζε ηνπ δέξκαηνο, ζηελ απνιέπηζε, ζηελ αθκή, θαη 

ζηελ επαλαιακβαλφκελε δεξκαηίηηδα. 
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Γ. Ωο ρξσζηηθή νπζία: 

Σα θχιια θαη νη λεαξνί βιαζηνί ηνπ πεξηέρνπλ ηελ νπζία θεξζεηίλε γηα βαθή 

λεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιαηα ζηδήξνπ. Οη ρξσζηηθέο ησλ θαξπψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηε θαξκαθνβηνκεραλία. 

 

Δ. Ωο θπηό κε αγξνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ: 

Πξνζαξκφδεηαη πνιχ θαιά ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο. Σν ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα 

δηαθιαδίδεηαη πνιχ γξήγνξα θαη έρεη ηε ζπάληα ηδηφηεηα ηεο δέζκεπζεο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αδψηνπ ζε ζπκβίσζε κε αθηηλνβαθηήξηα. Έηζη, πξνζαξκφδεηαη 

εχθνια ζε άγνλα εδάθε θαη επηπιένλ ηα εκπινπηίδεη κε άδσην ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε 

λα απνθηνχλ ηελ απαξαίηεηε γνληκφηεηα θαη λα κπνξνχλ κεηέπεηηα λα 

θαιιηεξγεζνχλ εθεί άιια είδε θπηψλ. Δίλαη πνιχ αλζεθηηθφ ζηελ πςειή αιαηφηεηα 

θαη επνκέλσο είλαη θαηάιιειν γηα θχηεπζε ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, αιιά θαη ζε 

πεξηνρέο φπνπ ην ρεηκψλα δηαζπείξεηαη αιάηη γηα πξνζηαζία απφ ηνλ παγεηφ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ αληηδηαβξσηηθφ θπηφ κε πνιχ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απνθαηάζηαζε πνιιψλ επηθιηλψλ εδαθψλ θαη θπξίσο ησλ ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ 

θαη ζαλ θαιισπηζηηθφ θπηφ ζηελ αξρηηεθηνληθή θήπσλ, ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο αμίαο 

ηνπ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαηαθχγην γηα ηελ άγξηα παλίδα. Σν μχιν ηνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία μχιηλσλ θαηαζθεπψλ.  
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Δηθόλα 1.3: Πξντόληα ηππνθανύο: (α) έιαην, (β) θάςνπιεο soft gel κε έιαην ζπόξσλ, (γ) 

ρπκόο, (δ) ηζάη, (ε) θαξακέιεο δειέ θαη (ζη) θξαζί. 

(α) 

(πεγή:http://www.seabuckthorninsider.

com/beat-radiation-with-sea-

buckthorn/) 

(β) 

(πεγή:http://www.tradekey.com/selloffe

r_view/id/115881.htm) 

(γ) 

(πεγή:http://hippophae.ru/en/produkciya1/

deoiled_directly_squeezed_sea-

buckthorn_juice/) 

                      (δ) 

(πεγή:http://allen6681.en.made-in-

china.com/product/NbPEpZUraihx/China-

Seabuckthorn-Tea.html) 

(ε) 

(πεγή:http://tofufortwo.net/2007/12/30/finn

ish-delights-berry-and-fruit-marmalade-

confections/) 

(ζη) 

(πεγή:http://www.cnseabuckthorn.com/

seabuckthorn-wine.html) 

http://www.seabuckthorninsider.com/beat-radiation-with-sea-buckthorn/
http://www.seabuckthorninsider.com/beat-radiation-with-sea-buckthorn/
http://www.seabuckthorninsider.com/beat-radiation-with-sea-buckthorn/
http://www.seabuckthorninsider.com/beat-radiation-with-sea-buckthorn/
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/115881.htm
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/115881.htm
http://www.tradekey.com/selloffer_view/id/115881.htm
http://hippophae.ru/en/produkciya1/deoiled_directly_squeezed_sea-buckthorn_juice/
http://hippophae.ru/en/produkciya1/deoiled_directly_squeezed_sea-buckthorn_juice/
http://hippophae.ru/en/produkciya1/deoiled_directly_squeezed_sea-buckthorn_juice/
http://hippophae.ru/en/produkciya1/deoiled_directly_squeezed_sea-buckthorn_juice/
http://allen6681.en.made-in-china.com/product/NbPEpZUraihx/China-Seabuckthorn-Tea.html
http://allen6681.en.made-in-china.com/product/NbPEpZUraihx/China-Seabuckthorn-Tea.html
http://allen6681.en.made-in-china.com/product/NbPEpZUraihx/China-Seabuckthorn-Tea.html
http://tofufortwo.net/2007/12/30/finnish-delights-berry-and-fruit-marmalade-confections/
http://tofufortwo.net/2007/12/30/finnish-delights-berry-and-fruit-marmalade-confections/
http://tofufortwo.net/2007/12/30/finnish-delights-berry-and-fruit-marmalade-confections/
http://tofufortwo.net/2007/12/30/finnish-delights-berry-and-fruit-marmalade-confections/
http://www.cnseabuckthorn.com/seabuckthorn-wine.html
http://www.cnseabuckthorn.com/seabuckthorn-wine.html
http://www.cnseabuckthorn.com/seabuckthorn-wine.html
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ 

ΗΠΠΟΦΑΟΤ 

 

2.1. Κιίκα 

Σν ηππνθαέο είλαη είδνο πνπ πξνζαξκφδεηαη πνιχ θαιά ζηηο αληημνφηεηεο ηνπ 

θιίκαηνο. Οη θπξηφηεξεο αληημνφηεηεο ηνπ θιίκαηνο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηππνθανχο είλαη: νη πάξα πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα, ε πνιχ έληνλε 

μεξαζία θαη ε θαηάθιηζε ηνπ εδάθνπο απφ ην λεξφ, ην ραιάδη θαη νη βίαηνη άλεκνη. Σν 

ρεηκψλα ε ππεξβνιηθή ρηνλφπησζε νξηζκέλεο θνξέο ιφγσ ηνπ βάξνπο ηνπ ρηνληνχ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηα θιαδηά ηνπ ηππνθανχο. Αλ θαη ην ηππνθαέο αληέρεη 

ζηελ μεξαζία, ε αθζνλία ησλ βξνρνπηψζεσλ επλνεί ηελ παξαγσγή θαξπψλ. Σν 

ηππνθαέο πξέπεη λα θπηεχεηαη ζε πεξηνρέο πνπ ε εηήζηα βξνρφπησζε μεπεξλά ηα 

400mm.  

Σν ηππνθαέο κπνξεί λα αλερζεί θαη λα αλαπηπρζεί ζε έλα εχξνο ζεξκνθξαζηψλ 

απφ -43
o 

C έσο +40
o 

C. ε κεξηθέο πεξηνρέο φκσο φπνπ επηθξάηεζαλ πνιχ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, παξαηεξήζεθε κε θαλνληθή αλάπηπμε ησλ θπηψλ. ε ζεξκνθξαζίεο 

αλψηεξεο ησλ 32
o 

C πνιιά λεαξά θχιια, θπηψλ πνπ είραλ θπηεπηεί πξφζθαηα, 

παξνπζίαζαλ ζπκπηψκαηα ειηνεγθαπκάησλ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ην κηθξφηεξν χςνο ησλ θπηψλ θαη ηε ρακειφηεξε αλάπηπμή ηνπο ζηηο 

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο.  

Οη ρακειφηεξεο ησλ -43
o 

C ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα 

πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο ησλ θιαδηψλ, φςηκε εκθάληζε ησλ θχιισλ θαη δεκηνπξγνχλ 

θχιια κηθξνχ κεγέζνπο. ηελ Διιάδα φκσο δελ επηθξαηνχλ ηφζν ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, επνκέλσο δελ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα. 

Σν ηππνθαέο πξέπεη λα θπηεχεηαη ζε ηνπνζεζίεο πνπ δέρνληαη ρσξίο εκπφδηα 

ην ειηαθφ θσο θαη ζηηο νπνίεο δε δεκηνπξγείηαη ζθίαζε. ιεο νη θαιιηεξγεηηθέο 

εξγαζίεο πνπ επλννχλ ηνλ θαιφ θσηηζκφ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε.  

 

 

2. 2. Έδαθνο 

Σν ηπππνθαέο ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θχεηαη ζε πιαγηέο, θαηά κήθνο 

αθηψλ θαη ξπαθηψλ θαη γεληθά αλαπηχζζεηαη ζε έλα κεγάιν εχξνο εδαθψλ (Li & 

Schroeder, 1996).  Δίλαη θπηφ πνπ πξνζαξκφδεηαη θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί αθφκε 

θαη ζε νξηαθά εδάθε, π.ρ. ραιηθψδε ή ακκψδε πνπ είλαη θησρά ζε ζξεπηηθέο νπζίεο 
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θαη ηα νπνία έρνπλ κηθξή πδαηντθαλφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα θπηά. ηηο 

πεξηνρέο απηέο ρξεηάδεηαη ε πξνζζήθε ιηπαζκάησλ, θπξίσο θσζθνξηθψλ. ηαλ ην 

ηππνθαέο εγθαηαζηαζεί ζε γφληκν έδαθνο, ζπάληα ρξεηάδεηαη ιίπαλζε. Σα αξγηιψδε 

θαη αξγηινπειψδε εδάθε ζεσξνχληαη θαηάιιεια, κε πξνζζήθε φκσο νξγαληθψλ 

βειηησηηθψλ εδάθνπο. Σν ηππνθαέο δελ πξνζαξκφδεηαη θαιά ζε ζπλεθηηθά εδάθε ή 

εδάθε πνπ θαηαθιχδνληαη απφ λεξά γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη θαιχηεξεο ζπλζήθεο, απφ ηελ άπνςε ηνπ ππεδάθηνπ νξίδνληα, 

είλαη φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ ελφο κέηξνπ θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

Σν ηππνθαέο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε εδάθε κε pH κεηαμχ 5 θαη 8. Οη ξίδεο 

ηνπ ζπκβηψλνπλ κε αθηηλνβαθηήξηα ηνπ γέλνπο Frankia ηεο ηάμεο ησλ 

Actinomycetales πνπ ηα φξηα αληνρήο ηνπο ζην pH είλαη 5,4 – 7. Δθφζνλ καο 

ελδηαθέξεη ε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο κε ηε δέζκεπζε αδψηνπ, θαιφ 

είλαη ε θαιιηέξγεηα λα γίλεηαη κέζα ζ’ απηά ηα φξηα.  

Σν ηππνθαέο αλέρεηαη, επίζεο, εδάθε κε πςειή αιαηφηεηα.  

 

 

2.3. Φύηεπζε 

Καηά θχξην ιφγν ζην ρσξάθη γίλεηαη θχηεπζε δελδξπιιίσλ (θαη φρη ζπφξσλ), 

κε ην ρέξη ή κεραληθά. Σα ζπνξφθπηα εθξηδψλνληαη απφ ην θπηψξην θαη δηαηεξνχληαη 

ζε ςπρξφ ζάιακν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα κε ζθνπφ ηε θχηεπζή ηνπο ηελ 

άλνημε. Οη ξίδεο πξέπεη λα έρνπλ κήθνο 10 – 15 cm, ψζηε λα αλαπηπρζεί εχξσζην 

ξηδηθφ ζχζηεκα θαη πξέπεη πξηλ ηε θχηεπζε λα θιαδεπηνχλ, γηαηί κπνξεί λα έρνπλ 

ππνζηεί κεραληθέο δεκηέο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο απφ ην έδαθνο ηνπ θπησξίνπ ή λα 

έρνπλ πξνζιεθζεί απφ αζζέλεηεο.  

Σα ζπνξφθπηα, ηα έξηδα κνζρεχκαηα θαη ηα θπηά πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κεξηζησκαηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ή θαιιηέξγεηεο in vitro ησλ θαηάιιεισλ θπηηθψλ 

ηζηψλ, κπνξνχλ λα θπηεπηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιήζαξγνπ ησλ νθζαικψλ, 

δειαδή απφ ην ηέινο ηνπ ρεηκψλα κέρξη ηηο αξρέο ηεο άλνημεο. Ζ θχηεπζε ηφηε, 

επηηξέπεη ηελ κείσζε ηεο θαηαπφλεζεο ησλ θπηψλ ζην ειάρηζην θαη ηελ άκεζε 

έλαξμε ηεο βιάζηεζεο ακέζσο κεηά ηελ άξζε ηνπ ιήζαξγνπ. 

Ζ θχηεπζε θαιφ είλαη λα γίλεηαη κε δξνζεξφ θαηξφ, εάλ είλαη δπλαηφ 

λεθνζθεπή θαη ρσξίο άλεκν. Ο αγξφο πξέπεη λα αξδεπηεί ακέζσο κεηά ηε θχηεπζε, 

ψζηε λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο θαη λα έιζνπλ ζε θαιή επαθή νη ξίδεο κε ην έδαθνο.  
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Σν ηππνθαέο δελ αλαπηχζζεη ζην ίδην δέληξν αξζεληθά θαη ζειπθά άλζε θαη 

γη’ απηφ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε αλαινγία θχηεπζεο αξζεληθψλ πξνο ζειπθά θπηά.  

Σν Ηλζηηηνχην Καιιηέξγεηαο ησλ Φπηψλ ηεο ηβεξίαο ζπληζηά ην παξαθάησ 

ζχζηεκα θχηεπζεο:  

- κηθηή γξακκή κε αξζεληθά θαη ζειπθά θπηά, κε έλα αξζεληθφ θπηφ γηα 

θάζε πέληε ζειπθά, 

- κηα ή δχν ζεηξέο κφλν κε ζειπθά θπηά. 

 

 

       

 

 
Δηθόλα 2.1: Αλαινγία θύηεπζεο ζειπθώλ πξνο αξζεληθά θπηά ηππνθανύο  

(Πεγή: www.ippofaesplus.com) 
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Φπηείεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ζπνξφθπηα δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη αλαινγία αξζεληθψλ πξνο ζειπθά θπηά θαη ηα δέληξα πνπ ζα 

παξαρζνχλ ζα είλαη πεξίπνπ 50% αξζεληθά θαη 50% ζειπθά. Δάλ ζέινπκε λα 

θπηέςνπκε ζπνξφθπηα, ηα θπηεχνπκε ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε ην θχιν (ην 

νπνίν νχησο ή άιισο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κέρξη ην ηέηαξην έηνο). Αθνχ ηα 

δέληξα αλζήζνπλ θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αξζεληθά θαη ζειπθά δέληξα, 

αληηθαζηζηνχκε ηα αξζεληθά κε ζειπθά, ζηα ζεκεία δηάηαμεο πνπ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζπέξλνπκε ζε άιιν ρψξν θαη ζπφξνπο, νη νπνίνη ζα 

δψζνπλ θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζειπθψλ κε 

αξζεληθά. 

Απνζηάζεηο θχηεπζεο κεηαμχ ησλ γξακκψλ 4 - 5 m θαη κεηαμχ ησλ θπηψλ ηεο 

ίδηαο γξακκήο 1 – 1,5 m ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ νη κεραληθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη. ηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηείηαη πην 

ππθλή θχηεπζε, 1 x 1, κε ηελ νπνία αθελφο αμηνπνηείηαη θαιχηεξα ν δηαζέζηκνο 

ρψξνο θαη αθεηέξνπ πξνθχπηνπλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Μεγαιχηεξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ, φκσο, επλννχλ ηε 

κεραληθή θαηαζηξνθή ησλ αλεπηζχκεησλ παξαθπάδσλ πνπ έρεη ηελ ηάζε ην θπηφ λα 

παξάγεη. 

Σα θπηά θαηά ηε θχηεπζή ηνπο θαιφ είλαη λα ππνζηειψλνληαη γηα λα κπνξνχλ 

λα κέλνπλ φξζηα. Μεηά ηε θχηεπζε, ε θάιπςε ηεο βάζεο ηνπ θνξκνχ ησλ θπηψλ κε 

ρψκα, φπσο θαη ε εδαθνθάιπςε κε πιαζηηθφ, βνεζνχλ ηηο επηθαλεηαθέο ξίδεο λα κελ 

μεξαίλνληαη απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ. 

 

 

2.4. Λίπαλζε  

Ζ ιίπαλζε ηνπ ηππνθανχο θάζε ρξφλν είλαη απαξαίηεηε, αθνχ καδί κε ηελ 

ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ, απνκαθξχλεηαη απφ ην έδαθνο θαη έλα κέξνο ησλ ζξεπηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ. Με εθαξκνγή ιίπαλζεο επηθέξεη ζηαδηαθά πνζνηηθή κείσζε θαη 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγήο. Σν ηππνθαέο έρεη κηθξέο αλάγθεο ζε άδσην, 

θψζθνξν θαη θάιην, αιιά ε ιίπαλζε ζπλνδεχεηαη πάληα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

φπσο πνζνηηθή αχμεζε θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο. 

Σν ηππνθαέο αληηδξά ζεηηθά ζε θσζθνξηθά ιηπάζκαηα, θπξίσο φηαλ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζην έδαθνο είλαη ρακειή. ρεηηθά κε ηελ αδσηνχρν ιίπαλζε, 

απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή (Monpetit & Lalonde, 1988), γηαηί κπνξεί λα επεξεάζεη 
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αξλεηηθά ην κεραληζκφ δέζκεπζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αδψηνπ θαη επνκέλσο ην 

ζρεκαηηζκφ αθηηλφξηδσλ, αθφκε θαη εάλ εκβνιηάζνπκε ην έδαθνο κε ζηειέρε ηνπ 

αθηηλνβαθηεξίνπ ηνπ γέλνπο Frankia. Δπίζεο, ν ςεθαζκφο ησλ θχιισλ κε 

ηρλνζηνηρεία (ραιθφ, ςεπδάξγπξν, καγγάλην, ηψδην, βφξην, κνιπβδαίλην) κπνξεί λα 

απμήζεη ην κέζν βάξνο ησλ θαξπψλ έσο θαη 34,5% (Mishulina, 1976).  

Ζ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ησλ θχιισλ θαη ησλ θαξπψλ γηα ηπρφλ αιιαγέο 

ζην κέγεζνο θαη ην ρξψκα είλαη ζεκαληηθή, γηαηί απηέο ππνδειψλνπλ έιιεηςε 

θάπνησλ ζηνηρείσλ (Πίλαθαο 2.1).  

 

 

 

 

 

 

Έιιεηςε ζηνηρείνπ πκπηώκαηα 

Άδσην θαη θσζθόξνο Φπηά κε κηθξή αλάπηπμε θαη αξαηή βιάζηεζε. Σα θχιια 

ιακβάλνπλ αλνηρηνπξάζηλν ή θηηξηλσπφ ρξψκα, ελψ 

επέξρεηαη γξήγνξή σξίκαλζε θχιισλ θαη θαξπψλ 

Κάιην Γεκηνπξγεί θπηά κε κηθξά κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα. Οη 

αθξαίνη νθζαικνί μεξαίλνληαη. Σα θχιια ιακβάλνπλ 

θηηξηλσπφ ρξψκα, ζπζηξέθνληαη, θαη εκθαλίδνπλ 

πεξηθεξεηαθή ριψξσζε. 

Μαγλήζην Σα λέα θχιια είλαη θαλνληθά, ελψ ηα παιαηά εκθαλίδνπλ 

πεξηθεξεηαθή ριψξσζε ζε ζρήκα V. 

Φεπδάξγπξνο Παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ησλ θπιινθφξσλ 

θαη αλζνθφξσλ νθζαικψλ. Σα θχιια είλαη κηθξά θαη 

ρισξσηηθά, ελψ ηα κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα είλαη επίζεο 

κηθξά. Οη θαξπνί επίζεο είλαη κηθξφηεξνη ηνπ 

ζπλεζηζκέλνπ. 

ίδεξνο Σα θχιια γίλνληαη ρισξσηηθά, αιιά ηα λεχξα παξακέλνπλ 

πξάζηλα. Σα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζηα λεαξά θχιια. 

 

Πίλαθαο 2.1: ζπκπηώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θπηά, αλάινγα κε ηελ έιιεηςε 

δηαθόξσλ ζηνηρείσλ (Καξξάο) 
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Πίλαθαο 1.2: πίλαθαο αλάιπζεο εδάθνπο (Πεγή: istath.blogspot.com) 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε ιίπαλζε πνπ ζα εθαξκνζηεί πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο ηνπ εδάθνπο. Δάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ 

επηβιέπνληα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αλάιπζε θπιινδηαγλσζηηθήο πξηλ ηε ιίπαλζε. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο θαζνξίδεηαη ε βαζηθή ιίπαλζε θαη γίλνληαη ή φρη 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, κε δεδνκέλν φηη ην ηππνθαέο πξνηηκά εδάθε κε pH 5,5 έσο 7. 

Οη παξαγσγνί πνπ πξέπεη λα θάλνπλ αλάιπζε εδάθνπο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 

επηβιέπνληα γεσπφλν θαη θάλνπλ δεηγκαηνιεςία απφ ηα αγξνηεκάρηα, πξνζέρνληαο 

ην δείγκα λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφ (Πίλαθαο 1.2).  

Ζ ιίπαλζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηαζθνξπηζκφ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, απ’ φπνπ ζηε ζπλέρεηα είηε ζα ελζσκαησζεί κε ειαθξά θαηεξγαζία, είηε φρη 

θαη κε πδξνιίπαλζε. 

  

 

2.5. Άξδεπζε  

Ζ άξδεπζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηππνθανχο δελ απαηηείηαη πάληνηε. Δίλαη 

απαξαίηεηε κφλν ζε πεξηνρέο πνπ ην εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ 

400 mm. ε πεξηνρέο κε εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ 400 – 800 mm, ε άξδεπζε 

εθαξκφδεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη θαιχηεξε πνηφηεηα.  

Ζ άξδεπζε εθαξκφδεηαη κε ηερλεηή βξνρή (ελαέξηα άξδεπζε), θαηά ηελ νπνία 

νη ζσιήλεο άξδεπζεο βξίζθνληαη ζε χςνο 2 – 2,5 m ή κε ζηαιάθηεο (ζηάγδελ 

άξδεπζε), ησλ νπνίσλ ε επηινγή εμαξηάηαη απφ ην έδαθνο θαη ππέδαθνο ηεο θπηείαο. 

 

 

2.6. Κιάδεκα 

Σν θιάδεκα ζην ηππνθαέο γίλεηαη έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ην θαηάιιειν 

κέγεζνο θαη ζρήκα, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ νκαιή αλάπηπμε θαη δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπγθνκηδήο ησλ θαξπψλ. 

Κιάδεκα ζρεκαηηζκνύ: ηνρεχεη ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε κεγέζνπο θαη 

ζρήκαηνο. Γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο: 

α) Δέληξν κε θεληξηθό ειαθξά ηξνπνπνηεκέλν άμνλα: ηφρνο είλαη, κεηψλνληαο 

ηελ επξσζηία ησλ πιάγησλ βιαζηψλ, λα δεκηνπξγεζεί ζάκλνο κε έλαλ θχξην άμνλα. 

Μεηά απφ ηε κεηαθχηεπζε, ην θπηφ θιαδεχεηαη ζε χςνο 60 cm θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ πνιιψλ βξαρηφλσλ πνπ θχνληαη κε νμεία γσλία, έηζη 

ψζηε ν βξαρίνλαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή λα απνηειέζεη ηνλ θχξην άμνλα κε ην 
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πέξαο ηνπ πξψηνπ έηνπο. ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο θάζε βιαζηφο πνπ θχεηαη ζε 

χςνο κέρξη 30 cm απνκαθξχλεηαη. Παξάιιεια, θιαδεχνληαη ζηνλ έλαλ νθζαικφ φινη 

νη πιάγηνη βιαζηνί θαη γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ βιαζηψλ. Μεηά ηνλ 

ηέηαξην ρξφλν, πξέπεη λα θφβεηαη ν θεληξηθφο άμνλαο ζην θαηάιιειν ζεκείν, έηζη 

ψζηε λα παξακείλεη ην δέληξν ζηα 2 – 2,5 m. 

β)Δέληξν ζε κνξθή θππέιινπ: θαηά ηε θχηεπζε, ηα ζπνξφθπηα ή ηα έξηδα 

κνζρεχκαηα θφβνληαη ζε χςνο 60 cm θαη παξάιιεια απνκαθξχλεηαη θάζε βιαζηφο 

πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο θάησ απφ 30 cm. θνπφο είλαη λα αλαπηπρζνχλ πνιινί 

βιαζηνί πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηα πάλσ θαη εμσηεξηθά θαη λα ζρεκαηηζηεί θχπειιν. 

ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο απνκαθξχλεηαη ν αθξαίνο βιαζηφο, φινη νη λένη 

βιαζηνί πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο θάησ απφ 30 cm, θιαδεχνληαη ζηνλ έλαλ νθζαικφ 

νη πιάγηνη βιαζηνί θαη εθαξκφδεηαη θιαδνθάζαξνο ζε φινπο ηνπο λεαξνχο βιαζηνχο, 

έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ην δέληξν ζην επηζπκεηφ χςνο ησλ 2 m ην πνιχ. Οη 

εζσηεξηθνί βιαζηνί θιαδεχνληαη ψζηε λα εηζέξρεηαη θσο θαη λα κεηψλνληαη νη 

ζθηεξέο δψλεο. 

Κιάδεκα θαξπνθνξίαο: Δηήζην κέηξην θιάδεκα επλνεί ηελ παξαγσγή θαη 

παξαηείλεη ηελ παξαγσγηθή δσή ηνπ θπηνχ. Απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, φπνπ έρεη 

θηάζεη ηα 2 – 3 m χςνο, ν θχξηνο θνξκφο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί θαζαξίδεηαη απφ ηνπο 

πιάγηνπο βιαζηνχο πνπ θχνληαη ζηε βάζε. Νεαξνί βιαζηνί κε κεγάιν κήθνο 

θνξπθνινγνχληαη γηα λα αλαπηπρζνχλ νη πιάγηνη βιαζηνί. ην ηππνθαέο πνπ είλαη 5 

εηψλ, ζπκβαίλεη ην θαηλφκελν λα ζηακαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ ν θχξηνο βιαζηφο, 

αθήλνληαο λα αλαπηπρζνχλ πνιινί πιάγηνη. Κιάδεκα θαξπνθνξίαο πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε εηήζηα βάζε ζηα θπηά πνπ έρνπλ θηάζεη ζην ζηάδην παξαγσγήο, γηα 

λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ θσηφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζάκλνπ θαη επίζεο, πξέπεη λα 

θιαδεχνληαη βιαζηνί κε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη 

ε πξφσξε γήξαλζε ησλ θπηψλ κε αλάπηπμε λέσλ βιαζηψλ.  

 

 

2.7. Φπηνπξνζηαζία 

Ζ θπηνπξνζηαζία απνηειεί έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θνκκάηη θαη φηαλ 

εθαξκφδεηαη ζσζηά εμαζθαιίδεη ηελ νξζή παξαγσγή πξντφλησλ. ην πξφηππν 

GlobalGAP δίλεηαη αξθεηφ βάξνο ζηελ εθαξκνγή ηεο θπηνπξνζηαζίαο, γηαηί 

εμαξηάηαη ε αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ θαηαλάισζή ηνπ, ε επηβάξπλζε ή 
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φρη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ε ίδηα ε πγεία 

ηνπ παξαγσγνχ.  

ηα πιαίζηα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Καιιηεξγεηψλ ν παξαγσγφο 

νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί πξνιεπηηθά κέζα θαη θπζηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη 

ηα ρεκηθά ζθεπάζκαηα λα απνηεινχλ κφλν ηελ ηειεπηαία ιχζε. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ν παξαγσγφο κε ηνλ επηβιέπνληα γεσπφλν θαη ηνλ ζχκβνπιν πνηφηεηαο 

πξνρσξνχλ ζηε ρξήζε ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ηεθκεξησκέλε 

ιίζηα ησλ ηξερνπζψλ ηζρπφλησλ (είηε εγρψξηα, είηε δηεζλψο) MRLs γηα ηα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (Maximum residue levels – αλψηαηα φξηα 

ππνιεηκκάησλ). Δθηφο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ MRLs πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη κηα ιίζηα 

κε φιεο ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

ζρέδην θπηνπξνζηαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο ψζηε λα γίλεη ε θαηάιιειε επηινγή 

ζθεπαζκάησλ.  

Οη ςεθαζκνί ζηελ θαιιηέξγεηα πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζε ηηο γεσξγηθέο 

πξνεηδνπνηήζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε πνπ γίλεηαη ζηνλ αγξφ επί ηφπνπ, ψζηε ν παξαγσγφο 

λα πξνβαίλεη ζε ζσζηέο επεκβάζεηο, φπνηε απηέο απαηηνχληαη θαη φρη ζε άζθνπεο θαη 

εθηφο επνρήο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη επηπιένλ απμάλνπλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο.  

 

 

2.8. Δρζξνί θαη αζζέλεηεο 

Μέρξη ζήκεξα ιίγνη είλαη νη θπηνπαζνγφλνη παξάγνληεο, έληνκα ή άιινη 

ερζξνί πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί γηα ην ηππνθαέο. Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ηνπ ηππνθανχο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

 

2.8.1. Δληνκνινγηθνί ερζξνί 

α. Φπηόπηεο  / Aculus tibialis, Aceria hippophaena: ηνλ Καλαδά ηα αθάξεα 

απηά θαηαηάζζνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ επηβάιιεηαη θαξαληίλα. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα θπηνθάξκαθα ζην ζηάδην ηνπ 

θπησξίνπ. Σν Aceria hippophaena είλαη βιαβεξφ θαηά ηα δπν πξψηα ρξφληα, γηαηί 

θαζπζηεξεί ηελ αλάπηπμε ησλ δελδξπιιίσλ, ελψ απφ ηελ έλαξμε ηεο θαξπνθνξίαο 

θαη κεηά (4
ν
 έηνο) ε πξνζβνιή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα έληνκα απηά είλαη αζήκαληε 
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θαη δε ρξεηάδεηαη ςεθαζκφο. Γηα ηελ επηηπρία ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο πξέπεη λα 

γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο πξνζβνιήο θαη άκεζε επέκβαζε κε θάπνην εγθεθξηκέλν 

αθαξενθηφλν. Ζ ζπρλή αιιαγή ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πεξηνξίδεη θαη επηβξαδχλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο. Σα δηαζπζηεκαηηθά ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ 

αθαξενθηφλν δξάζε δε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φηαλ ηα θχιια είλαη 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο, γηαηί δελ απνξξνθψληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

β. Λπκάληξηα ή Γπθηνθάκπε / Lymantria dispar: ηελ Κχπξν ην 

ιεπηδφπηεξν  L. dispar  ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ επηβιαβέο έληνκν εηδηθά, φηαλ 

εκθαληζηεί ζε απμεκέλνπο αξηζκνχο. Καηαπνιεκάηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Αλάκεζα ζε απηνχο είλαη ε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε θαη ηδηαίηεξα ε ρξήζε 

βηνπαξαζθεπαζκάησλ κε βάζε ην βαθηήξην Bacillus thurigiensis, πνπ απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο πην θηιηθνχο πξνο ην  πεξηβάιινλ ηξφπνπο. Απνηειεζκαηηθή ρεκηθή 

θαηαπνιέκεζε γίλεηαη κε ζχγρξνλα εληνκνθηφλα πνπ έρνπλ σο βάζε ην 

Diflubenzuron (Αβηδήο 1989). Σα θαιιηεξγεηηθά κέηξα δίλνπλ επίζεο ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ L. dispar. Αλάκεζα ζηα κέηξα απηά θχξηα 

ζέζε θαηαιακβάλεη ε ίδξπζε κεηθηψλ ζπζηάδσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε 

αλζεθηηθψλ εηδψλ π.ρ. ηεο Populus alba, φπνπ ελδείθλπηαη. 

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θεξνκφλεο φρη κφλν γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο πξνζβνιήο (πξφγλσζε) (Αβηδήο 1999), αιιά αθφκε 

θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ. 

γ. Σεηξάλπρνο / Tetranychus spp: Γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ πξέπεη λα 

γίλνληαη ςεθαζκνί κε εηδηθά ηεηξαλπρνθηφλα, επηκέλνληαο ζηελ θαιή δηαβξνρή ηεο 

θάησ πιεπξάο ησλ θχιισλ. Ωθέιηκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Σεηξάλπρνπ είλαη ηα 

εμήο: Phytoseiulus persimilis, Amblyseius andersoni, Amblyseius californicus, 

Feltiella acarisuga, Stethorus spp. 

δ. Holotrichia oblita , Gryllotalpa unispina, Αγξόηηδεο/Καξαθαηκέ/ 

Κνθηνζθνύιεθα/ Agrotis segetum: Δίλαη νη θπξηφηεξνη ππφγεηνη ερζξνί ζηα θπηψξηα 

θαη επηηίζεληαη ζε λεαξέο ξίδεο. Μπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε δειεηεξηψδε δνιψκαηα 

θαη πξνζέιθπζε κε θσο.   

ε. θώξνο ηππνθανύο /Gelechia hippophaes: Αλήθεη ζηα ιεπηδφπηεξα θαη 

κπνξεί λα ειεγρζεί κε «πιεκκχξεο» ζε ζπλδπαζκφ κε εθαξκνγέο θαξκάθσλ. 

 

 

 

http://www.anthesis.gr/el/component/content/article/160.html
http://www.anthesis.gr/el/component/content/article/174.html
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2.8.2. Αζζέλεηεο 

Οη θπξηφηεξεο αζζέλεηο ηνπ ηππνθανχο είλαη νη παξαθάησ: 

α. Βεξηηζηιιίσζε / Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae: έρεη ηελ 

πην ζπρλή εκθάληζε ζην ηππνθαέο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αζζέλεηεο. Γεδνκέλνπ 

φηη ηα ζπκπηψκαηα δελ είλαη πάληα ηππηθά γηα ηελ αζζέλεηα, γηα ηελ αζθαιή 

δηάγλσζή ηεο είλαη απαξαίηεηε ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ. Πξέπεη λα 

γίλεηαη πεξηνξηζκφο ησλ νξγσκάησλ θαη θξεδαξηζκάησλ. Πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ πνπ απνηεινχλ μεληζηέο ηνπ παζνγφλνπ θαη λα κε 

γίλεηαη θαιιηέξγεηα θπηψλ εππαζψλ ζηελ αζζέλεηα (π.ρ. ζνιαλσδψλ) θνληά ζην 

αγξνηεκάρην θαη θπζηθά νχηε ζπγθαιιηέξγεηα κε απηά. 

ε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ έρνπλ παξαηεξεζεί νη παξαθάησ αζζέλεηεο, νη 

νπνίεο επλννχληαη απφ ηελ κεγάιε πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ απνηεινχλ 

κεγάιν πξφβιεκα γηα ην ηππνθαέο: 

β. Ρηδνθηόληα / Rhizoctonia solani: κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε κπθεηνθηφλνπ 

ζην λεξφ ηνπ πνηίζκαηνο, ζηε θάζε ηνπ θπησξίνπ. Πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε πγηψλ 

θπηψλ κε  ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε κεηαμχ ππέξγεηαο θαη ππφγεηαο δψλεο. Ο 

βηνινγηθφο έιεγρνο κε αληαγσληζηηθνχο νξγαληζκνχο φπσο ηα 

 Trichoderma, Glioclaudium θαη Laetisaria. 

γ. Βαηεξηαθόο θαξθίλνο / Agrobacterium spp.: Απαηηνχληαη πξνιεπηηθά 

κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ πξνζβνιψλ, φπσο πγηή θαη αλζεθηηθά θπηά, κείσζε ησλ 

ηερληθψλ πνπ αλακνριεχνπλ ην έδαθνο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζηηο 

ξίδεο. 

δ. Φώκνςε / Phomopsis spp.: Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα, 

φπσο λα δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα, λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πγηέο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, θ.ά.  Με ηε ρεκηθή επέκβαζε 

επηδηψθεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ ππθληδίσλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ηνπο. πληζηάηαη λα γίλνληαη επεκβάζεηο κε ρεηκεξηλφ πνιηφ.  

 

 

2.8.3. Εηδάληα 

Σα δηδάληα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κεηά ηελ θχηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ κε 

θαηάιιειν ηξφπν, γηαηί ην ηππνθαέο δελ είλαη αξθεηά δπλαηφ θαηά ηα πξψηα ηνπ έηε 

ψζηε λα αληαγσληζηεί επηηπρψο ηα δηδάληα. Ζ δηδαληνθηνλία ρξεζηκνπνηεί ηηο 

παξαθάησ κεζφδνπο: 
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α) Δδαθνθάιπςε κε πιαζηηθό ή θπηηθά ππνιείκκαηα 

β) Μεραληθή θαηεξγαζία εδάθνπο κεηά ηε θχηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ, ζε 

βάζνο 8 – 10 cm θαη φρη πεξηζζφηεξν, γηα λα κελ ηξαπκαηηζηεί θαη θαηαζηξαθεί ην 

ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ ηππνθανχο 

γ) Υξήζε εγθεθξηκέλσλ δηδαληνθηόλσλ. ηνλ Καλαδά, θαηά ηε θχηεπζε ησλ 

δελδξπιιίσλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα δηδαληνθηφλα carfentrazone-methyl, flumioxazin, terbacil, sulfentrazone, ελψ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αγξσζησδψλ δηδαλίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα clethodim, 

sethoxydim, fluazifop-p-butyl. Πξνο ην παξφλ, θαλέλα δηδαληνθηφλν δελ έρεη πάξεη 

έγθξηζε απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ ηππνθανχο πνπ έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαξπψλ.  

 

 

2.9. πγθνκηδή 

Ζ ζπγθνκηδή απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηππνθανχο, εμαηηίαο 

ησλ αγθαζσηψλ θιαδηψλ ηνπ. Ζ πην θνηλή ηερληθή ζπγθνκηδήο γίλεηαη κε ηελ 

απφζπαζε νιφθιεξνπ ηνπ θιαδηνχ, αλ θαη απηφ απνβαίλεη θαηαζηξνθηθφ γηα ηνλ 

ζάκλν θαη κεηψλεη ηηο κειινληηθέο ζπγθνκηδέο. Ζ πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

ζπγθνκηδήο ησλ θαξπψλ ρσξίο λα ηξαπκαηηζηνχλ ηα θιαδηά είλαη κε ρξήζε εηδηθνχ 

αλαδεπηήξα. Καηά θαλφλα, ν κεραληθφο ηξφπνο ζπγθνκηδήο αθήλεη έσο θαη 50% ηεο 

παξαγσγήο ζην ρσξάθη θαη νη θαξπνί κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θάζε δχν ρξφληα. 

Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη κεραληθήο ζπγθνκηδήο είλαη νη εμήο: 

Γεξκαληθή κέζνδνο: Γίλεηαη κε απνθνπή ησλ θαξπνθφξσλ θιάδσλ κε ςαιίδηα, ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο καδί κε ηνπο θαξπνχο ζε θαηάςπμε, ζε ζεξκνθξαζίεο -25° C. 

Αλάινγα κε ηηο πνζφηεηεο θαξπψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, νη 

θαξπνθφξνη βιαζηνί εμέξρνληαη απφ ηελ θαηάςπμε θαη ηηλάδνληαη, έηζη ψζηε λα 

πέζνπλ νη θαξπνί. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε ζπγθνκηδή θαξπψλ γίλεηαη θάζε δχν 

ρξφληα, γηαηί απνθφπηεηαη ε εηήζηα βιάζηεζε. 

Μέζνδνο ηεο δόλεζεο ησλ βιαζηώλ ηνπ θπηνύ: Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηελ 

ίδηα αξρή κε εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθνκηδή ηεο ειηάο. πλίζηαηαη ζηελ 

εθαξκνγή δφλεζεο ζηνλ θνξκφ ή ζηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ, ε νπνία  πνηθίιιεη ζε 

δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα θαη κε ηε βνήζεηα ελφο θαηάιιεινπ κεραληζκνχ απνζπάηαη ν 

θαξπφο απφ ην δέληξν. Με απηήλ ηε κέζνδν ππάξρεη παξαγσγή θαξπψλ θάζε ρξφλν. 
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Μέζνδνο απνξξόθεζεο ησλ θαξπώλ: Με ηε κέζνδν απηή απνξξνθψληαη νη θαξπνί 

κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ κεραληζκνχ, φπσο γίλεηαη κε ηελ ειεθηξηθή ζθνχπα, ρσξίο λα 

θαηαζηξέθνληαη θαη, ηαπηφρξνλα, δηαρσξίδνληαη απφ ηα θχιια πνπ έρνπλ αλακεηρζεί. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη παξαγσγή θαξπψλ θάζε ρξφλν. 

 

 

2.10. Μεηαζπιιεθηηθόο ρεηξηζκόο  

Μεηά ηε ζπγθνκηδή νη θαξπνί πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζθηεξφ κέξνο. Δάλ 

νη ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε ζπγθνκηδή είλαη ζρεηηθά πςειέο (+ 20
o
 C), ηφηε ζπληζηάηαη 

πξν-ςχμε (ςχμε πξηλ ηελ απνζήθεπζε), θπξίσο εάλ παξαηεξνχληαη ζπαζίκαηα ζηνπο 

θαξπνχο. Οη θαξπνί πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε θξέζθνη, αθνχ πιπζνχλ, πξέπεη λα 

δηαλεκεζνχλ θαη λα πσιεζνχλ κέζα ζε 5 εκέξεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΦΤΣΟΥΖΜΗΚΔ ΟΤΗΔ 

 

3.1. Φπηνρεκηθά 

Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά είλαη πινχζηεο πεγέο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη 

θπηηθψλ ηλψλ. Δπίζεο πεξηέρνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ πνπ 

παξέρνπλ ζην θπηφ ρξψκα, γεχζε, αληηκηθξνβηαθή θαη εληνκνθηφλν δξάζε, θαζψο 

θαη άιιεο ηδηφηεηεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, ηα θπηά έρνπλ 

απνηειέζεη αλεμάληιεηε πεγή θπζηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ 

ζεξαπεπηηθψλ νπζηψλ. Ζ πεπνίζεζε φηη ηα θπηά θαη ηα θπηηθά ηξφθηκα θαηείραλ θαη 

άιιεο ηδηφηεηεο εθηφο ησλ ζξεπηηθψλ, έρεη ξίδεο ζηνπο αξραηφηεξνπο πνιηηηζκνχο. Οη 

Αηγχπηηνη, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξα είδε ηζαγηνχ θαη βνηάλσλ γηα 

ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ.  

Αλαθνξά πάλσ ζηε ζπζρέηηζε δηαηξνθήο θαη θαξθίλνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Σξνθψλ θαη Γηαηξνθήο ηεο Δζληθήο Δπηζηεκνληθήο Αθαδεκίαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Food and Nutrition Board of the US National Academy of 

Science), ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αιιά θαη άιιεο κειέηεο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο, ππνγξάκκηζαλ φηη ζηε δηαηξνθή ππάξρνπλ ρεκηθέο ελψζεηο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ θαξθίλν. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 επηδεκηνινγηθέο 

κειέηεο έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ θαηαλάισζεο ιαραληθψλ θαη 

θξνχησλ θαη θαξθίλνπ. Απφ ηφηε έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ έρεη ππνδείμεη φηη νη 

θπηνρεκηθέο ελψζεηο ζε θξνχηα θαη ιαραληθά κπνξνχλ λα παίμνπλ ξφιν ζηε κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαξθίλνπ, θαζψο επίζεο θαη άιισλ ρξφλησλ παζήζεσλ 

φπσο ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (Cassidy & Dalais, 2008). 

Πνιιέο απφ ηηο ελψζεηο ησλ θπηψλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή 

δξάζε θαη νλνκάδνληαη θπηνρεκηθά πξνζειθχνπλ ζήκεξα κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ζ 

έξεπλα ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή έρεη αξρίζεη λα ππνδεηθλχεη πψο 

κπνξεί λα δξνπλ πνιιέο απφ απηέο ηηο θπζηθέο ρεκηθέο ελψζεηο.  

ηαλ αλαθαιχθζεθαλ νη θπηνρεκηθέο ελψζεηο ζεσξνχληαλ θπξίσο ηνμηθά ή 

κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. ηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθαλ σο βηηακίλεο, φκσο θαη απηή ε 

άπνςε απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε. Πιένλ, νη θπηνρεκηθέο νπζίεο ηαμηλνκνχληαη κε 

βάζε ηε κνξηαθή ηνπο δνκή θαη κε ηε ιεηηνπξγία πνπ εθηεινχλ ζην ζψκα. Δίλαη 

αιήζεηα φηη θάπνηεο θπηνρεκηθέο ελψζεηο εκπνδίδνπλ ηελ απνξξφθεζε θάπνησλ 
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ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Σν ελδηαθέξνλ φκσο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο επεξγεηηθέο 

ηδηφηεηεο απηψλ ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ (Cassidy & Dalais, 2008). 

Σα ρεκηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ηα νπνία εθδειψλνπλ 

βηνινγηθέο δξάζεηο ζε αλζξψπηλα θαη δσηθά θχηηαξα, αλάινγα κε ηε ζρεηηθή ηνπο 

ζπγθέληξσζε ζηα θπηά θαη ηελ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπο, θαηαλέκνληαη ζε δπν 

θχξηεο νκάδεο: ηνπο πξσηνγελείο κεηαβνιίηεο, ε ζπζζψξεπζε ησλ νπνίσλ θαιχπηεη 

δνκηθέο θαη ζξεπηηθέο αλάγθεο θαη ζηνπο δεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο, πνπ δξνπλ σο 

νξκφλεο, θαξκαθεπηηθέο νπζίεο θαη ηνμίλεο. 

Ο πξωηνγελήο κεηαβνιηζκόο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγεί 

ζηελ παξαγσγή ζαθράξσλ (πδαηάλζξαθεο), πνπ ζπληζηνχλ ζξεπηηθά θαη δνκηθά 

ζηνηρεία, ακηλνμέσλ πνπ απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία θαη εθδειψλνπλ ελδπκηθή 

δξάζε, ιηπηδίσλ πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ησλ κεκβξαλψλ θαη λνπθιενηηδίσλ πνπ 

απνηεινχλ δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ γνληδίσλ. Οη ελψζεηο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζην 90% 

ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηθψλ 

θπηηάξσλ. Απαληψληαη θπξίσο σο ζπζηαηηθά καθξνκνξίσλ, φπσο θειινπιφδε ή 

ακπιφδε, πξσηετλψλ θαη λνπθιετθψλ νμέσλ. Οη πξσηνγελείο κεηαβνιίηεο πεξηέρνπλ 

θπξίσο άλζξαθα, άδσην θαη θψζθνξν, ζηνηρεία ηα νπνία κεηαζρεκαηίδνληαη κέζα 

ζην θπηηθφ θχηηαξν κέζσ ηξηψλ θχξησλ θαηαβνιηθψλ νδψλ: ηε γιπθφιπζε, ηελ νδφ 

ησλ θσζθνξηθψλ πεληνδψλ θαη ηελ νδφ ησλ ηξηθαξβνμπιηθψλ νμέσλ. Ο πξσηνγελήο 

κεηαβνιηζκφο ησλ θπηψλ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ δψσλ, θαζψο 

είλαη κηα θσηνεμαξηψκελε δηαδηθαζία (θσηνζχλζεζε).  

Οη δεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο είλαη ελψζεηο πνπ αλήθνπλ ζε εμαηξεηηθά 

δηαθνξνπνηεκέλεο ρεκηθέο νκάδεο, φπσο νξγαληθά νμέα, αξσκαηηθέο ελψζεηο, 

ηεξπέληα, ζηεξνεηδή, θιαβνλνεηδή, αιθαινεηδή, θ.ά. Ζ δξάζε ηνπο ζηα θπηά 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ή/θαη ηεο αχμεζεο (δηέγεξζε ή 

αλαζηνιή ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ηεο κνξθνγέλεζεο), ηελ απφδνζε ηνπ 

αξψκαηνο θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ ησλ θπηηθψλ κεξψλ θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη 

παζνγφλσλ νξγαληζκψλ(εληφκσλ, κπθήησλ, βαθηεξίσλ). Αλ θαη ν δεπηεξνγελήο 

κεηαβνιηζκφο απνηειεί κφλν ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαβνιηζκνχ ζηα θπηά, 

εληνχηνηο ηα πξντφληα ηνπ απνηεινχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά κε θαξκαθνινγηθή δξάζε. 

Δμ’αηηίαο ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, νη δεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο 

απνηεινχλ δπλεηηθά ζηνηρεία κε δξάζε έλαληη ηνπ θαξθίλνπ. Ζ ρνξήγεζε ησλ 

ελψζεσλ απηψλ ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθφξα γηα 

κηθξννξγαληζκνχο θαη κηθξά δψα, ελψ ζε κεγαιχηεξνπο νξγαληζκνχο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε 

ηαρέσο απμαλφκελσλ ηζηψλ, φπσο ν θαξθίλνο. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί ζρεηηθά κε ηα θπηνρεκηθά: «Οη θπηνρεκηθέο 

ελψζεηο, ή αιιηψο θπηνζξεπηηθά ζπζηαηηθά, είλαη θπηηθέο ρεκηθέο ελψζεηο κε 

πνηθίιεο θπζηνινγηθέο δξάζεηο ζηνπο ζειαζηηθνχο νξγαληζκνχο. Πνιιέο απφ απηέο 

ηηο ελψζεηο είλαη παξνχζεο ζε φιν ην θπηηθφ βαζίιεην θαη σο εθ ηνχηνπ βξίζθνληαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή» (Cassidy & Dalais, 2008), «Σα θπζηνινγηθά δξαζηηθά 

ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηα θπηά νλνκάδνληαη θπηνρεκηθά 

(phytochemicals), ελψ φζα πξνέξρνληαη απφ ην δσηθφ βαζίιεην νλνκάδνληαη 

δσνρεκηθά (zoochemicals)» (θισκφο, 2002), «Φπηνρεκηθά ζπζηαηηθά νξίδνληαη κε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα θξνχηα θαη ζηα ιαραληθά, νξηζκέλα 

δίλνπλ ζε απηά ην ρξψκα θαη ην άξσκα, θαη ζπληεινχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

νξηζκέλεο αζζέλεηεο θαη γεληθφηεξα επηβιαβείο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο» 

(Παπαγεσξγίνπ, 2005), «Έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ πεξηέρεη, 

εθηφο απφ ηα απαξαίηεηα κηθξν- θαη καθξν- ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, κηα ζχλζεηε νκάδα 

θπζηθά πξνεξρφκελσλ βηνελεξγψλ κε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (non-nutrients), ηα 

νπνία θαινχληαη θπηνρεκηθά (phytochemicals). Οη ελψζεηο απηέο αλ ελζσκαησζνχλ 

ζηε δηαηξνθή είηε θπζηθά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηξνθίκνπ, είηε σο ζπκπιήξσκα 

ηξνθίκνπ, κπνξεί λα παξέρνπλ καθξνπξφζεζκα ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πγεία. Σα 

θπηνρεκηθά είλαη ελψζεηο πνπ απαληψληαη ζηα θπηά (θπζηθήο πξνέιεπζεο) θαη ν 

αξηζκφο ηέηνησλ ελψζεσλ πνπ αλαγλσξίδεηαη φηη έρνπλ βηνινγηθή δξαζηηθφηεηα 

απμάλεηαη ζεκαληηθά, θαζψο νη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο εμαθνινπζνχλ λα δείρλνπλ 

πηζαλέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ» 

(Murkies et al. 1998) θαη αθφκε «Σα θπηνρεκηθά είλαη κε ζξεπηηθέο ρεκηθέο νπζίεο 

ησλ θπηψλ πνπ έρνπλ πξνζηαηεπηηθέο ή πξνιεπηηθέο ηδηφηεηεο γηα πνιιέο αζζέλεηεο» 

(Oleszek, 2002a, Dekker, 2004). 

Γεληθά, ηα θπηνρεκηθά είλαη νπζίεο κε βηνινγηθφ ξφιν, νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζε ηξνθέο. πλνιηθά, κε ηηο αληηνμεηδσηηθέο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο ηνπο, αλαθέξνληαη 

σο ζξεπηνθαξκαθεπηηθά ή θαξκαθνηξφθηκα. Πξφθεηηαη γηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ 

πνπ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε βηνκεραλία θαη παξέρνπλ 

ηαηξηθφ φθεινο ή φθεινο ζηελ πγεία. 

Αξθεηέο έξεπλεο πιένλ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θπηνρεκηθά κπνξεί λα έρνπλ 

ζεξαπεπηηθή αμία. Θεσξείηαη φηη ζε απηέο νθείινληαη ηα νθέιε ηεο πγείαο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Παξ’ φια απηά, ε πεηξακαηηθή έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 



[38] 
 

βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθά ζηάδηα. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί πεξίπνπ 

30.000 θπηνρεκηθέο ελψζεηο απφ ηηο νπνίεο 5.000-10.000 εκπεξηέρνληαη ζηηο ηξνθέο 

πνπ θαηαλαιψλεη ην επξχ θνηλφ.  

Οη θπηνρεκηθέο ελψζεηο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηε ρεκηθή ηνπο δνκή θαη/ή ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Ο παξαθάησ θαηάινγνο (Πίλαθαο 3.1) δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε πιήξεο, αιιά αλαθέξεηαη ζε θπηνρεκηθέο ελψζεηο πνπ έρνπλ κειεηεζεί 

πην πνιχ ζε θπηηαξηθά, δσηθά θαη αλζξψπηλα κνληέια, θαζψο πξνζιακβάλνληαη ζαλ 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δίαηηαο (Cassidy & Dalais, 2008).  

 

 

 

 

Αγθηλάξεο Κξάκβεο Πξάζηλν ηζάη 

Αριάδηα Κξεκκχδηα Ρνδάθηλα 

Βεξίθνθα Λαραλάθηα Βξπμειιψλ έιηλν 

Διηέο Λάραλν θφξδν 

Δζπεξηδνεηδή Μήια φγηα 

Καξφηα Μνχξα παλάθη 

Καξπνχδη Μπξφθνιν Σνκάηεο 

Κεξάζηα Παηάηεο Φαθέο 

Κφθθηλν θξαζί Πεπφλη Φαζφιηα 

Κνινθπζηά Πηπεξηέο Φξάνπιεο 

 

 

 

 

3.2. Λεηηνπξγίεο θπηνρεκηθώλ  

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηνρεκηθψλ είλαη: 

Αληηνμεηδσηηθή δξάζε: ηα πεξηζζφηεξα θπηνρεκηθά αλαπηχζζνπλ αληηνμεηδσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν νξηζκέλσλ ηχπσλ θαξθίλνπ. Φπηνρεκηθά κε 

αληηνμεηδσηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη: ηα ζνπιθίδηα (θξεκκχδηα, πξάζα, ζθφξδν), ηα 

θαξνηελνεηδή (θξνχηα, θαξφηα), ηα θιαβνλνεηδή (θξνχηα, ιαραληθά), νη 

πνιπθαηλφιεο (ηζάη, ζηαθχιηα). 

Οξκνληθή δξάζε: ηζνθιαβνλνεηδή, πνπ βξίζθνληαη ζηε ζφγηα, κηκνχληαη ηα 

αλζξψπηλα νηζηξνγφλα θαη βνεζνχλ ζηε κείσζε ησλ εκκελνπαπζηαθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηελ νζηενπφξσζε. 

Πίλαθαο 3.1: Σξόθηκα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα θπηνρεκηθώλ 
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Τπνθίλεζε ησλ ελδύκσλ: ηα θπηνρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα ιάραλα, ππνθηλνχλ ηα 

έλδπκα πνπ θαζηζηνχλ ηα νηζηξνγφλα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Άιια θπηνρεκηθά παξεκπνδίδνπλ 

ηα έλδπκα θαη είλαη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ησλ πξσηεαζψλ (ζφγηα θαη θαζφιηα). 

Παξέκβαζε ζην DNA: νη ζαπσλίλεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαζφιηα παξεκπνδίδνπλ 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπ DNA ησλ θπηηάξσλ, απνηξέπνληαο έηζη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Ζ θαςατζίλε, πνπ βξίζθεηαη ζηα θαπηά πηπέξηα, 

πξνζηαηεχεη ην DNA απφ ηηο θαξθηλνγφλεο νπζίεο. 

Αληηβαθηεξηαθή δξάζε: ην θπηνρεκηθφ αιιηζίλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζθφξδν έρεη 

αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο. 

Πξόιεςε αζζελεηώλ: ηνπ ηνχ VIH/AIDS, ηνπ θαξθίλνπ, ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ 

θαη ηεο νζηενπφξσζεο (Oleszek, 2002b). 

 

 

3.3. Πεγέο θπηνρεκηθώλ  

Σα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ θπηνρεκηθά απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ θαη κάιηζηα, ηα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα πεξηέρνπλ 

θπηνρεκηθά εθηφο απφ κεξηθά φπσο ε δάραξε ή ην αιθνφι. Σξφθηκα πινχζηα ζε 

θπηνρεκηθά είλαη: νιφθιεξνη ζπφξνη δεκεηξηαθψλ, ιαραληθά, θαζφιηα, θξνχηα θαη 

ρφξηα. Σα θπηνρεκηθά κε αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο ηείλνπλ λα έρνπλ έληνλα 

ρξψκαηα επεηδή πεξηέρνπλ ρξωκνθόξα. Ζ δνκηθή κνλάδα ησλ ρξσκνθφξσλ είλαη 

ζπλήζσο ην ηζνπξέλην.. Σα ηεξπέληα πξνζδίδνπλ ην πνξηνθαιί ρξψκα ζην θαξφην, ην 

πνξηνθαινθίηξηλν ζηα θνινθπλζνεηδή, ην θφθθηλν ζηελ ηνκάηα θαη ζε πνιιά άιια 

θπηά. Οη αλζνθπαληδίλεο επζχλνληαη γηα ην ρξψκα ησλ ηεχηισλ, θεξαζηψλ, 

πνξθπξψλ ζηαθπιηψλ θαη ησλ πνξθπξψλ ιαράλσλ. Σα πξάζηλα ιαραληθά πεξηέρνπλ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ρισξνθχιιεο θαη έηζη δηαζέηνπλ αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο. Ο 

επθνιφηεξνο ηξφπνο λα απνθηεζνχλ ηα θπηνρεκηθά είλαη λα θαηαλαισζνχλ 

πεξηζζφηεξα θξνχηα (θεξάζηα, κήια θ.ι.π.), ιαραληθά (θνπλνππίδη, ιάραλν, θαξφηα, 

κπξφθνιν θ.ιπ.).  

ηνλ πίλαθα 3.2 πνπ αθνινπζεί, ζπλνςίδνληαη νη θπξηφηεξεο θπηνρεκηθέο 

νπζίεο, ε πεγή απφ ηελ νπνία ιακβάλνληαη, θαζψο θαη ε δξάζε ηνπο. 
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Ζ ζπληζηψκελε εκεξήζηα θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπο. Ζ πνηθηιία ζε ρξσζηηθέο δειψλεη θαη ηελ πνηθηιία 

θπηνρεκηθψλ. Με ηελ θαηαλάισζε κίαο πνηθηιίαο ρξσκάησλ έρνπκε θαη ηηο 

επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηζηνίρσλ θπηνρεκηθψλ. πζηήλεηαη λα θαηαλαιψλνληαη 

θαζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ 5 έσο 9 κεξίδεο θξνχησλ ή ιαραληθψλ. Παξαθάησ, 

βιέπνπκε ηε ζέζε ησλ θξέζθσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηελ ππξακίδα ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ηξνθψλ θαη ηελ θαηαλάισζε πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ ζηελ δηαηξνθηθή 

 Πίλαθαο 3.2: Σξόθηκα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα θπηνρεκηθώλ 
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ππξακίδα απφ κειέηε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan. ηε βάζε ηεο ππάξρεη ην 

λεξφ θαη ακέζσο επφκελα είλαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. Δθηφο απφ ηα 

θπηνρεκηθά, ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά είλαη πινχζηα θαη ζε αλφξγαλα άιαηα, 

βηηακίλεο, ίλεο θαη ρακειά ζε θνξεζκέλα ιίπε (Myklebust, 2006). 

 

 

 

 

 

Οη πεξηζζφηεξεο θπηνρεκηθέο ελψζεηο έρνπλ ηζρπξή κπξσδηά, ζπλήζσο ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ζείνπ (Oleszek, 2002b). Έηζη «αθνινπζψληαο ηε κχηε καο» θαη 

θαηαλαιψλνληαο ,γηα παξάδεηγκα, θξεκκχδη, ζθφξδν, ιάραλν, λεαξνχο βιαζηνχο θαη 

κπξφθνιν, κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο λα πξνζηαηεπζεί απφ πνιιέο 

αζζέλεηεο.  

 

 

3.4. Δπίδξαζε θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

θπηνρεκηθώλ 

χγρξνλεο έξεπλεο ππνγξακκίδνπλ φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ θπηνρεκηθψλ ζε 

θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ην ζχζηεκα άζθεζεο ηεο 

Δηθόλα 3.1: Η δηαηξνθηθή ππξακίδα (Myklebust, 2006) 

(πεγή:http://www.welcometolife.me/Welcome_To_Life/Good_News_Blog/Entries/2010/12

/19_Healing_Food_Pyramid.html) 

http://www.welcometolife.me/Welcome_To_Life/Good_News_Blog/Entries/2010/12/19_Healing_Food_Pyramid.html
http://www.welcometolife.me/Welcome_To_Life/Good_News_Blog/Entries/2010/12/19_Healing_Food_Pyramid.html
http://www.welcometolife.me/Welcome_To_Life/Good_News_Blog/Entries/2010/12/19_Healing_Food_Pyramid.html
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Γεσξγίαο (βηνινγηθή,  νινθιεξσκέλε,  ζπκβαηηθή)  θαη ηελ πνηθηιία αιιά θαη κε ηηο 

ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ  (π.ρ. ζεξκνθξαζία, θσηηζκφο, ζπλζήθεο αλάπηπμεο),  

ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο  (π.ρ. ιίπαλζε, ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο), ηνπο εδαθηθνχο 

παξάγνληεο  (π.ρ. αιαηφηεηα, θνκπφζηεο, ιίπαλζε), ην ζηάδην ζπγθνκηδήο (ην 

θαηαλαιηζθφκελν κέξνο, ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ) θαη ηνπο κεηαζπιιεθηηθνχο 

ρεηξηζκνχο ησλ παξαγσγψλ αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ.   

Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

αλζνθπαλψλ ζε θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά, έρνπλ δείμεη ηε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ 

κεηαζπιιεθηηθνχ ρεηξηζκνχ γηα ηελ αχμεζή ηνπο.  

Οη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο  (ζεξκνθξαζία,  θσηηζκφο,  αθηηλνβνιία)  θαηά 

ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

θπηνρεκηθψλ. 

 

 

3.5. Ζ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

θπηνρεκηθώλ 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επεξεάδεη ηαρχηαηα παξάγνληεο βαζηθνχο γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ. Σν λεξφ θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα. Ζ ζεξκνθξαζία, ε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε,  ε ζπζζψξεπζε ξππνγφλσλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο,  είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Ζ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζηε βηνζχλζεζε ησλ θπηνρεκηθψλ είλαη έλαο παξάγνληαο, ζρεηηθά κε ηνλ 

νπνίν κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο, πνπ φκσο θαίλεηαη πσο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βηνζχλζεζε ησλ θπηνρεκηθψλ άξα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ηα βαξέα κέηαιια είλαη 

επίζεο παξάγνληεο πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο θαιιηεξγεηέο. 

 

 

3.6. Σνμηθόηεηα ησλ θπηνρεκηθώλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ θπηνρεκηθψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ηνμηθφηεηα.  Οη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ θπηνρεκηθψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθφηεηεο. πσο ηζρχεη 

γεληθφηεξα ζηελ θαηαλάισζε νπνηαζδήπνηε ηξνθήο, έηζη θαη ζηα θπηνρεκηθά, 

ππάξρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε. Τπάξρνπλ φκσο θαη 
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θάπνηεο θαηεγνξίεο θπηνρεκηθψλ, ησλ νπνίσλ ε θαηαλάισζε αθφκε θαη ζε ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο, έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε αλζξψπηλε πγεία.  Ζ ζπγθέληξσζε ησλ 

θπηνρεκηθψλ απηψλ, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο 

επεξεάδνληαη θαη ηα θπηνρεκηθά κε ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη 

φηη ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ν ηξφπνο θαιιηέξγεηαο (π.ρ. νξγαληθή, 

ζπκβαηηθή), νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο αιιά θαη νη κέζνδνη κεηαζπιιεθηηθνχ 

ρεηξηζκνχ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ, NUTRACEUTICALS ΚΑΗ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

 

4.1. Λεηηνπξγηθά ηξόθηκα 

Ο φξνο «ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ  

Ηαπσλία γηα λα πεξηγξάςεη ηξφθηκα ηα νπνία έρνπλ πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ. Ωο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα νξίδνληαη «ηα επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα πνπ 

πεξηέρνπλ πιηθά ή ζπζηαηηθά ηα νπνία, εθηφο απφ ηε ζξεπηηθή αμία πνπ  παξέρνπλ, 

επεξεάδνπλ ζεηηθά εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ» ή αιιηψο 

«εθείλα πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία» θαη παξαζθεπάδνληαη κε πξνζζήθε ζπζηαηηθψλ 

πνπ ηα ίδηα ηα ηξφθηκα δελ πεξηέρνπλ ή κε ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Λφγσ ηνπ 

φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη πεξηζζφηεξν κηα έλλνηα, παξά κηα θαζνξηζκέλε 

νκάδα πξντφλησλ ηξνθίκσλ, έρεη πξνηαζεί έλαο νξηζκφο εγθεθξηκέλνο απφ ηελ 

FUFOSE (European Commission Concerted Action on Functional Food Science in 

Europe - Δπξσπατθή Αξρή γηα ηα Λεηηνπξγηθά Σξφθηκα), ν νπνίνο είλαη ν εμήο: «Έλα 

ηξφθηκν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ιεηηνπξγηθφ εάλ απνδεηθλχεηαη ηθαλνπνηεηηθά φηη 

επεξεάδεη επεξγεηηθά κηα ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο, πέξα απφ ηα 

επαξθή ζξεπηηθά απνηειέζκαηα, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα έρεη ζρέζε είηε κε ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο θαη επεκεξίαο είηε κε ηε κείσζε θηλδχλσλ απφ αζζέλεηεο. Έλα 

ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν πξέπεη λα παξακέλεη ηξφθηκν θαη πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ ζε θαλνληθέο πνζφηεηεο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα θαηαλαισζνχλ ζηε 

δηαηξνθή: δελ είλαη ράπη ή θάςνπια, αιιά κέξνο κηαο ζπλεζηζκέλεο δηαηξνθήο.» 

(Diplock et al., 1998). 

Σα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα πεξηέρνπλ (ή εκπινπηίδνληαη κε) ζπζηαηηθά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πιηθά θπζηθά ή πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηερλνινγηθά ή 

βηνηερλνινγηθά κέζα. Κάπνηα ηέηνηα ηξφθηκα είλαη δπλαηφλ λα απνηεινχλ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο, έρνληαο ζεηηθή επίδξαζε ζε εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Γεληθά, ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη ηξφθηκα πνπ: α) έρνπλ ππνζηεί 

ηξνπνπνίεζε ψζηε λα απμεζεί ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζπζηαηηθφ ηνπο 

πνπ πξνζδίδεη φθεινο ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή (π.ρ. απγά πινχζηα ζε σ-3 ιφγσ 

ηξνπνπνηεκέλεο πνηφηεηαο ηξνθήο ζηηο θφηεο θαη θησρά ζε ρνιεζηεξφιε), β) έρνπλ 

εκπινπηηζηεί κε έλα λέν ζπζηαηηθφ κε ζεηηθή δξάζε ζηελ πγεία (π.ρ. εκπινπηηζκφο 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε αζβέζηην), γ) έρνπλ ππνζηεί αληηθαηάζηαζε ή αθφκε 
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θαη πιήξε αθαίξεζε ελφο βιαβεξνχ ζπζηαηηθνχ ην νπνίν ζεσξείηαη επηδήκην (π.ρ. 

αθαίξεζε θνξεζκέλνπ ιίπνπο απφ αιιαληηθφ θαη πξνζζήθε ειαηνιάδνπ) θαη δ) έρνπλ 

εκπινπηηζηεί κε έλα ζπζηαηηθφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ σθέιηκσλ 

επηπηψζεσλ ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ  ηξνθίκνπ (Γεκνζζελφπνπινο, 2007-

2008). 

 

 

4.2. Σξόθηκα κε βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά (Nutraceuticals) 

Ο φξνο «nutraceutical» επηλνήζεθε ην 1989 απφ ηνλ Stephen De 

Felice, ηδξπηή θαη πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Καηλνηνκία ζηελ Ηαηξηθή (FIM),  

ζην Κξάλθνξλη, NJ θαη πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ φξσλ «nutrition” 

(δηαηξνθή) θαη «pharmaceutical» (θαξκαθεπηηθφο). χκθσλα κε ηνλ De Felice, σο 

nutraceutical κπνξεί λα νξηζηεί «έλα ηξφθηκν ή ζπζηαηηθφ ηξνθίκσλ πνπ παξέρεη 

ηαηξηθά νθέιε ή πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο 

πξφιεςεο ή/θαη ζεξαπείαο κηαο αζζέλεηαο». 

 

 

 

 

 

Ο Ekta K. Kalra, δίλνληαο ηε δηθή ηνπ εθδνρή ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

«ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα» θαη «nutraceuticals» ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, ιέεη 

Δηθόλα 4.1: Nutraceutical είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ όξσλ nutrition θαη pharmaceutical  

(πεγή: http://www.oocities.org/therapy4health/viva.htm) 

http://www.oocities.org/therapy4health/viva.htm
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φηη: «ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα παξέρνπλ ζην ζψκα ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα 

βηηακηλψλ, ιηπψλ πξσηετλψλ, πδαηαλζξάθσλ, θιπ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπ. ηαλ ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα εληζρχνπλ ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ 

ή/θαη δηαηαξαρψλ (εθηφο ηεο αλαηκίαο), ηφηε, νλνκάδνληαη nutraceuticals». Έηζη, 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα γηα έλαλ θαηαλαισηή κπνξνχλ λα ελεξγνχλ 

σο nutraceuticals γηα έλαλ άιιν.   

Σα πξντφληα ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο βηνδξαζηηθέο νπζίεο πνπ 

πεξηέρνπλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο θπηηθέο ίλεο, πξεβηνηηθά, 

πξνβηνηηθά, πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, αληηνμεηδσηηθά θαη άιινη δηάθνξνη ηχπνη  

θπηηθψλ / θπζηθψλ ηξνθψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ  

ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηεο επνρήο, φπσο παρπζαξθία, 

θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα,θαξθίλνο, νζηενπφξσζε, αξζξίηηδα,δηαβήηεο, ρνιεζηεξίλε 

θιπ. Ζ επίδξαζή ηνπο ζηελ πγεία έρεη ήδε απνδεηρζεί απφ εξεπλεηηθέο κειέηεο. 

πλνιηθά έρνπλ νδεγήζεη ζηελ λέα επνρή ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο πγείαο, ζηνρεχνληαο 

ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. 

 

 

4.3. πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο 

Ο φξνο «ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο» έρεη θαζνξηζηεί απφ ηνλ ακεξηθαληθφ 

νξγαληζκφ DSHEA (Dietary Supplement Health and Education Act) κε βάζε 

νξηζκέλα θξηηήξηα. Έηζη, έλα ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, είλαη έλα πξντφλ (εθηφο ηνπ 

θαπλνχ) πνπ έρεη σο ζηφρν λα ζπκπιεξψζεη ηε δηαηξνθή, ην νπνίν θέξεη ή πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ δηαηξνθηθά ζπζηαηηθά: βηηακίλε, κεηαιιηθφ 

ζηνηρείν, βφηαλν ή νπζία βνηαληθήο πξνέιεπζεο, ακηλνμχ, ζξεπηηθή νπζία πνπ ζα 

θαηαλαισζεί γηα λα απμεζεί ε ζπλνιηθή εκεξήζηα πξφζιεςε ή ζπκπχθλσκα, 

κεηαβνιίηε, εθρχιηζκα ή ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ. Πξννξίδεηαη γηα 

θαηάπνζε ζε ράπη, θάςνπια, δηζθίν ή πγξή κνξθή θαη δελ αληηθαζηζηά θαη δελ 

παξνπζηάδεηαη σο έλα ζπκβαηηθφ ηξφθηκν ή σο απνθιεηζηηθφ ζηνηρείν ελφο γεχκαηνο 

ή δίαηηαο. Έλα ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν θαη 

εγθεθξηκέλν θαη θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ επηζήκαλζε «ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο». 

Σα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

δηαηξνθήο, αλ θη εθφζνλ ε δηαηξνθή απηή δελ είλαη επαξθήο ή νη αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη κία 

"θπζηνινγηθή" δηαηξνθή (Aκεξηθαληθή Ηαηξηθή Δηαηξεία, 1994). 
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ζνη είλαη ελάληηα ζηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ, έρνπλ σο θχξην επηρείξεκα 

φηη θαλέλα ζπκπιήξσκα δελ είλαη απαξαίηεην, εάλ ε θαλνληθή δηαηξνθή κπνξεί λα 

καο παξέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεηαδφκαζηε ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη 

ππνζηεξηθηέο ησλ ζπκπιεξσκάησλ, βαζίδνληαη ζην επηρείξεκα φηη κε ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο δσήο θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ, έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ 

βηηακηλψλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ θαηαζηξέθεηαη. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ, φηη εάλ 

θάπνηνο αζθείηαη, δεη έληνλε δσή, θάλεη θνπηαζηηθή εξγαζία, βηψλεη εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο ή ιακβάλεη θάξκαθα, νη ζξεπηηθέο ηνπ αλάγθεο είλαη πην απμεκέλεο. Ζ 

"κέζε άπνςε" αλάκεζα ζην "φρη" θαη ζην "λαη" είλαη απηή πνπ ιέεη φηη ηα 

ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνιεπηηθά φζνη έρνπλ 

απμεκέλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κε ζσζηή 

δηαηξνθή, πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ηνπο ή αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

πξνζιακβαλφκελσλ ηξνθψλ.  

Οξηζκέλα ζπκπιεξψκαηα είλαη ελδερνκέλσο ρξήζηκα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ δε δηαηξέθνληαη ζσζηά θη αζθνχληαη, δνπλ θη εξγάδνληαη 

έληνλα, φπσο εθήβνπο, γπλαίθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηεο 

εγθπκνζχλεο, θαπληζηέο, φζνπο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έληνλνπ άγρνπο, άηνκα 

πνπ αθνινπζνχλ ππνζεξκηδηθέο δίαηηεο, φζνπο δηαηξέθνληαη κνλνκεξψο, άηνκα ηα 

νπνία έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο θαηά πεξηφδνπο, αζζελείο, ρξήζηεο θάπνησλ 

θαξκάθσλ θαη αζιεηέο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζθιεξέο πξνπνλήζεηο. Θεσξεηηθά 

ινηπφλ, νξηζκέλα ζπκπιεξψκαηα είλαη, ή κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ, ρξήζηκα, ζε 

άηνκα ηα νπνία δελ δηαηξέθνληαη ζσζηά, έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο, πξνβιήκαηα 

ζηελ αθνκνίσζε νξηζκέλσλ βηηακηλψλ, κεηάιισλ ή άιισλ ζπζηαηηθψλ, ή έρνπλ 

απμεκέλε απνβνιή ζηνηρείσλ, ιφγσ θάπνησλ θαηαζηάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

ε επηπιένλ αλαγθαία πνζφηεηα κπνξεί λα "θαιπθζεί" είηε κε ηελ ιήςε πεξηζζνηέξσλ 

ηξνθψλ πνπ πεξηέρνπλ ην ζπζηαηηθφ ζην νπνίν ππάξρεη έιιεηςε, κεγαιχηεξε αλάγθε 

ή απμεκέλε απνβνιή, είηε κε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο, είηε κε ηε ιήςε 

ηνπ αλάινγνπ ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο. 

 

 

4.4. Απαηηήζεηο θαηαλαισηή 

Ζ ηδέα γηα εηδηθά ηξφθηκα κε ζθνπφ ηελ «πξνθχιαμε ή πξνζηαζία» ηεο πγείαο 

δελ είλαη θαηλνχξηα. Απφ πνιχ παιηά ν άλζξσπνο έθαλε πξνζπάζεηεο γηα πξφιεςε ή 

ζεξαπεία αζζελεηψλ κε ηε βνήζεηα θπζηνινγηθά ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηξνθίκσλ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα απμάλνληαη ζπλερψο ε απνδνρή θαη ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε 

ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

είλαη νη ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ πγεία θαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

λέα ηξφθηκα πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία.  

Οη απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ζηα ηξφθηκα έρνπλ ηζηνξηθά 

παξνπζηάζεη ζεκαληηθή εμέιημε. Αξρηθά νη απαηηήζεηο αθνξνχζαλ κφλν ζε ηξφθηκα 

θαη πνηά πνπ ζηφρν είραλ ηελ επηβίσζε, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθαλ ζε 

πξντφληα κε ζηφρν ηελ επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε, αθνινχζσο ζε πξντφληα  ρσξίο  

δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ πγεία θαη θαηέιεμαλ ζε ηξφθηκα θαη πνηά πνπ 

εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ πγεία θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ πέξαλ ησλ 

αξρηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο.  

Οη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ πιένλ ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ  απφθαζε  αγνξάο  ελφο  ηξνθίκνπ.  

Δπνκέλσο, ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά νθείινπλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηαλαισηψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη παξαγσγνί ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ αλαπηχζζνπλ πξντφληα κε ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ηξφθηκα κε  

ρακειή ρνιεζηεξφιε, ηξφθηκα πνπ παξέρνπλ ελέξγεηα, εληζρπκέλα κε βηηακίλεο ή 

άιια ζξεπηηθά, κε πξνζζήθε ηλψλ θ.ά.  

Καζψο ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ θαηαλάισζεο 

ηξνθίκσλ θαη αζζελεηψλ πιεζαίλνπλ θαη δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, 

νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε πγεία ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί, σο έλα 

βαζκφ, λα ειεγρζεί. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηξφθηκα πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία νινέλα θαη 

απμάλεηαη. Τπάξρεη πιένλ ελεκέξσζε γηα ηελ πγεία θαη ηε ζσζηή δηαηξνθή, ε νπνία 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ηηο ΖΠΑ, γηα παξάδεηγκα, φια 

ζρεδφλ ηα πξντφληα έρνπλ επηζήκαλζε γηα ηε ζξεπηηθφηεηα θαη έηζη είλαη επθνιφηεξν 

λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

Ζ απνδνρή θαη ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ηξνθίκσλ απηψλ απμάλνληαη 

ζπλερψο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, ηδηαίηεξα εθφζνλ ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο 

απνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ζηελ πγεία θαη 

ζπλερψο αλαπηχζζνληαη λέα πξντφληα πνπ είλαη γεπζηηθά θαη παξάιιεια πγηεηλά. 

Έηζη αλαδχνληαη σο λέν ηκήκα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, ελψ ζηελ 

Δπξψπε ε ηάζε πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά δείρλεη φηη άκεζα ζα απνηειέζνπλ 

έλα δπλακηθφ ηνπο θιάδν. Ζ αγνξά παξέρεη κεγάιε πνηθηιία ζηελ Ηαπσλία, φπνπ 

παξάγνληαη πνηά κε ίλεο, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε, φπνπ παξάγνληαη ρπκνί θξνχησλ κε 
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ίλεο, καξγαξίλεο ρακειήο ρνιεζηεξφιεο, πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο εκπινπηηζκέλα 

κε βηηακίλεο, δπκσκέλα γαιαθηνθνκηθά κε πξνβηνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηξφθηκα 

εληζρπκέλα κε ζξεπηηθά ζηνηρεία, γηα παξάδεηγκα ςσκί κε θνιηθφ νμχ, δεκεηξηαθά 

γηα πξσηλφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηάθνξα ζπζηαηηθά κε εηδηθέο βηνδξαζηηθέο νπζίεο 

απνκνλψλνληαη απφ παξαπξντφληα ηξνθίκσλ θαη δηαηίζεληαη ζην εκπφξην γηα 

εκπινπηηζκφ ησλ ηξνθίκσλ φπσο ρηηίλε, ρηηνδάλε, ηρζπέιαηα θαη πξσηακίλεο απφ 

ςάξηα σο αληηβαθηεξηαθά. 

Καη ελψ ε θαίλεηαη φηη νη θαηαλαισηέο ηεο Δπξψπεο έρνπλ αξρίζεη λα 

αλαδεηνχλ πξντφληα κε ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα, εληνπίδεηαη σζηφζν κεγάιε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαη ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Ηαπσλίαο. ηελ Ηαπσλία νη 

θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία θαη παξφιν πνπ 

δελ ππάξρεη επηζήκαλζε ζην 90% ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, εθείλνη είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ ζηελ πγεία ηνπο. ηελ 

Δπξψπε κφλν ην 24% ησλ θαηαλαισηψλ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηνλ φξν 

«ιεηηνπξγηθά» θαη κφιηο ην 10% κε ηνλ φξν «nutraceuticals», ελψ γεληθά ππάξρεη 

ζχγρπζε κε ηηο δηάθνξεο νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα θαη επνκέλσο θαίλεηαη φηη ε εηζαγσγή ηέηνησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ζα 

δερζεί θξηηηθή απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπο. 

 

 

4.5. Καηεγνξίεο θαη πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ 

Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηαηηθά δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε δξάζε ηνπο ζε:  

 εθείλα πνπ πεξηέρνπλ απμεκέλε ζπγθέληξσζε  ελφο πιενλεθηηθνχ/επεξγεηηθνχ 

ζπζηαηηθνχ, π.ρ. θπηνζηεξφιεο, δηαηηεηηθέο ίλεο  

 εθείλα πνπ πεξηέρνπλ έλα πξφζζεην ζπζηαηηθφ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα 

πιενλεθηηθφ, π.ρ. βηηακίλε ή κεηαιιηθφ ζηνηρείν ή πξνβηνηηθή θαιιηέξγεηα  

 εθείλα πνπ  βνεζνχλ ηελ  απνκφλσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, π.ρ. 

αιιεξγηνγφλα 

 εθείλα ησλ νπνίσλ έλα αξλεηηθφ ζπζηαηηθφ έρεη αληηθαηαζηαζεί ελ κέξεη απφ 

έλα ζεηηθφ πιηθφ, π.ρ. ππνθαηάζηαην ιηπαξνχ.  

πλνπηηθά ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ πγεία αλήθνπλ ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: δηαηηεηηθέο ίλεο, νιηγνζαθραξίηεο, αιθννινζάθραξα, ακηλνμέα, 

πεπηίδηα θαη πξσηεΐλεο, γιπθνδίηεο, αιθνφιεο, ηζνπξελνεηδή θαη βηηακίλεο, ρνιίλεο, 
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βαθηήξηα ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο, κέηαιια, πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, θπηνρεκηθά, 

αληηνμεηδσηηθά θ.ά.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηξφθηκα λα επεξεάζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ: επίπεδα ρνιεζηεξφιεο, πεπηηθφ 

ζχζηεκα, πξφιεςε θαξθίλνπ, κεηαβνιηθφο ξπζκφο, ελεξγεηαθά επίπεδα, πγεία ησλ 

δνληηψλ, ζεξκνθξαζία ζψκαηνο, πίεζε ηνπ αίκαηνο, ππθλφηεηα νζηψλ, δηαλνεηηθή 

νμπδέξθεηα, νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ραιάξσζε απφ ην άγρνο, ηζρχο κπψλ, αληίζηαζε 

ζην ςχρνο, θ.ά. 

Ωο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα απφ θπηηθέο πξψηεο χιεο κε αμηφινγεο 

πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο ζηελ πγεία αλαθέξνληαη ηα θξνχηα θαη ιαραληθά γηα 

πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ, δηάθνξα θπηνρεκηθά σθέιηκα γηα ηελ πγεία, ηξφθηκα πινχζηα 

ζε ίλεο γηα πνιιέο βηνινγηθέο δξάζεηο, φπσο π.ρ. ε ζφγηα γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 

θαη κείσζε ηεο ρνιεζηεξφιεο, ην ζεζακέιαην πινχζην ζε σ-3 ιηπαξά νμέα θαη 

ιηλνιετθφ νμχ, ην ζθφξδν γηα ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο θαηά ηνπ θαξθίλνπ, σο 

αληηβηνηηθφ ή γηα κείσζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ρνιεζηεξφιεο, νη ληνκάηεο κε ιπθνπέλην 

γηα ηνλ πξνζηάηε ή ηνλ θαξθίλν, ην κπξφθνιν γηα ηνλ θαξθίλν, ηα εζπεξηδνεηδή 

πινχζηα ζε βηηακίλε C, ην ηζάη κε πνιπθαηλφιεο γηα ηνλ θαξθίλν, ηα ζηαθχιηα κε 

θαηλφιεο γηα ηελ θαξδηά θ.ά. Ωο ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα απφ δσηθέο πξψηεο χιεο κε 

αληίζηνηρεο πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο ζηελ πγεία αλαθέξνληαη ηα ςάξηα πινχζηα ζε  σ-

3 ιηπαξά νμέα γηα ηνλ θαξθίλν ή γηα κείσζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ, ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα γηα ηελ νζηενπφξσζε θ.ά.  

Ωο βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά αλαθέξνληαη νη αλζνθπαλίλεο (θιαβνλνεηδή) πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα κνχξα θαηά ηεο γήξαλζεο θαη ηνπ θαξθίλνπ, ην 6-θαξνηέλην ζηα 

θαξφηα θαη ζε δηάθνξα ηξνπηθά θξνχηα θαηά ηνπ θαξθίλνπ, ηξφθηκα εληζρπκέλα κε 

αζβέζηην (γαιαθηνθνκηθά πξντφληα), κε Βηηακίλε Α ή θνιηθφ νμχ, θπηηθά 

εθρπιίζκαηα, ηζνθιαβφλεο, ιπθνπέλην θ.ά. 

 

 

4.6. Ζ αγνξά ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ 

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ηεο νξζήο επηινγήο ησλ 

ηξνθίκσλ κε ηελ ζσξάθηζε ηεο πγείαο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο 

αζζελεηψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην μεθάζαξε. Απηή ε ζπζρέηηζε είρε σο ζπλέπεηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη σο ηξφθηκα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνύο πγείαο (health claims). Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 
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είλαη ηα θπξηφηεξα παξαδείγκαηα ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, ε θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ 

έρεη απνδεηρζεί φηη πξνάγεη ηελ πγεία (π.ρ. βειηίσζε πέςεο ηεο ιαθηφδεο, 

απελεξγνπνίεζε ηνμηθψλ νπζηψλ). 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ιεηηνπξγηθά πξντφληα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί είλαη 

πνηά: αλαςπθηηθά, πνηά πνπ πξνζδίδνπλ ελέξγεηα, ηζνηνληθά πνηά, ρπκνί θξνχησλ, 

ηζάη θ.ά.  Ήδε ππάξρνπλ ζηελ αγνξά πνηά εληζρπκέλα κε αζβέζηην, βηηακίλεο, 

δηαηηεηηθέο ίλεο, νιηγνζαθραξίηεο, κέηαιια θ.ιπ. Αλάκεζα ζηα πξντφληα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ πεξηιακβάλνληαη δεκεηξηαθά γηα πξσηλφ γεχκα θαη ςσκί 

εληζρπκέλν κε βηηακίλεο, κέηαιια, πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα σ-3, νιηγνζαθραξίηεο 

θαη ίλεο, πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο εληζρπκέλα κε βηηακίλεο θαη νιηγνζαθραξίηεο, 

καξγαξίλεο, κπηζθφηα, ηξφθηκα γηα βξέθε, παγσηά, ζάιηζεο γηα ζαιάηεο θαη πνιιά 

άιια.  

χκθσλα κε ηελ ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ αγνξά, θαίλεηαη φηη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα ζπληζηνχλ έλα λέν ηκήκα ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη πξνβιέπεηαη φηη κειινληηθά ζα απνηειέζνπλ έλα δπλακηθφ θιάδν ηνπο. 

ηελ Ηαπσλία, ε νπνία είλαη πξσηνπφξνο ζηελ αγνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, 

ππάξρνπλ αξθεηέο εηαηξείεο πνπ ηα παξάγνπλ θαη εθηηκάηαη φηη ε παξαγφκελε 

πνζφηεηα απμάλεηαη θαηά 8,5% θάζε έηνο.  

ηελ Δπξψπε νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηξφθηκα θπζηθήο πξνέιεπζεο θαη 

γεληθά ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηα επεμεξγαζκέλα πξντφληα, γεγνλφο πνπ έρεη 

επίπησζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Παξ’φια απηά, 

ππάξρεη παξαγσγή ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ. Σαπηφρξνλα δηελεξγείηαη ζπλερήο έξεπλα 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο, 

κέζσ θαηαλάισζεο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αληίζηνηρεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

ηηο ΖΠΑ ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα, ηφζν 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο, φζν θαη απφ ηε βηνκεραλία, αιιά ίζσο ε λνκνζεζία απνηειεί 

εκπφδην ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ έρνπλ 

εηζέιζεη ζηελ αγνξά ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ κε θπξηφηεξα είδε ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα πνηά κε αζβέζηην θαη ηα εληζρπκέλα κε αληηνμεηδσηηθά 

πξντφληα.  
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4.7. Ννκνζεζία ιεηηνπξγηθώλ ηξνθίκσλ 

Γηα ηελ επηηπρία ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηξνθίκνπ ζηελ αγνξά πξέπεη λα ηεξνχληαη 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Οη θπξηφηεξεο είλαη: ε αμηφπηζηε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ πγεία θαη ε αζθάιεηα ηνπ θαηά ηε ρξήζε. 

Σξφθηκα, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα δελ απνδεηθλχνληαη, δελ 

γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ νθείιεη λα είλαη αξθεηά πξνζεθηηθή ζηελ επηβεβαίσζε ησλ 

ηδηνηήησλ ηέηνησλ ηξνθίκσλ πξνηνχ απηά εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, ψζηε λα κελ 

πξνθαιείηαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη δηάθνξνη επηζηεκνληθνί θαη θξαηηθνί νξγαληζκνί ησλ 

ρσξψλ παγθνζκίσο άξρηζαλ λα θαζνξίδνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην εηζφδνπ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά, ελψ νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνπλ ιεηηνπξγηθά πξντφληα. Αλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα είλαη έλα ζρεηηθά 

λέν δεδνκέλν γηα ηε δηαηξνθή µαο, ππάξρεη ήδε έλα πνιχ απζηεξφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαη έλαο απζηεξφο θαλνληζκφο ζε ηζρχ απφ ηελ  1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 2007, απφ ηελ 

ΔΔ ζρεηηθά µε ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο ησλ 

ηζρπξηζκψλ απηψλ ησλ πξντφλησλ, ην νπνίν θαη έρεη ελαξκνληζζεί  µε ην δίθαην ηεο 

θάζε ρψξαο µέινπο, φπσο θαη ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, ν δηεζλήο νξγαληζκφο Codex 

Alimentarius ηνπ FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health 

Organization, Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο/Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο)  

ηνπ ΟΖΔ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη εζληθνί ξπζκηζηηθνί θνξείο πξνβαίλνπλ 

ζηαδηαθά ζηε ζέζπηζε πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα 

πξνζηαηέςνπλ ηνλ θαηαλαισηή.  

 

 

4.8. Έγθξηζε θπθινθνξίαο ιεηηνπξγηθνύ ηξνθίκνπ 

Γηα λα θπθινθνξήζεη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά έλα λέν ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν, 

πξέπεη ε παξαγσγφο εηαηξεία λα θαηαζέζεη ζηελ EFSA (European Food Safety 

Authority - Δπξσπατθή Αξρή Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ) πιήξε θάθειν µε ζηνηρεία 

ζρεηηθά µε ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε φισλ ησλ πγηεηλψλ ηδηνηήησλ / ηζρπξηζκψλ 

(health claims) πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο. Σφζν ε ΔΔ, φζν θαη ην ILSI 

(International Life Sciences Institute - Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ), 

πνπ αζρνινχληαη µε ηελ επηζηήκε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε 

(FUFOSE - Functional Food Science in Europe /Δπηηξνπή Λεηηνπξγηθήο Δπηζηήκεο 
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Σξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε),  έρνπλ επηζεκάλεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο  γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα:   

1) ην νπνηνδήπνηε πξντφλ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά σο «ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν», 

µε νπνηαδήπνηε επηζήκαλζε, ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλν ζε έγθπξνπο δείθηεο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο - ζηφρνπ.   

2) ην νπνηνδήπνηε πξντφλ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά σο «ιεηηνπξγηθφ ηξφθηκν»,  

ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλν ζε έγθπξνπο δείθηεο ησλ ελδηάκεζσλ παξακέηξσλ ηεο 

αζζέλεηαο,  ή αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο.   

Γεδνκέλνπ φηη ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε, αιιά θαη λα είλαη βέβαηνο γηα ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ 

θάζε ηξνθίκνπ,  είλαη απαξαίηεην ζηελ εηηθέηα θαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπο:  

- λα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά  µε ηα νθέιε ηνπ 

πξντφληνο γηα ηελ πγεία, πνπ λα βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθέο απνδείμεηο 

- λα µελ ππάξρνπλ παξαπιαλεηηθά ζρφιηα ή επηζεκάλζεηο, πνπ λα σζνχλ 

ζηελ αγνξά ηνπ.  

Ηδαληθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη επηζηεκνληθά φηη ε εθάζηνηε «ελεξγή»  

νπζία απνξξνθάηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ή θηάλεη ζην ζεκείν φπνπ κπνξεί λα δξάζεη. 

Πξέπεη επίζεο λα απνδεηθλχεηαη φηη ε θαηαλάισζε ηνπ ηξνθίκνπ ζηηο ζπλήζεηο 

πνζφηεηεο έρεη σθέιηκε δξάζε γηα ηνλ νξγαληζκφ, π.ρ. κεηψλεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο 

ή φηη κπνξεί λα κεηξεζεί ε ζεηηθή ηνπ επίδξαζε ζε θάπνηνλ βηνρεκηθφ δείθηε, π.ρ. 

ζηελ ρνιεζηεξφιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΑΦΗ ΣΟ ΡΑΦΗ  (From Farm To Fork) 

 

 

5.1. Δηζαγσγή 

Οη Δπξσπαίνη θαηαλαισηέο ζέινπλ θαη αλαδεηνχλ ηξφθηκα πνπ είλαη αζθαιή 

θαη πγηεηλά. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ηξφθηκα πνπ 

θαηαλαιψλνληαη είλαη ζην ίδην πςειφ επίπεδν γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηνπνζεζία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, εληφο ή εθηφο ηεο Δ.Δ. Πξνζπάζεηεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γίλνληαη ζπλερψο θαη θπξίσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Αθνξκή απνηέιεζε θπξίσο ε εκθάληζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 

ηεο λφζνπ ησλ «ηξειψλ αγειάδσλ», ησλ κνιπζκέλσλ κε δηνμίλε δσνηξνθψλ θαη ην 

λνζεπκέλν ειαηφιαδν. Ο ζθνπφο ήηαλ φρη κφλν ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ θαηά ην δπλαηφλ, αιιά θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θαηαλαισηέο ζα 

έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη κεδεληθφο θίλδπλνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, φκσο ε Δ.Δ. θάλεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ, γηα λα θξαηήζεη ηνπο θηλδχλνπο ζην ειάρηζην κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ 

πξνηχπσλ γηα ηα ηξφθηκα, πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πην πξνεγκέλε επηζηεκνληθή 

γλψζε. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ζεκαληηθνί άμνλεο ζρεηηθά κε απηφ: 

 νη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

δσνηξνθψλ 

 αλεμάξηεηεο θαη δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο θαη ζπκβνπιέο 

 δξάζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ 

 αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θαηαλαισηή λα θάλεη επηινγέο κε 

βάζε πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ζχζηαζε 

ησλ ηξνθίκσλ 

Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ δε ζπλεπάγεηαη θαη νκνηνκνξθία ησλ ηξνθίκσλ. Σν 

ζχζηεκα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη κελ θνηλφ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηε Δ.Δ., 

αιιά επηηξέπεη -θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνσζεί- ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη θπζηθά 

ηελ πνηφηεηα. Πξνζηαηεχεη δε ην δηαθξηηηθφ ραξαθηήξα ή ηα παξαδνζηαθά ηξφθηκα 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλεο πεξηνρέο ή νξηζκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο απφ ην λα 

αληηγξαθνχλ αζέκηηα απφ άιινπο θαη επίζεο πξνάγεη ηε βηνινγηθή γεσξγία.  

 

 

5.2. Κάλνληαο ηα ηξόθηκα αζθαιή 

Μεηά ηελ θξίζε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 

δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα αληηθαηαζηαζεί ην ζπλνλζχιεπκα θαλφλσλ πνπ ίζρπε σο 

ηφηε κε κηα απινχζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία έδηλε πξνζνρή 

θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ κνιπζκέλεο δσνηξνθέο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο λνκνζεζίαο, γλσζηήο σο «General Food Law», πνπ εθαξκφζηεθε ζηαδηαθά 

απφ ην 2002 έσο ην 2005. Ο λφκνο απηφο δελ θαζνξίδεη απιά ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

ηζρχνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, αιιά: 

Δηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο «ηρλειαζηκόηεηαο»: Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, είηε πξφθεηηαη γηα παξαγσγνχο, κεηαπνηεηέο ή εηζαγσγείο, πξέπεη λα 

βεβαηψλνπλ φηη φια ηα ηξφθηκα, νη δσνηξνθέο θαη ηα ζπζηαηηθά ησλ δσνηξνθψλ 

κπνξνχλ λα επηζεκαλζνχλ κέζα ζε νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, απφ ην ρσξάθη 

σο ην ξάθη. Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα κπνξεί λα εληνπίζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, 

αιιά θαη πνηνπο ε ίδηα πξνκήζεπζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη γλσζηή σο «νne-step-

backward, one-step-forward» (έλα βήκα πξνο ηα πίζσ, έλα βήκα πξνο ηα εκπξφο). 

Οδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ΔΑΑΣ (Δπξσπατθήο Αξρήο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ 

- European Food Safety Authority (EFSA)), πνπ ζπγθέληξσζε θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε ην έξγν πνπ γηλφηαλ κέρξη ηφηε απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο. 

Δλίζρπζε ην ζύζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (rapid alert system) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Οη παξαγσγνί θαη νη κεηαπνηεηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη θαη κε έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ θαλφλσλ γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα. Σν θνηλφ ζεκείν φισλ απηψλ είλαη λα 

βεβαηψλεηαη φηη ηα ηξφθηκα είλαη ηφζν αζθαιή φζν είλαη ηερληθά εθηθηφ, γηα λα 

κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα ελεκεξψλνληαη θαη λα έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

επηινγήο. Γη’ απηφ ην ιφγν έρεη πηνζεηεζεί έλα εληαίν ζχλνιν πξνηχπσλ, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. αλαγλσξίδνπλ ην έλα ηα πξφηππα ηνπ άιινπ. Οη 

δηαθνξέο ζηηο ιεπηνκέξεηεο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, εθφζνλ ην απνηέιεζκα 

είλαη ην ίδην.  
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5.3. Ρόινο ηεο ΔΑΑΣ 

Ζ ΔΑΑΣ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Δ.Δ. θαη θπξίσο ζηελ Δπξσπατθε Δπηηξνπή, ζρεηηθά κε φιεο ηηο επηζηεκνληθέο 

πηπρέο ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, ηε κεηαπνίεζε θαη ηελ εκπνξία. Σν 

έξγν ηεο θαιχπηεη έλα επξχ πεδίν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο, ηνπο 

γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο (ΓΣΟ), ηεο πγείαο ησλ δψσλ, ηελ θαιή 

δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. Ζ ΔΑΑΣ παξέρεη  επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο  γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ  κε ηξφπν πην απνηειεζκαηηθφ θαη δηαθαλή ηξφπν απφ φηη ζην 

παξειζφλ. Αθνχ ε ΔΑΑΣ έρεη παξάζρεη επηζηεκνληθά ζηνηρεία, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή απνθαζίδεη, κε ην δηθαίσκα πνπ ηεο έρεη δνζεί απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο 

Δ.Δ. θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί απφ κφλε 

ηεο λα ιάβεη δξάζε φηαλ ν θίλδπλνο είλαη άκεζνο, π.ρ. πεξηνξηζκφ ή θαη απαγφξεπζε 

πψιεζεο ηξνθίκσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη.  

 

 

5.3.1. Κηελνηξνθία - Πξόηππα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ 

Τπάξρεη πξνζεθηηθή επηηήξεζε γηα ην ηη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηα 

ηξφθηκα, φηαλ απηά έρνπλ ήδε παξαρζεί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία παξαγσγήο.  

Ζ επηηήξεζε μεθηλά κε ηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, δειαδή κε απηά κε ηα νπνία 

ηξέθνληαη ηα δψα πνπ ζα δψζνπλ ή ζα απνηειέζνπλ ηξφθηκα γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε πξψησλ πιψλ γηα δσνηξνθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ην 

πεξηβάιινλ. Οκνίσο, απαγνξεχνληαη ρεκηθά πξφζζεηα, εθηφο θαη αλ έρνπλ εγθξηζεί 

γηα ρξήζε ζηα ηξφθηκα. Δηδηθνί θαλφλεο ηζρχνπλ γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ, φπσο 

ρξψκαηα, γιπθαληηθά, γαιαθησκαηνπνηεηέο, ζηαζεξνπνηεηέο θαη πεθηηθά, γηα ηα 

επίπεδα ησλ βηηακηλψλ θαη ησλ αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ ζηα ζπκπιεξψκαηα 

δηαηξνθήο, ηα φξηα ζπγθέληξσζεο κεηάιισλ ζην εκθηαισκέλν λεξφ, θαζψο θαη ηε 

ζχλζεζε εηδηθψλ ηξνθίκσλ φπσο είλαη παηδηθέο ηξνθέο, ηξφθηκα γηα απψιεηα βάξνπο, 

εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη αζιεηέο. Οη εηηθέηεο απηψλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

επηζεκαίλνπλ ηα αλσηέξσ ζπζηαηηθά.  

Τπάξρνπλ επίζεο απζηεξνί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ ππνιεηκκαηηθφηεηα 

θπηνθαξκάθσλ θαη θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα φηαλ δηαηίζεληαη πξνο 

πψιεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ρξήζε απμεηηθψλ νξκνλψλ ζηα δψα απαγνξεχεηαη 

ξεηά.  
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Σέινο, ππάξρνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα πιηθά (θπξίσο ηα πιαζηηθά) πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, γηα λα βεβαηψλεηαη φηη δελ ηα επηκνιχλνπλ. 

 

 

5.3.2. Τγεία θαη επεκεξία ησλ δώσλ 

Τγηή δψα δίλνπλ πγηή ηξφθηκα. Λακβάλεηαη πνιχ ζνβαξά ππφςε ε ρξήζε 

νξζψλ θηεληαηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη ε πξφιεςε κεηάδνζεο αζζελεηψλ. Δάλ 

εθδεισζεί αζζέλεηα, παξαθνινπζείηαη πξνζεθηηθά θαη ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζήο ηεο.  

Γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο λνζνχλησλ δψσλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, φια ηα 

δψα θαη ηα πξντφληα ηνπο πξέπεη λα πιεξνχλ απζηεξέο απαηηήζεηο πγείαο. Σα δψα 

εθκεηάιιεπζεο επηζεκαίλνληαη μερσξηζηά, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή 

λα εληνπηζηνχλ.  

 

 

5.3.3. Γεσξγία 

 Με ηε γεσξγία αζρνιείηαη ην 5,4 % ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Δ., 

πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 10 εθαηνκκχξηα αγξφηεο. Μηα πνιχ 

ζεκαληηθή πνζφηεηα ηεο ηξνθήο πνπ ηξψκε πξνέξρεηαη απφ ηα αγξνθηήκαηα ηεο Δ.Δ. 

 Ωο αληίδξαζε ζηελ έιιεηςε ηξνθίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) ηεο ΔΔ αξρηθά ελζάξξπλε 

ηελ παξαγσγή ηεο αθζνλίαο ησλ ηξνθίκσλ ψζηε λα επηηεπρζεί απηάξθεηα. ε γεληθέο 

γξακκέο, φζν πεξηζζφηεξν παξήγαγαλ νη γεσξγνί, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ  ε 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ειάκβαλαλ. Με ηνλ θαηξφ, απηή ε πνιηηηθή δεκηνχξγεζε  

ππεξπξνζθνξά ζε πςειφ θφζηνο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη κεξηθέο θνξέο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ δηνρέηεπζε ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη δελ είραλ 

πξαγκαηηθά αλάγθε. Μηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ζπλέπεζε κε ηηο 

απμαλφκελεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ ε ΚΑΠ ήηαλ ελζαξξπληηθή 

γηα εληαηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο πνπ είραλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

Απηφ πξνθάιεζε κηα κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ, ε νπνία απνκαθξχλζεθε απφ ηε 

ινγηθή ηεο απεπζείαο πιεξσκήο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ 

πξνο ηνπο αγξφηεο γηα ηε ζηήξημε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. Οη πιεξσκέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θίλεηξν γηα ηνπο γεσξγνχο γηα λα παξάγνπλ αζθαιή ηξφθηκα 



[58] 
 

ππφ θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, λα δηαηεξήζνπλ πςειά επίπεδα θαιήο κεηαρείξηζεο 

ησλ δψσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηβαιινληηθά νξζέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη λα 

πξνσζήζνπλ ηε βηψζηκε αγξνηηθή νηθνλνκία 

Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη σο ην θαιχηεξν κέζν πνπ ζπλδπάδεη ινγηθφ 

εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο ινγηθέο ηηκέο θαη αζθαιή ηξφθηκα πςειήο πνηφηεηαο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, απνδεθηφ θφζηνο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν, δίθαηε πξφζβαζε θαη 

άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ γηα ηα ηξφθηκά ηνπο θαη αληαγσληζηηθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

Ζ ΔΔ δίλεη ηψξα κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ πνζφηεηα απφ φηη ζην παξειζφλ θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη  ην ξφιν ηνπ θάζε αγξφηε. Γηα 

παξάδεηγκα ε ΔΔ παξέρεη ζηήξημε  ζηνπο γεσξγνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

 

6.1. Δηζαγσγή  

ηε ζεκεξηλή επνρή ε πνηφηεηα θαζηεξψλεηαη σο βαζηθφ θξηηήξην 

θαηαλαισηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη θαηαλαισηέο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηνχληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θξηηήξην 

ζηηο επηινγέο ηνπο. Πιένλ αλαγλσξίδεηαη σο ν δπλακηθφηεξνο παξάγνληαο θαη 

απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

H εμέιημε ηεο πνηφηεηαο ππήξμε νπζηαζηηθά ζπλερήο θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ κάλαηδκελη πνπ επηδίσθαλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, έθεξε ηελ αλάγθε γηα 

πνηφηεηα ζηε ζεκεξηλή ηεο θαηάζηαζε.  

Ζ αλάπηπμε ηεο ΓΟΠ (Total Quality Management) ήξζε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πνηφηεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

 

 

6.2. Οξηζκόο πνηόηεηαο 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ πνηφηεηα. Πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε «ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ή θαη μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε», «ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ηθαλνπνηνχλ δεδνκέλεο 

πξνδηαγξαθέο», «ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο 

θαηαζθεπήο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπληήξεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ έλα πξντφλ ή 

ππεξεζία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε» θαη, αθφκε, «ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδίαζήο 

ηνπ». 

 

 

6.3. Ζ ζεκαζία ηεο πνηόηεηαο 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο έρεη ζεκαζία θαη γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο 

πειάηεο ηεο.  

Ζ πνηφηεηα ζηελ επηρείξεζε δίλεη θαζαξφ θέξδνο, ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη επίζεο απνπζία πεξηηηψλ ειέγρσλ, επαλαθεηεξγαζηψλ, 
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θαζπζηεξήζεσλ, παξεμεγήζεσλ θαη αλζπγηεηλνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Αθφκε, 

απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ θαιή ηεο εηθφλα. 

Γηα ηνλ πειάηε ε πνηφηεηα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη έρεη ηε 

δηάζεζε λα πιεξψζεη πεξηζζφηεξν γη’ απηήλ. Ο δπζαξεζηεκέλνο πειάηεο ζα δηψμεη 

πνιινχο άιινπο, ελψ ν ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο ζα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε 

θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, θαιχηεξε εηθφλα θαη ιακπξφηεξν κέιινλ. 

 

 

6.4. Ζ νιηθή πνηόηεηα 

Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηνπ ειέγρνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηεξγαζία πνπ δηεμάγεηαη γηα ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Δθφζνλ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο παξάγνληαη πάληα 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε, ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο 

παξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπλεπή θαη ηππνπνηεκέλε 

παξαγσγή πνπ ζα ηθαλνπνίεη ηεο απαηηήζεηο πάληα. Απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξε 

ζπαηάιε, πεξηζζφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξα θέξδε. 

Ζ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο απνηειεί εμειηθηηθή πνξεία πνπ απέζπαζε ηελ 

πνηφηεηα απφ έλα ζηελφ πεξηβάιινλ φηαλ ήηαλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα εηδηθψλ 

θαη ηεο έδσζε επξχηεξεο πξννπηηθέο πνπ ελέπιεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην 

κάλαηδκελη. Ζ δηαζθάιηζε αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

παξάγεη ζπλερψο δεδνκέλα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ην πξντφλ πνπ παξήρζε 

ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φηη ηπρφλ ζθάικαηα αληρλεχνληαη θαη 

δηνξζψλνληαη. πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο εθαξκφδνληαη πιένλ ζε πνιιά 

ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ, φπσο ζην κάξθεηηλγθ, ηελ παξαγσγή, ηα νηθνλνκηθά θαη 

ηηο πξνκήζεηεο. 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο αλαιακβάλεηαη ζε επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη επεξεάδεη ηνλ θαζέλα κέζα ζε απηφλ. Οη θηινζνθίεο, νη αξρέο θαη νη 

πξαθηηθέο ηνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ην θάζε έλα γηα λα είλαη ν νξγαληζκφο 

αληαγσληζηηθφο. Ζ νιηθή πνηφηεηα είλαη κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο ζηελ παξαγσγή 

ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη απαηηεί ηε ρξήζε ηεο γλψζεο 

ησλ εηδηθψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
 

 

7.1. Δηζαγσγή 

Ζ ππεξεληαηηθή γεσξγία, φπσο αζθήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηελ 

απμεκέλε ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ,  θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ θαη ηελ 

ππεξάληιεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, ην θνηλσληθφ ζχλνιν έρεη έληνλα 

επαηζζεηνπνηεζεί.  Οη θαηαλαισηέο, εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ, πνπ επηζπκνχζαλ νχησο ή άιισο,  επηδεηνχλ πιένλ θαη ηελ πξνζζήθε 

λέσλ,  φπσο είλαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,  θαζψο θαη ν ζεβαζκφο πξνο 

ην πεξηβάιινλ.  Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο,  

φπσο είλαη ε Βηνινγηθή Γεσξγία θαη ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο. 

     

                 

  

 

 

 

7.2. πκβαηηθή Γεσξγία, Βηνινγηθή Γεσξγία θαη Οινθιεξσκέλε 

Γηαρείξηζε Καιιηεξγεηώλ  

Ζ ζπκβαηηθή γεσξγία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο αζθαιψλ πξντφλησλ, 

νηθνλνκηθά εθηθηψλ γηα φινπο, θξέζθσλ, δίρσο ειαηηψκαηα απφ έληνκα θαη 

Δηθόλα 7.1: IMS (Integrated management systems): ζεβαζκόο ζην ηξίπηπρν 

αζθάιεηα - πνηόηεηα - πεξηβάιινλ  

(πεγή: http://www.intms.net.au/) 

 

http://www.intms.net.au/
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αζζέλεηεο θαη ηέιεησλ ζε εκθάληζε θαη κέγεζνο. Ζ βηνινγηθή γεσξγία έρεη θχξην 

ζηφρν ηε κείσζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ θαιιηέξγεηα, ελψ ε 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαιιηεξγεηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο ηξφπνο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο θάπνπ κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο, σο 

ζπλδπαζκφο ησλ δπν κεζφδσλ παξαγσγήο, κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή. 

 

 

7.3. ύζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Παξαγσγήο 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε ζηνηρεία 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ, 

ηελ νξζνινγηθή ρξήζε φισλ ησλ εηζξνψλ (λεξφ, ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντφληα) θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ θάζεσλ παξαγσγήο κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ζε κηα γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε,  αιιά, ηαπηφρξνλα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

θαηαλαισηή, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή επψλπκσλ, πνηνηηθψλ, αζθαιψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο -φπσο εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο- 

ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή επαγξχπλεζε θαη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο θπηείαο, έηζη 

ψζηε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα παξνπζηαζηεί, λα εληνπίδεηαη έγθαηξα, λα αμηνινγείηαη 

ζσζηά θαη λα αληηκεησπίδεηαη θαηάιιεια.  

Ζ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο: ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ζην ρσξάθη,  ηε ζπγθνκηδή,  ηε 

ζπζθεπαζία,  ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ απνζήθεπζε.  

Βαζηθή απαίηεζε ηνπ πζηήκαηνο είλαη λα ππάξρεη έλαο γξαπηφο ηξφπνο 

αλίρλεπζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα εληνπηζηεί ε εθκεηάιιεπζε, αθφκα θαη ην 

αγξνηεκάρην απ’ φπνπ έρνπλ παξαρζεί ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.  Απηφ πξνυπνζέηεη 

φηη ν παξαγσγφο ζα ηεξεί αξρείν πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηα λνκηθά έγγξαθα πνπ 

αθνξνχλ ηε θπηεία φζν θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ ηεο θπηείαο απφ 

ηελ εγθαηάζηαζή ηεο, ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ εθαξκφδεη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη. 
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7.4. ηόρνη ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

 Ζ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αεηθνξηθή παξαγσγή, είλαη βηψζηκα θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ηεο γεσξγίαο. Πξνάγεη ηελ νξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο κε πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ σο πξνο ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία θαη ηε ρξήζε θαη άιισλ πιελ ρεκηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ, ερζξψλ θαη δηδαλίσλ, θαζψο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ αγξνρεκηθψλ νπζηψλ θαηξχπαλζεο ηνπ 

αγξννηθνζπζηήκαηνο. Πξνσζεί ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην 

αγξννηθνζχζηεκα θαη θπζηθά ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε πςεινχ εηζνδήκαηνο γηα 

ηνλ παξαγσγφ. 

 

 

7.5. Απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο 

 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ΟΓ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Θέιεζε ησλ παξαγσγψλ λα ην εθαξκφζνπλ. 

 Απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ απφ ηνπο παξαγσγνχο  

 Απφθηεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο. 

 Δθπαίδεπζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ. 

 Θεζκνζέηεζε νξγάλσλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ θαη ρνξήγεζε ζήκαηνο. 

 Δπηινγή ηεο ζσζηήο πεξηνρήο φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε θαιιηέξγεηα.  

 Δπηινγή ηνπ ζσζηνχ ζπζηήκαηνο θχηεπζεο θαη θαιιηέξγεηα θαηάιιεισλ 

πνηθηιηψλ θαη ππνθεηκέλσλ. 

 Οξζή θαηεξγαζία εδάθνπο. 

 Οξζνινγηθή άξδεπζε. 

 Οξζνινγηθή ιίπαλζε.  

 Δθαξκνγή θαηάιιειεο ηερληθήο θιαδέκαηνο θαη αξαίσζεο θαξπψλ. 

 Οινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο θπζηθέο, 

θαιιηεξγεηηθέο θαη βηνινγηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ, 

αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαηά ηε ζπγθνκηδή, κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε. 
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7.6. Οη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή παξαγσγή ζηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε 

Ζ αλάπηπμε ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα ππφ ηελ κνξθή 

ζπζηεκάησλ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ιίγν πξηλ ην 2000, κε ηελ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ 

AGROCERT, ηε δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο AGRO 

2.1./AGRO 2.2., αιιά θαη κε ηελ πηνζέηεζε επξσπατθψλ θαλφλσλ παξαγσγήο, φπσο 

απηψλ ηνπ πξσηνθφιινπ EUREPGAP (πιένλ GLOBALGAP). Οη βηνκεραλίεο 

κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ έθαλαλ ηελ αξρή ςάρλνληαο ηξφπν λα ειέγρνπλ ην πξντφλ ην 

νπνίν παξαιάκβαλαλ θαη ηαπηφρξνλα λα απνδεηθλχνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ 

πνηφηεηα πνπ επηδεηνχζαλ. Απφ ηηο πξψηεο βηνκεραλίεο πνπ επέβαιαλ ηε λέα απηή 

κνξθή θαιιηέξγεηαο ζηνπο παξαγσγνχο πξνκεζεπηέο ηεο ήηαλ ε βηνκεραλία 

παξαγσγήο θνκπφζηαο ξνδάθηλνπ, σο απάληεζε ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο 

ακεξηθάληθεο αγνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ή κε ζπγθεθξηκέλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. Σε ζπλέρεηα έδσζαλ εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο απαίηεζαλ απφ 

ηνπο Έιιελεο πξνκεζεπηέο ηνπο ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ παξαγσγήο γηα ηελ 

έληαμε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηα ξάθηα ησλ ζνππεξκάξθεη. 

ήκεξα ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο.  

Σνλ Μάην ηνπ 2003, πεξίπνπ 165 θνξείο παλειιαδηθά εληάρζεθαλ ζηα κέηξα απηά 

θαη μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε πιεζψξα 

θαιιηεξγεηψλ, απφ εηήζηεο θαιιηέξγεηεο φπσο ην θαιακπφθη, ην βακβάθη, ηε 

βηνκεραληθή ηνκάηα, κέρξη ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ζπαξάγγηα θαη ζε κεγάιν 

ξπζκφ ζηηο θαιιηέξγεηεο ησλ εζπεξηδνεηδψλ θαη ηεο ειηάο. 

  

 

7.7.  Πηζηνπνίεζε πξντόλησλ Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο 

Πηζηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα ηξίην κέξνο (Φνξέαο 

Πηζηνπνίεζεο) παξέρεη γξαπηή δηαβεβαίσζε φηη έλα πξντφλ, δηεξγαζία ή ππεξεζία 

είλαη ζπκβαηά κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ. 

Γηα ηελ απφδνζε ηαπηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη απηά λα έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί, δειαδή λα θαίλεηαη κε θάπνην ηξφπν φηη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο 

έρνπλ εθαξκνζηεί θάπνηνη απαξαίηεηνη θαλφλεο. ηελ Οινθιεξσκέλε παξαγσγή νη 
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θαλφλεο απηνί πεξηέρνληαη ζε δηάθνξα πξφηππα ή πξσηφθνιια δηαθφξσλ θνξέσλ 

πηζηνπνίεζεο. 

ηελ Διιάδα νη πηζηνπνηήζεηο γεσξγηθψλ πξντφλησλ Οινθιεξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο γίλνληαη θπξίσο κε βάζε ηα πξφηππα ηνπ Agrocert (Agro 2-1, Agro 2-2) 

θαη ην πξσηφθνιιν GLOBALGAP. Ζ βάζε ησλ πζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο 

Παξαγσγήο είλαη νη Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (Good Agriculture 

Practice), πνπ ζέηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα λα 

ζεσξείηαη φηη κηα εθκεηάιιεπζε αθνινπζεί έλα χζηεκα Οινθιεξσκέλεο 

Παξαγσγήο πξντφλησλ. Οη θψδηθεο απηνί αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ζπλεπψο απφ ηα Τπνπξγεία Γεσξγίαο ησλ θξαηψλ κειψλ (Απφθαζε ηεο 

Δ.Ο.Κ. 1257/1999) 

 

 

7.8. Κώδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 568 (Αξ.Πξση.: 125347  Αζήλα, 20/1/2004),  ησλ 

ππνπξγψλ: α) Οηθνλνµίαο –  Οηθνλνµηθψλ,  β) Δζσηεξηθψλ ∆εµφζηαο ∆ηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη γ) Γεσξγίαο, θαηά ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή Κ.Ο.Γ.Π. 

ζηελ ρψξα  µαο, «Κψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο  (Κ.Ο.Γ.Π.),  είλαη  ε 

εθαξκνγή γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ νη αγξφηεο, νη νπνίνη 

εγθξίζεθαλ  µε ηελ ππ’ αξηζ.  Δ(2003)3139/22-8-2003  απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πνπ ηξνπνπνηεί ην έγγξαθν πξνγξακκαηηζκνχ αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2000 

– 2006.»   

Οη Κ.Ο.Γ.Π ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ζπλέρηζε ησλ ζεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ απηήο.  

Οη πξαθηηθέο απηέο απνζθνπνχλ, ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ 

γαηψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Οη θψδηθεο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο παξεκβαίλνπλ ζε φιν ην θάζκα ηεο 

γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

πεξηνρψλ ή δσλψλ πνπ εληάζζνληαη ζε εηδηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο.     

χκθσλα κε ηελ Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή, πξέπεη λα παξάγνληαη πξντφληα 

πνηνηηθά θαη αζθαιή. Ζ γεσξγία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή εμεηδίθεπζε, 
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επαγγεικαηηζκφ, ζπλέπεηα θαη ζνβαξφηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα θπηνθάξκαθα θαη 

ηα ιηπάζκαηα κε απφιπηα νξζνινγηθφ ηξφπν, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα εηδηθήο 

έξεπλαο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θαιιηέξγεηα, ηε 

ρισξίδα ή ηελ παλίδα. Σα θπηνθάξκαθα πξέπεη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλε δξάζε ζηνλ 

εθάζηνηε ζηφρν γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ην δπλαηφλ ηνπ αγξννηθνζπζηήκαηνο θαη λα 

ελαιιάζζνληαη, έηζη ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

απφ ηνπο εθάζηνηε ερζξνχο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη νη ςεθαζκνί λα 

γίλνληαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, αθνινπζψληαο ηηο ηνπηθέο γεσξγηθέο 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ο ρξφλνο απφ ηνλ ηειεπηαίν 

ςεθαζκφ σο ηελ ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα ηεξείηαη κε απφιπηε αθξίβεηα 

γηα λα απνθεχγνληαη ππνιείκκαηα αγξνρεκηθψλ ζηα παξαγφκελα πξντφληα. Δπίζεο, 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξψηα εδαθνινγηθέο θαη θπιινδηαγλσζηηθέο αλαιχζεηο 

θαη κεηά λα εθαξκφδεηαη ιίπαλζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλζεθηηθέο πνηθηιίεο, έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη ε ιηγφηεξε δπλαηή εθαξκνγή αγξνρεκηθψλ. 

 

 

7.9. Κόζηνο ελόο πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

Ο παξαγσγφο ρξεψλεηαη ην θφζηνο πηζηνπνίεζεο ελφο ΟΓ είηε σο 

κεκνλσκέλνο παξαγσγφο, είηε σο κέινο νκάδαο παξαγσγψλ. ηελ πηζηνπνίεζε 

νκάδαο παξαγσγψλ, ηα έμνδα επηκεξίδνληαη ζην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε 

απνηέιεζκα ην θφζηνο αλά παξαγσγφ λα είλαη κηθξφ.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο αλάπηπμεο, εθαξκνγήο θαη πηζηνπνίεζεο 

ΟΓ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ κεηαβιεηνί παξάγνληεο: 

 Αξηζκφο παξαγσγψλ (πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηζηνπνίεζε) 

 Αξηζκφο θαιιηεξγεηψλ 

 Αξηζκφο αγξνηεκαρίσλ 

 χληαμε ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη εγρεηξηδίνπ (Γηαδηθαζίεο, ρέδηα 

Γηαρείξηζεο, Οδεγίεο, θ.α.) 

 Δθπαίδεπζε παξαγσγψλ 

 Ηρλειαζηκφηεηα (θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ παξαγσγψλ, αγξνηεκαρίσλ θαη 

ραξηνγξαθηθψλ ζε βάζε δεδνκέλσλ) 

 Δζσηεξηθή επηζεψξεζε παξαγσγψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα 
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 ζπκκεηνρή ζηελ επηζεψξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θνξέα θαη θιείζηκν κε 

ζπκκνξθψζεσλ 

 Κφζηνο επηβιέπνληα γεσπφλνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηα εμήο: θαηαγξαθή θαη 

θσδηθνπνίεζε αγξνηεκαρίσλ παξαγσγψλ κε βάζε ην ΟΓΔ, εθπαίδεπζε 

παξαγσγψλ, επηθνηλσλία θαη νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ηνπο παξαγσγνχο, 

θαηαγξαθή ηεηξαδίσλ παξαγσγψλ, ηαθηνπνίεζε απνζεθψλ ΦΠΠ παξαγσγψλ, 

ζπγθέληξσζε ηηκνινγίσλ αγνξάο ζπφξνπ ιηπαζκάησλ ΦΠΠ θαη πψιεζεο 

πξντφληνο, ζπγθέληξσζε δεηγκάησλ ρψκαηνο θαη ιήςε δεηγκάησλ γηα 

αλάιπζε ππνιεηκκάησλ ΦΠΠ) 

 Κφζηνο ησλ αλαιχζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη: πιήξεηο αλαιχζεηο εδάθνπο, 

αλαιχζεηο ππνιεηκκάησλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ θνξέα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΣΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ GLOBALGAP  

  

        

 

8.1. Δηζαγσγή  

Σν GlobalGAP (ζην παξειζφλ γλσζηφ σο EurepGAP) έρεη θαζηεξσζεί σο 

βαζηθή αλαθνξά γηα ηηο νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο (G.A.P.- Good Agricultural 

Practices) ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  Δίλαη νξγαληζκφο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαζνξίδεη 

ηα εζεινληηθά πξφηππα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Σν GlobalGAP  απνηειεί έλα δηεζλψο απνδεθηφ θαη αλαγλσξίζηκν πξφηππν 

γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο  θαη εθαξκφδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο. Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηνπ είλαη ε ίζε ζπκκεηνρή ησλ 

παξαγσγψλ θαη ιηαλνπσιεηψλ ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πηζηνπνίεζεο. Έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα επαλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηνλ ηξφπν πνπ παξάγνληαη ηα ηξφθηκα ζην αγξφθηεκα µε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηξεπηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κείσζε ησλ ρεκηθψλ εηζξνψλ θαη εμαζθάιηζε  κηαο 

ππεχζπλεο πξνζέγγηζεο ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη 

ηελ επεκεξία ησλ δψσλ. Καιχπηεη φιε ηε δηαδηθαζία, απφ ηηο εηζξνέο (φπσο ηηο 

δσνηξνθέο ή ηα ζπνξφθπηα) θαη φιεο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο κέρξη θαη ηελ 

απνδέζκεπζε ηνπ πξντφληνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Σν πεδίν πηζηνπνίεζεο 

GlobalGAP θαιχπηεη ηελ παξαγσγή θξνχησλ, ιαραληθψλ, πξάζηλνπ θαθέ, ηζαγηνχ, 

ινπινπδηψλ, δσηθνχ θεθαιαίνπ, πξντφλησλ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο (π.ρ. θαιακπφθη, 

ζηηάξη), πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη πξντφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο. 

ηφρνο ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο 

ζχκθσλα µε ην πξφηππν GlobalGAP, είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ µέζσ ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο  µέζσ ηεο εθαξκνγήο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο.  
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Σν πξφηππν GlobalGAP είλαη ε απάληεζε ζηηο επαηζζεζίεο ηνπ θαηαλαισηή 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηεο πγηεηλήο 

θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πξφλνηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.  

           

 

  8.2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ GlobalGAP μεθίλεζε ην 1997 σο EUREPGAP, σο κηα πξσηνβνπιία απφ 

ηνπο ιηαλνπσιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Euro-Retailer Produce Working Group 

(EUREP). Οη βξεηαλνί ιηαλνπσιεηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζνππεξκάξθεη ζηελ 

επεηξσηηθή Δπξψπε ήηαλ νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο. Αληέδξαζαλ ζηελ απμαλφκελε 

αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο, κε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη κε ηνπο θαλφλεο εξγαζίαο θαη απνθάζηζαλ λα 

ελαξκνλίζνπλ ηα δηθά ηνπο, ζπρλά πνιχ δηαθνξεηηθά πξφηππα. Ζ αλάπηπμε θνηλψλ 

πξνηχπσλ πηζηνπνίεζεο ήηαλ επίζεο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ παξαγσγψλ, νη νπνίνη 

είραλ λα ππνζηνχλ πνιιέο επηζεσξήζεηο κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θάζε ρξφλν. Με 

απηφ θαηά λνπ, ε EUREP άξρηζε λα εξγάδεηαη πάλσ ζε ελαξκνληζκέλα πξφηππα θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (Ο.Γ.Π.) ζηε 

ζπκβαηηθή γεσξγία δίλνληαο έκθαζε ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Καιιηέξγεηαο 

θαη κηα ππεχζπλε πξνζέγγηζε ζηελ πξφλνηα ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Μεηά ηα επφκελα δέθα ρξφληα έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο παξαγσγψλ θαη 

ιηαλνπσιεηψλ ζ’ φιν ηνλ θφζκν ελψζεθε κε ηελ ηδέα θαζψο  εμππεξεηνχζε ηελ 

αλεξρφκελε ηάζε ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο: ε EUREPGAP άξρηζε λα θεξδίδεη 

ζε παγθφζκηα ζπνπδαηφηεηα. Γηα λα πξνζαξκνζηεί ην φλνκα ηεο EUREPGAP κε ηελ 

ησξηλή πξαγκαηνπνηεζείζα πξφηαζε σο ην πξν-θπξίαξρν δηεζλέο πξφηππν G.A.P. θαη 

γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο κε ην απμαλφκελν θάζκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ην πκβνχιην απνθάζηζε λα αλαιάβεη ην ζεκαληηθφ βήκα λα 

μαλαδψζεη έλα φλνκα. Ήηαλ κηα θπζηθή πνξεία θαη εμέιημε πνπ νδήγεζε ηε 

EUREPGAP λα γίλεη GLOBALGAP. Ζ απφθαζε αλαθνηλψζεθε ην επηέκβξην ηνπ 

2007 ζην 8ν παγθφζκην ζπλέδξην ζηε Μπαλγθφγθ.  

 

 

8.3. Γηαθπβέξλεζε ηνπ νξγαληζκνύ GlobalGAP 

Ζ δηαθπβέξλεζε γίλεηαη απφ έλα πκβνχιην ηνπ νπνίνπ νη απνθάζεηο 

βαζίδνληαη ζε κία δνκεκέλε δηεξγαζία δηαβνχιεπζεο. Σα εηδηθά ελδηαθέξνληα ηνπ 
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ηνκέα θαη ε εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ ελζσκαηψλνληαη ψζηε 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παγθφζκηα απνδνρή. Οη Δπηηξνπέο Σνκέσλ ζπδεηνχλ θαη 

απνθαζίδνπλ γηα ην πξντφλ θαη γηα εηδηθά ζέκαηα ησλ ηνκέσλ. ιεο νη επηηξνπέο 

έρνπλ 50% αληηπξνζψπεπζε ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαη 50% ησλ 

παξαγσγψλ/πξνκεζεπηψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κία απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία.  

Ζ εξγαζία ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 

FoodPLUS GmbH, κία κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο πνπ έρεη 

βάζε ζηελ Κνινλία, Γεξκαλία, θαη εθπιεξψλεη ιεηηνπξγίεο γξακκαηείαο γηα ηε 

GLOBALGAP. 

 

8.4. Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ GlobalGAP 

Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ GlobalGAP, είλαη φηη 

παξάγνληαη αζθαιή θαη πνηνηηθά πξντφληα θαη πξνζηαηεχεηαη αηά ην δπλαηφλ ην 

πεξηβάιινλ. 

Οη παξαγσγνί απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ παξαγσγψλ 

πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη πξφζβαζε ζηηο απαηηεηηθέο δηεζλείο 

αγνξέο. Δπίζεο, καθξνρξφληα, κε ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

παξαγσγήο, επηηπγράλνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηνπ θαζαξνχ ηνπο 

εηζνδήκαηνο. 

 

 

8.5. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνύ 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζπλνπηηθά ε εμήο: 

1. Αίηεζε ηνπ παξαγσγνχ πξνο ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο 

2. Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε ν θνξέαο λα είλαη 

δηαπηζηεπκέλνο ζην αληηθείκελν ηνπ παξαγσγνχ 

3. Πξνεπηζεψξεζε. Απνηειεί έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην. Γίλεηαη ζπλήζσο 

ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

4. Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. Σν ζπκθσλεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ 

απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο ηεο 

πηζηνπνίεζεο. 

5. Απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Γίλεηαη απφ ηνλ 

παξαγσγφ θαη πεξηιακβάλεη νξηζκέλα έληππα ηεο επηρείξεζεο. 
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6. Μειέηε ζηνηρείσλ απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Αθνινπζείηαη απφ 

έθζεζε πξνο ηνλ παξαγσγφ θαη πηζαλφλ πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο γηα 

ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

7. ρεδηαζκφο επηζεψξεζεο. Δπηιέγεηαη επηζεσξεηήο απφ ηνλ θνξέα, ζηνλ 

νπνίν δίλνληαη πιεξνθνξίεο, ζεκεηψζεηο θαη ε αίηεζε ηνπ παξαγσγνχ. Ο 

επηζεσξεηήο εηνηκάδεη ην θαηάιιειν ζρέδην θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

παξαγσγφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ηεο επηζεψξεζεο. 

8. Δπηζεψξεζε. Ο επηζεσξεηήο δίλεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε, ζην 

ζχκβνπιν πνηφηεηαο πηζηνπνίεζεο θαη θάλεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ή φρη. 

9. πκβνχιην πνηφηεηαο  - πηζηνπνίεζεο. Δμεηάδεη ηα ζηνηρεία θαη θξίλεη εάλ 

πξέπεη λα ρνξεγεζεί ή φρη πηζηνπνηεηηθφ. 

10. Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ. Δθφζνλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί φιεο νη 

εθθξεκφηεηεο απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο, ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Αξρηθά θαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ζπλελλφεζε ηνπ παξαγσγνχ κε ην ζχκβνπιν πνηφηεηαο. Μεηά ην 

πέξαο ησλ ηξηψλ κελψλ γίλεηαη εζσηεξηθή επηζεψξεζε κε ζθνπφ λα θαλνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα θαη λα δηνξζσζνχλ. Ζ εζσηεξηθή επηζεψξεζε κπνξεί λα ζε δηάθνξα 

ζηάδηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ.  

ηε ζπλέρεηα εηνηκάδεηαη θάθεινο ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαη. 

Ζ εμσηεξηθή επηζεψξεζε αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη γίλεηαη κε checklist. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο απφ ηνλ επηζεσξεηή πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πιήξσο νη 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη λα έρνπλ ηεξεζεί αξρεία ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε 

γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Οη ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηαηάζζνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) Κχξηα κε ζπκκφξθσζε, 3) Απιή κε ζπκκφξθσζε, γ) 

Παξαηήξεζε.  

Σν θαιχηεξν ζηάδην γηα εμσηεξηθή επηζεψξεζε είλαη θαηά ηε ζπγθνκηδή ή 

πνιχ θνληά ζε απηήλ, γηαηί εθηφο απφ ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, κπνξεί λα ειεγρζεί 

θαη ην πξντφλ. Δπεηδή φκσο δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα κεηαμχ ειέγρνπ θαη 
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πηζηνπνίεζεο, ππάξρεη ε πεξίπησζε ηα πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηφδνπ λα δηαηεζνχλ ρσξίο πηζηνπνηεηηθφ. 

 Γηα θάζε επφκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, κεηά ηελ πξψηε, ρξεηάδνληαη ηα 

αξρεία πνπ έρνπλ ηεξεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη επηζεσξήζεηο 

επηηήξεζεο γίλνληαη κηα θνξά ην ρξφλν ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί.  

Σν δηάγξακκα 8.1 πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη απεπζχλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο (Πεγή: εγθεθξηκέλνο θνξέαο 

πηζηνπνίεζεο IQS, http://www.iqs.com.gr) 

 

 

 

Γηάγξακκα 8.1: δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο  

http://www.iqs.com.gr/
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Σν δηάγξακκα 8.2 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έληαμεο ζην 

ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν GlobalGAP. 

 

 

 

 

 

8.6. Δπηηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ 

επηηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζηάδηα αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά αχμνπζαο 

ζνβαξφηεηαο. 

Γηάγξακκα 8.2: δηαδηθαζία έληαμεο ζην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο  
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Α. Πξνεηδνπνίεζε: εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε ειάρηζηε κε 

ζπκκφξθσζε. Γηα ηε δηφξζσζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο νξίδεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ο θνξέαο 

πηζηνπνίεζεο ζα δεηήζεη γξαπηψο ηα ζηνηρεία ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Β. Πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ζύκβαζεο: κε ηελ εθαξκνγή πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο απαγνξεχεηαη ζηνλ παξαγσγφ λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν 

ζρεηίδεηαη κε ην GlobalGAP. Απηφ ζα ζπκβεί εάλ ππάξμεη κε ζπκκφξθσζε ε νπνία 

ζα νδεγήζεη ζε ηερληθέο ακθηβνιίεο ηνπ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο, δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

απαηηνχκελε δηφξζσζε κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε ζην δηάζηεκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί 

ή/θαη φηαλ ν παξαγσγφο δελ θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη 

δε θξνληίζεη λα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί επηζήκσο απφ 

ηνλ GlobalGAP θαη έρνπλ θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ αξκφδην θνξέα πηζηνπνίεζεο πξνο 

απηφλ. 

Γ. πλνιηθή αλαζηνιή ηεο ζύκβαζεο: νξηζηηθή απαγφξεπζε νπνηνπδήπνηε 

εγγξάθνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην GlobalGAP. Θα ζπκβεί εάλ ππάξμεη κε ζπκκφξθσζε 

θαη αληηθεηκεληθή θαθνδηαρείξηζε ζε δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη 

ππνγξαθεί ή ν θαιιηεξγεηήο πησρεχζεη. 

Οη πξνζσξηλέο θπξψζεηο παχνπλ λα ηζρχνπλ φηαλ πάςνπλ λα ηζρχνπλ θαη νη 

ιφγνη πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ. Οη πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη πξνζσξηλέο αλαζηνιέο 

απνθαζίδνληαη απφ ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία δίλνπλ 

ζηνλ παξαγσγφ έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθήζεη 

έθεζε ζηηο απνθάζεηο απηέο. Με ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο, ηα 

ειεγθηηθά ζψκαηα απνθαζίδνπλ εάλ ε θχξσζε ζπλερηζηεί ή φρη.  

Οη αλαζηνιέο (πξνζσξηλέο θαη νξηζηηθέο) πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ακέζσο 

ζηνλ νξγαληζκφ GlobalGAP, καδί κε ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ, ην εκπνξηθφ ζήκα, θαζψο 

θαη ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη κε ην ζήκα GlobalGAP. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα 8.3 πεξηγξάθεη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζνχλ νη κε 

ζπκκνξθψζεηο θαη ην είδνο ησλ θπξψζεσλ αλάινγα κε απηέο. 
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8.7. Κόζηνο πηζηνπνίεζεο 

Σν θφζηνο πηζηνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, νη νπνίνη γίλνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο, ην ζχκβνπιν πηζηνπνίεζεο θαη ηνλ επηβιέπνληα. Σν θφζηνο απηφ δελ 

κπνξεί πνηέ λα είλαη ζηαζεξφ γηα φιεο ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, γηαηί εμαξηάηαη 

απφ αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ δελ είλαη ζηαζεξνί: 

- Απφ ηελ έθηαζε θάζε αγξνηεκαρίνπ. ζν κεγαιχηεξν είλαη έλα αγξνηεκάρην, 

ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο πνπ αλαινγεί αλά ζηξέκκα.  

Γηάγξακκα 8.3: δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο  
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- Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα. ζν 

πεξηζζφηεξνη είλαη νη παξαγσγνί, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

- Απφ ηελ επαηζζεζία ηνπ πξντφληνο θαη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ππνιεηκκάησλ 

ζε απηφ. ζν πεξηζζφηεξν επαίζζεην είλαη έλα πξντφλ θαη φζν κεγαιχηεξνο ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο ππνιεηκκάησλ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην θφζηνο, 

γηαηί απαηηεί πεξηζζφηεξεο ρεκηθέο αλαιχζεηο ζε εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο γηα ειέγρνπο ζηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 

- Απφ ην πξσηφθνιιν: 

 IFA (Integrated Farm Assurance): Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηε 

γεσξγηθή παξαγσγή 

 PPM (Plant Propagation Materials): Πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 

 AT (Animal Transportation): Μεηαθνξά δψσλ 

 CFM (Compound Feed Manufacturing): Μείγκαηα δσνηξνθψλ 

 

 

8.8. Γεκηνπξγία νκάδαο παξαγσγώλ 

ηελ νκάδα παξαγσγψλ ππάξρεη πάληα έλαο επηβιέπσλ γεσπφλνο, ν νπνίνο 

πξέπεη λα έρεη κεγάιε εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο, γηαηί απηφο δεκηνπξγεί 

ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ηαλ ππάξρεη νκάδα παξαγσγψλ, ν έιεγρνο γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά, ζε 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξαγσγνχο. 

Ζ δεκηνπξγία νκάδαο κπνξεί λα επλνήζεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, γηαηί 

θαηά πιεηνςεθία είλαη κηθξέο ζε έθηαζε θαη επηπιένλ κεηψλεη ην θφζηνο 

πηζηνπνίεζεο αλά παξαγσγφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, βέβαηα, απνηειεί ε κεγάιε 

θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

 

 

8.8.1. Γηθαηώκαηα παξαγσγνύ 

Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαη ε νκάδα παξαγσγψλ πξέπεη λα πξνβνχλ ζε 

ζπκθσλία θαηά ηελ νπνία ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο δεζκεχεηαη λα επηβεβαηψζεη φηη 

παξέιαβε ηελ επίζεκε αίηεζε εγγξαθήο απφ ηνλ παξαγσγφ / νκάδα παξαγσγψλ κέζα 

ζε 14 εκέξεο θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε κέζα ζε 28 εκέξεο απφ ηνλ 

έιεγρν ή απφ ην θιείζηκν ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ. 
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Κάζε παξάπνλν πξνο ηνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο παξαπφλσλ πνπ έρνπλ νη πηζηνπνηεηηθνί 

θνξείο, ηελ νπνία πξέπεη θάζε θνξέαο λα έρεη θαη λα αλαθνηλψλεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ην 

παξάπνλν κπνξεί λα απνζηαιεί ζηε Γξακκαηεία GlobalGAP κέζσ ηεο θφξκαο 

παξαπφλσλ θαη δηαδηθαζίαο GlobalGAP, ηα νπνία ιακβάλεη ν αηηψλ έπεηηα απφ 

αίηεζή ηνπ. 

Ο παξαγσγφο κπνξεί λα αιιάμεη θνξέα πηζηνπνίεζεο, είηε εζεινληηθά, είηε αλ 

ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ εγθεθξηκέλνο απφ ην 

πξσηφθνιιν GlobalGAP, ράζεη γηα θάπνην ιφγν ηελ έγθξηζή ηνπ. 

Σν GlobalGAP θαη νη Δγθεθξηκέλνη απφ απηφ θνξείο πηζηνπνίεζεο 

ππνρξενχληαη λα ρεηξίδνληαη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ παξαγσγφ / νκάδα 

παξαγσγψλ εκπηζηεπηηθά (ππνρξέσζε ζε ερεκχζεηα), πεξηιακβαλνκέλεο θάζε 

πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ην πξντφλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο αλαθνξέο αμηνιφγεζεο θαη 

ηα αληίζηνηρα έγγξαθα(εθηφο δηαθνξεηηθήο απαίηεζεο ηνπ λφκνπ). Κακία 

πιεξνθνξία δελ επηηξέπεηαη λα δηνρεηεχεηαη ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ εθηφο αλ ζην παξφλ έγγξαθν ησλ Γεληθψλ Καλνληζκψλ 

εθθξάδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ.  

 

 

8.8.2. Τπνρξεώζεηο παξαγσγνύ 

Οη θάηνρνη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπο ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν GlobalGAP ζηα 

πιαίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Γηα λα ιάβνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ GlobalGAP, νη παξαγσγνί πξέπεη πξψηα λα 

εγγξαθνχλ ζε θάπνηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ζ δηεξγαζία εγγξαθήο πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί πξηλ ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο θάλεη ηνλ πξψην έιεγρν / επηζεψξεζε. 

Οη παξαγσγνί πνπ αιιάδνπλ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ 

λέν θνξέα πηζηνπνίεζεο φπνπ ππνβάιινπλ αίηεζε, γηα ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ 

εγγξαθήο πνπ ηνπο έρεη παξαρσξήζεη ν πξνεγνχκελνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο θαη δελ 

κπνξνχλ λα εγγξάςνπλ ηηο ίδηεο πεξηνρέο εθκεηάιιεπζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

θνξέα πηζηνπνίεζεο εγθεθξηκέλν απφ ην GlobalGAP ή ζε πάλσ απφ κία επηινγέο 

ηαπηφρξνλα. Δάλ έλαο παξαγσγφο έρεη κεκνλσκέλε πηζηνπνίεζε, δελ κπνξεί λα 

πξνζρσξήζεη ζε κία νκάδα παξαγσγψλ γηα νκαδηθή πηζηνπνίεζε. Αλ ζέιεη λα ην 
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θάλεη, ηφηε ππνρξενχηαη λα εγθαηαιείςεη ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ εγγξαθήο ηεο 

κεκνλσκέλεο πηζηνπνίεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ηεο 

νκάδαο παξαγσγψλ φπνπ έρεη εγγξαθεί ηψξα είλαη ίδηνο ή φρη. Οη εγγεγξακκέλνη 

παξαγσγνί πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ αιιαγέο ζηελ εθκεηάιιεπζε ή ζηελ πεξηνρή ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη ελζσκάησζε λέσλ κειψλ ζηελ νκάδα παξαγσγψλ.  

Οη παξαγσγνί πξέπεη λα δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

επηβάιινπλ νη γεληθνί θαλνληζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ 

εμφδσλ εγγξαθήο πνπ επηβάιιεη ην GlobalGAP θαη λα ππνγξάςνπλ κηα δήισζε 

δέζκεπζεο κε  ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα θάζε 

πξφζιεςε ππεξγνιάβσλ νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ζρεηηθά ζεκεία 

ειέγρνπ GlobalGAP. 

Οη ππνςήθηνη γηα GlobalGAP πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο 

φιεο ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ είλαη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο,  ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη 

ε θαιιηέξγεηα ή γίλεηαη ρεηξηζκφο ηεο. Πξέπεη λα δειψλνπλ ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, ζε πνηα ρψξα ή ρψξεο ζθνπεχνπλ λα δηαζέζνπλ ηελ 

εγγεγξακκέλε θαηά GlobalGAP παξαγσγή ηνπο. 

Δάλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη ρεηξηζκφο παξαγσγήο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ην 

δειψλνπλ επίζεκα ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο φπνπ ππέβαιιαλ ηελ ππνςεθηφηεηά 

ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ GLOBALGAP ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΣΟΤ ΗΠΠΟΦΑΟΤ 

 

Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ην πξφηππν GLOBALGAP βαζίδεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο 

ζεκείσλ ειέγρνπ, ηα νπνία ν παξαγσγφο ή ε νκάδα παξαγσγψλ ππνρξενχηαη λα 

αθνινπζήζεη έηζη ψζηε λα απνθηήζεη αλαγλψξηζε GLOBALGAP: 

1. Κξίζηκεο απαηηήζεηο – Κχξην Πξέπεη (ε ζπκκφξθσζε ζε φιεο ηηο εθαξκφζηκεο 

θξίζηκεο απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή ζην 100% απηψλ).  

2. Κχξηεο απαηηήζεηο – Γεπηεξεχνλ Πξέπεη (ε ζπκκφξθσζε ζε φιεο ηηο εθαξκφζηκεο 

θχξηεο απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθή ζην 95% απηψλ). 

3. πζηάζεηο (δελ νξίδεηαη ειάρηζην φξην ζπκκφξθσζεο).  

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ, απαηηεί ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ απαζρνινπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ παξαγσγψλ.  

 

 

Απαηηήζεηο ηνπ πξσηνθόιινπ 

1. Ηρλειαζηκφηεηα 

2. Καηαγξαθέο θαη εζσηεξηθή επηζεψξεζε 

3. Πνηθηιίεο θαη ππνθείκελα 

4. Ηζηνξηθφ θαη δηαρείξηζε ηνπνζεζίαο 

5. Γηαρείξηζε εδάθνπο θαη ππνζηξψκαηνο 

6. Υξήζε ιηπαζκάησλ 

7. Άξδεπζε / Τδξνιίπαλζε 

8. Φπηνπξνζηαζία 

9. πγθνκηδή 

10. Υεηξηζκφο παξαγσγήο 

11. Γηαρείξηζε ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ απνβιήησλ 

12. Τγεία, αζθάιεηα θαη επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

13. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

14. Έληππν παξαπφλσλ 
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9.1. Ηρλειαζηκόηεηα 

Ηρλειαζηκφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ηξνθίκσλ, δσνηξνθψλ θαη δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ 

ή νπζηψλ πνπ πξφθεηηαη ή αλακέλεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζε ηξφθηκα ή ζε δσνηξνθέο 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ηνπο. Απφ ηελ 1/1/2005 

φιεο νη εηαηξείεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηελ 

επξσπατθή λνκνζεζία είλαη ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο.  

ηφρνο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο είλαη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί νπνηνδήπνηε 

πεξηζηαηηθφ, ηελ εθηέιεζε απνζχξζεσλ ή αλαθιήζεσλ, κε αθξίβεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηελ παξνρή θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ 

απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο θαη ηελ απνθπγή γεληθφηεξεο δηαηάξαμεο ηνπ εκπνξίνπ. Ζ 

απαίηεζε γηα ηρλειαζηκφηεηα βαζίδεηαη, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ζηελ αξρή 

"έλα βήκα πίζσ - έλα βήκα κπξνζηά" ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππεχζπλνη 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη: 

-λα δηαζέηνπλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα ηνπο επηηξέπεη λα εμαθξηβψλνπλ πνηνο 

είλαη ν άκεζνο πειάηεο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

-λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο  

-λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδένπλ πειάηεο κε πξντφληα  

Πξέπεη, ινηπφλ, λα ππάξρεη έλα ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο θαη 

ηρλειαζηκφηεηαο πνπ ζα επηηξέπεη ζην εγγεγξακκέλν θαηά GLOBALGAP πξντφλ λα 

είλαη ηρλειάζηκν πξνο ηελ εγγεγξακκέλε θάξκα ή ζηελ νκάδα παξαγσγψλ, πξνο ηηο 

εγγεγξακκέλεο θάξκεο ηεο νκάδαο θαη ηρλειάζηκν πξνο ηνλ άκεζν πειάηε. Οη 

πιεξνθνξίεο ζπγθνκηδήο ζα πξέπεη λα ζπλδένπλ κηα παξηίδα κε ηα αξρεία 

παξαγσγήο ή ηηο θάξκεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγψλ. Ο ρεηξηζκφο ηεο παξαγσγήο ζα 

πξέπεη επίζεο λα θαιχπηεηαη, εθφζνλ εθαξκφδεηαη. 

 

9.2. Καηαγξαθέο θαη εζσηεξηθή επηζεώξεζε. 

Κάζε εθκεηάιιεπζε εγγεγξακκέλε θαηά GLOBALGAP πξέπεη λα δηαζέηεη 

δηαδηθαζία εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο πνπ πξνβιέπεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ εηήζην έιεγρν. 

Οη παξαγσγνί πξέπεη λα δηαηεξνχλ αξρεία γηα ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα. Οη λένη 

αηηνχληεο πξέπεη λα έρνπλ πιήξε αξρεία γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία επηζεψξεζεο.  
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Δπηπιένλ εθφζνλ έρεη θξηζεί απαξαίηεην κεηά απφ εζσηεξηθέο απηφ-

επηζεσξήζεηο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 

9.3. Πνηθηιίεο θαη ππνθείκελα 

Ζ επηινγή ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηεξγαζία παξαγσγήο θαη ε ρξήζε ησλ ζσζηψλ πνηθηιηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαξκνγψλ ιηπάζκαηνο θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. Ζ επηινγή ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ είλαη πξνυπφζεζε γηα θαιά 

αλαπηπζζφκελα θπηά θαη θαιή πνηφηεηα πξντφληνο. Σν ηππνθαέο κπνξεί λα 

πνιιαπιαζηαζηεί εγγελψο κε ζπφξνπο θαη αγελψο  κε κνζρεχκαηα, (ρισξά 

κνζρεχκαηα, μεξά κνζρεχκαηα, κνζρεχκαηα ξηδψλ), κε  παξαθπάδεο ή κε 

κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ. Ο κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο ησλ κεξηζησκάησλ ήδε έγηλε 

αληηθείκελν κεξηθψλ εξεπλψλ, αιιά ε κέζνδνο απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη παξά απφ 

ειάρηζηνπο θπησξηνχρνπο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο κε ζπφξνπο είλαη ε κέζνδνο πνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί πην εχθνια. Ζ κέζνδνο απηή αξκφδεη θπξίσο γηα παξαγσγή 

θπηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θχηεπζε θπηνθξαθηψλ  πνπ ζηε ζπλέρεηα δελ απαηηνχλ 

πνιιέο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ή γηα ηε θχηεπζε επηθιηλψλ εδαθψλ ή γηα 

δελδξνθπηεχζεηο νδηθψλ αμφλσλ. Σα ζπνξφθπηα δελ είλαη θαηάιιεια γηα παξαγσγή 

θαξπψλ επεηδή ηα θπηά πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφλ ζα είλαη 50% αξζεληθά θαη 50% 

ζειπθά, ελψ νη θαξπνί ηνπο δελ ζα είλαη νκνηφκνξθνη. Άιιε  κέζνδνο είλαη εθείλε 

ησλ  κνζρεπκάησλ, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη εκίμεξα  ή  μεξά κνζρεχκαηα. 

Σα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζπζηεκαηηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ κνζρεχκαηα 

θαη λα πξνέξρνληαη απφ παξαγσγηθέο πνηθηιίεο. 

Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπηψξηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ζρεηηθή άδεηα απφ ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ αξρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην πνιιαπιαζηαζηηθφ 

πιηθφ είλαη ζχκθσλν µε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη λα είλαη απνδεδεηγκέλν φηη έρνπλ 

εθαξκνζηεί ηέηνηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ψζηε ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ λα 

είλαη απαιιαγκέλν απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο.  

Μεηαρεηξίζεηο ζε ζπφξνπο θαη κνζρεχκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη 

επίζεο, λα εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Σν ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ µε εκθαλείο πηλαθίδεο, λα 

βξίζθεηαη ζε εθαξµνγή θαη πξφζθαηα αξρεία ηνπ ζπζηήµαηνο παξαθνινχζεζεο λα 
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είλαη δηαζέζηµα. επίζεο, πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη πεξηνδηθή ζε ηαθηά θαζνξηζµέλα 

δηαζηήµαηα θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε ηεο µεηξηθήο θπηείαο ή ηνπ αγξνχ ηεο 

αξρηθήο θαιιηέξγεηαο φπσο εθαξµφδεηαη. 

Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα ζε 

νηθνλνκηθά ζεκαληηθνχο θαη δπζρεξψο αληηκεησπίζηκνπο ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Δάλ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθέο θαηεξγαζίεο ή επηθαιχςεηο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

αξρεία µε ην φλνµα ηνπ πξντφληνο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε θαη ην ζθνπφ.   

Αθφκε, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηµα αξρεία µε ηηο εθαξµνγέο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζηε θάζε ηεο 

αλαπαξαγσγήο ζε εζσηεξηθφ θπηψξην θαη λα πεξηιαµβάλνπλ ηφπν, εκεξνκελία, 

εκπνξηθή επσλπκία θαη δξαζηηθή νπζία, ρεηξηζηή, εμνπζηνδφηεζε, αηηηνινγία, 

πνζφηεηα θαη κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

9.4. Ηζηνξηθό θαη Γηαρείξηζε Σνπνζεζίαο 

Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο πξέπεη λα 

επαιεζεχεηαη. Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο γηα θάζε 

αγξνηεκάρην ή ζεξκνθήπην, έηζη ψζηε θάζε αγξνηεκάρην ή ζεξκνθήπην λα έρεη 

κνλαδηθφ θσδηθφ ζήκαλζεο. Γηα λα γίλεη απηφ, ειέγρνληαη ηα εμήο: ε πξνεγνχκελε 

ρξήζε ηεο γεο, ν εδαθηθφο ηχπνο, ε δηάβξσζε, ε πνηφηεηα θαη ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ 

λεξνχ, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ λεξνχ θαη ε ηπρφλ επίδξαζε ζηηο 

γεηηνληθέο πεξηνρέο.  

Γηα ην θάζε αγξνηεκάρην πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηαγξαθέο γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GlobalGAP. Αξρεία 

ζπνξάο/θχηεπζεο θαη εκεξνκεληψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα είλαη δηαζέζηκα. Οη 

αµεηςηζπνξέο µπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ απφ ηελ εµεξνµελία θχηεπζεο θαη/ή ηα 

αξρεία εθαξµνγήο θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο. 

 

9.5. Γηαρείξηζε Δδάθνπο θαη Τπνζηξώκαηνο 

Σν έδαθνο είλαη ε βάζε γηα θάζε γεσξγηθή παξαγσγή. Ζ δηαηήξεζε θαη 

βειηίσζε απηήο ηεο πνιχηηµεο πεγήο είλαη ζεµαληηθή. Ζ θαιή θαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο εμαζθαιίδεη ηελ µαθξνρξφληα γνληµφηεηά ηνπ θαη βνεζά ηελ απφδνζε θαη 

ηελ θεξδνθνξία. Σν ηππνθαέο είλαη θπηφ πνπ πξνζαξκφδεηαη θαη κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί αθφκε θαη ζε νξηαθά εδάθε, φπσο είλαη ηα ραιηθψδε ή ακκψδε εδάθε, 

πνπ είλαη θησρά ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ηα νπνία έρνπλ κηθξή δπλαηφηεηα 
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ζπγθξάηεζεο ηνπ χδαηνο, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα θαιιηεξγνχκελα θπηά. Σα 

αξγηιψδε εδάθε αιιά θαη ηα αξγηινπειψδνπο ζπζηάζεσο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

θαηάιιεια, αλ θαη ζπλήζσο έρνπλ ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο θάπνησλ νξγαληθψλ 

βειηησηηθψλ εδάθνπο, φπσο θαη ηα ακκψδε. Σν ηππνθαέο πξνζαξκφδεηαη θαιά ζε 

εδάθε κέζεο έσο θαη ακκψδνπο ζπζηάζεσο, ηα νπνία ζηξαγγίδνπλ θαιά θαη 

πεξηέρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο νξγαληθήο νπζίαο. Γελ πξνζαξκφδεηαη θαιά ζε 

ζπλεθηηθά εδάθε ή εδάθε πνπ θαηαθιχδνληαη απφ λεξά γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ αξρεία πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ εδαθηθφ ηχπν ησλ 

αγξνηεκαρίσλ βάζεη µηαο εδαθνινγηθήο πεξηγξαθήο ή εδαθνινγηθήο αλάιπζεο ή 

ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) εδαθνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα βειηηψλνπλ ή δηαηεξνχλ ηε δνκή 

ηνπ εδάθνπο θαη ειέγρνπλ ηε δηάβξσζή ηνπ. Πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε 

ζηε γε θαη λα κελ ππάξρεη απφδεημε ηεο ζπµπίεζεο εδάθνπο. Γηα απηά ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη νπηηθέο απνδείμεηο.  

Ζ απνιχκαλζε εδάθνπο θαη ππνζηξψκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη 

λα θαηαγξάθεηαη. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ζθεπάζκαηα, ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο, φπσο ην κέξνο πνπ έγηλε ε 

απνζηείξσζε, ε εκεξνκελία, ην είδνο ηνπ ρεκηθνχ, ε κέζνδνο θαη ην φλνκα ηνπ 

ρεηξηζηή πνπ έθαλε ηελ απνζηείξσζε. 

Σα ππνζηξψκαηα δελ ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πξνζηαηεπκέλεο 

πεξηνρέο.  

 

9.6. Υξήζε Ληπαζκάησλ 

Ζ δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ εµπιέθεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο, ην 

ππάξρνλ επίπεδν ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο θαη ηα δηαζέζηµα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία απφ ηελ θνπξηά θαη ηα ππνιείµµαηα ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ παξάγνληαη ζηε 

θάξµα. Πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηή εθαξµνγή ψζηε ε ρξήζε θαη νη δηαδηθαζίεο 

απνζήθεπζεο λα µελ επλννχλ ηελ απψιεηα θαη ηε ξχπαλζε. Σν ηππνθαέο, έρεη πνιχ 

κηθξφηεξεο αλάγθεο ζε άδσην, ζε θσζθφξν θαη ζε θάιην, απφ ηα άιια 

θαιιηεξγνχκελα δέλδξα. πληζηάηαη κία ιίπαλζε κε 50N 60 kg /ζηξ ππεξθσζθνξηθφ 

ην νπνίν πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη  ζην έδαθνο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θχηεπζεο, 

φπσο θαη κία πνζφηεηα 2N2,5  ηφλνπο / ζηξέκκα κε θνπξηά. 
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Ο ηερληθφο ππεχζπλνο (είηε είλαη ν παξαγσγφο, είηε είλαη εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο) ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα απνθαζίδεη γηα 

ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ηχπν ησλ ιηπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο εάλ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ έλαο αξµφδηνο 

νξγαληζµφο (πρ. Δηαηξία ιηπαζµάησλ).  

Ζ εθαξκνγή ησλ ιηπαζκάησλ ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη. Γηα φιεο ηηο 

εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά αξρεία, κε ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο, 

ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ιηπάζκαηνο, ηελ κέζνδν εθαξκνγήο θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ρεηξηζηή. Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα αξρεία εθαξκνγήο φισλ ησλ 

ιηπαζκάησλ εδάθνπο θαη θπιιψκαηνο, ζα πξέπεη: λα ηεξνχληαη αξρεία µε φιεο ηηο 

εθαξµνγέο ιηπαζµάησλ κε ηηο αθξηβείο εµεξνµελίεο (εµέξα/µήλαο/έηνο), ην 

εµπνξηθφ φλνµα, ηνλ ηχπν θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ ιηπάζµαηνο, ην γεσγξαθηθφ ηφπν, 

ηελ νλνµαζία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ αγξνχ, ηνπ νπσξψλα ή ηνπ ζεξµνθεπίνπ φπνπ ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ εγγεγξαµµέλνπ πξντφληνο ππάξρεη. Ηζρχεη επίζεο γηα πδξνπνληθέο 

θαηαζηάζεηο θαη φπνπ ρξεζηµνπνηείηαη πδξνιίπαλζε. Ζ πξφζθαηε εθαξµνγή πνπ έρεη 

γίλεη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ρσξίο απαξαίηεηα λα είλαη ε ίδηα µ΄απηή πνπ έρεη 

ππνδεηρζεί. 

Πξέπεη, επίζεο, λα θαηαγξάθνληαη ιεπηνµεξψο ν ηχπνο ησλ µεραλεµάησλ 

εθαξµνγήο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθε, ε µέζνδνο (µέζσ άξδεπζεο ή δηαλνµή µε 

µεράλεµα) θαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο εθάξµνζε ην ιίπαζµα. Αλ πξφθεηηαη 

γηα επηρείξεζε ελφο αηφµνπ (ν παξαγσγφο) θαη ν παξαγσγφο απηφο θάλεη ηηο 

εθαξµνγέο, είλαη απνδεθηφ λα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε µία θνξά. 

 ζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε ιηπαζκάησλ, ε ειάρηζηε απαίηεζε είλαη λα 

πξνιακβάλεηαη ακθίδξνκε κφιπλζε κεηαμχ ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ µε ηε ρξήζε ελφο θπζηθνχ εκπνδίνπ. Αλ ππάξρνπλ ιηπάζκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη καδί µε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (πρ. ηρλνζηνηρεία ή δηαθπιιηθά) 

θαη ζπζθεπάδνληαη ζε αεξνζηεγή πεξηέθηε, ηφηε κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη καδί µε 

απηά ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. 

Ζ απνζήθε ιηπαζκάησλ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιέο ζπλζήθεο.  

Ζ απνζήθε πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ 

αλφξγαλσλ ιηπαζµάησλ, π.ρ. ζθφλεο, θνθθψδε ή πγξά, απφ αηµνζθαηξηθέο επηξξνέο 

φπσο ειηνθάλεηα, παγεηφο θαη βξνρή. Βάζεη ηεο εθηίµεζεο επηθηλδπλφηεηαο (είδνο 
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ιηπάζµαηνο, θιηµαηνινγηθέο ζπλζήθεο, πξνζσξηλή απνζήθεπζε), ην πιαζηηθφ 

θάιιπµα είλαη απνδεθηφ. Ζ απνζήθεπζε δελ µπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο ζην έδαθνο.  

 Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο φισλ ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζµάησλ, πρ. ζθφλεο,  

θνθθψδε ή πγξά, πξέπεη λα αεξίδεηαη θαιά θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην λεξφ ηεο 

βξνρήο ή ηνπο πδξαηκνχο. Σα αλφξγαλα ιηπάζκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη µε 

ηξφπν ν νπνίνο πξνζθέξεη ην µηθξφηεξν θίλδπλν ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ πεγψλ, πρ. 

νη απνζήθεο πγξψλ ιηπαζµάησλ πξέπεη λα πεξηβάιινληαη  απφ αδηάβξνρν εµπφδην 

(ζχµθσλα µε ηελ εζληθή θαη ηνπηθή λνµνζεζία, ή ζε ρψξν 110% απφ ηνλ φγθν ηνπ 

µεγαιχηεξνπ πεξηέθηε αλ δελ ππάξρεη λνµνζεζία), θαη λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

παξαθείµελεο πδάηηλεο πεγέο θαη πηζαλφηεηα πιεµµχξσλ, θιπ. 

 Δθφζνλ νη απαηηήζεηο απνζήθεπζεο γηα ηα δεδνκέλα αζθαιείαο ηεξνχληαη, ηα 

ιηπάζκαηα ρχδελ πγξψλ κπνξνχλ λα θπιαρζνχλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζε δνρεία, αιιά 

δελ µπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη µαδί µε ηε θξέζθηα παξαγσγή. 

ηαλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξγαληθά ιηπάζκαηα, δε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθαηέξγαζηα αλζξψπηλα ιχκαηα.  

Σεθκεξησκέλεο απνδείμεηο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο, πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

φηη νη παξαθάησ πηζαλνί θίλδπλνη έρνπλ ιεθζεί ππφςε: είδνο νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο, 

κέζνδνο θνκπνζηνπνίεζεο, πεξηερφκελν δηδαλίσλ / ζπφξσλ, πεξηεθηηθφηεηα ζε βαξέα 

κέηαιια, ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο, ηνπνζέηεζε  νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ (π.ρ. 

άκεζε επαθή κε βξψζηκν κέξνο ησλ θαιιηεξγεηψλ, έδαθνο κεηαμχ ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, θιπ.). Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο αλαιχζεηο, νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία N·P·K ηνπ 

εθαξκνζκέλνπ νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο. 

 Σα νξγαληθά ιηπάζκαηα, πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαζνξηζκέλν ρψξν. 

Καηάιιεια κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε ξχπαλζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ (φπσο ηζηκεληέληα θαηαζθεπή θαη ηνίρνπο, ή εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλν δνρείν απνθπγήο ππεξρείιηζεο, θιπ.) ή πξέπεη λα απνζεθεχνληαη 

ηνπιάρηζην 25  κέηξα απφ επηθαλεηαθά ζηξψκαηα λεξνχ ηδηαίηεξα. 

 Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηεθηηθφηεηεο ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ ζε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο, κε ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε N, P, K θαη ζε βαξέα κέηαιια, γηα φια ηα αλφξγαλα 

ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαηά GlobalGAP ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12  κήλεο.  
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9.7. Άξδεπζε / Τδξνιίπαλζε 

 Σν λεξφ είλαη µηα ζπάληα θπζηθή πεγή θαη ε άξδεπζε ζα µπνξνχζε λα 

εθαξκφδεηαη µε θαηάιιειε πξφβιεςε θαη ηερληθφ εμνπιηζµφ πνπ επηηξέπεη ηελ 

απνηειεζµαηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. Ζ άξδεπζε δελ είλαη πάληα απαξαίηεηε 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηππνθανχο. Απαηηείηαη άξδεπζε κφλν ζε πεξηνρέο πνπ ην 

εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ ηεο πεξηνρήο είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm.  

Γηα άξδεπζε ή πδξνιίπαλζε ζα πξέπεη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ 

αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ. Αλάιπζε ηνπ λεξνχ κηα θνξά ην ρξφλν απφ θαηάιιειν 

εξγαζηήξην είλαη απαξαίηεηε. ηηο αλαιχζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ 

κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ, ρεκηθψλ ξππαληψλ θαη ησλ βαξέσλ κεηάιισλ. 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πην απνδνηηθφ θαη θαηάιιειν ζχζηεκα 

άξδεπζεο ζχκθσλα κε ηνπο ΚΟΓΠ θαη λα ππάξρεη ρέδην Γηαρείξηζεο Νεξνχ ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο. Ζ ηδέα είλαη λα µε ζπαηαιάηαη λεξφ. Σν αξδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα – φζν είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δπλαηφ - θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηελ λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε λεξνχ. Έλα 

ηεθκεξησκέλν πξφγξακκα είλαη δηαζέζηκν ην νπνίν πεξηγξάθεη ηα βήκαηα θαη ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξζνινγηθήο 

ρξήζεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη είηε έλα αηνκηθφ ζρέδην ή κηα πεξηθεξεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα, εάλ ε θάξκα ζπκκεηέρεη ή/θαη θαιχπηεηαη απφ ηέηνηα. 

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο θαηαγξαθέο ηεο ρξήζεο ηνπ 

λεξνχ, δειαδή λα ηεξνχληαη αξρεία πνπ δείρλνπλ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ φγθν αλά 

κεηξεηή λεξνχ ή αλά κνλάδα άξδεπζεο. Αλ ν παξαγσγφο δνπιεχεη µε πξνγξάκκαηα 

άξδεπζεο, ν ππνινγηζκέλνο θαη ν ππάξρσλ αξδεπηηθφο φγθνο λεξνχ ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη ζε αξρεία. 

 

Οη κέζνδνη άξδεπζεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε βησζηκφηεηα ησλ πεγψλ 

λεξνχ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Σέινο ην λεξφ άξδεπζεο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 

αεηθφξεο πεγέο θαη λα ππάξρεη γξαπηή έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

 Αθαηέξγαζηα λεξά ππνλφκσλ δελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

άξδεπζε /πδξνιίπαλζε. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηεξγαζκέλα λεξά ππνλφκσλ, ε 

πνηφηεηα λεξνχ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη µε ηηο Οδεγίεο πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) γηα αζθαιή ρξήζε ιπκάησλ θαη δσηθψλ 

εθθξηκάησλ ζηε γεσξγία θαη πδξνθαιιηέξγεηα (1989). Δπίζεο, φπνπ ππάξρεη 
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ακθηβνιία φηη ην λεξφ έξρεηαη απφ πηζαλή κνιπζκέλε πεγή (εμαηηίαο ρσξηνχ απ' φπνπ 

πεξλάεη, θιπ) ν θαιιηεξγεηήο πξέπεη λα απνδείμεη µέζσ αλάιπζεο φηη ην λεξφ πιεξνί 

ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) 

ή ηελ ηνπηθή λνκνζεζία γηα ην λεξφ άξδεπζεο.  

 Ζ εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ελδερφκελε 

κηθξνβηνινγηθή, ρεκηθή ή θπζηθή κφιπλζε φισλ ησλ πεγψλ λεξνχ άξδεπζεο/ 

πδξνιίπαλζεο θαη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ λεξνχ, ηελ 

κέζνδν (κεζφδνπο) άξδεπζεο, ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο άξδεπζεο (θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ), ηνλ ηξφπν επαθήο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ κε ην θπηφ. 

Ζ αλάιπζε λεξνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη µε ζπρλφηεηα πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο (εάλ 

ππάξρεη θίλδπλνο κηθξνβηαθψλ ξππαληψλ), κέζα απφ εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο 

πξέπεη λα παξέρνληαη ηεθκεξησκέλεο θαηαγξαθέο ησλ ζρεηηθψλ κηθξνβηαθψλ ξχπσλ. 

Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα απνηειέζκαηα απφ θαηάιιεια εξγαζηήξηα, ηθαλά 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο γηα ISO 17025, ή αληίζηνηρν 

πξφηππν. 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα αξρεία γηα φ,ηη κέηξα έρνπλ ιεθζεί 

θαη φ,ηη απνηειέζκαηα ππάξρνπλ κέρξη ηε δεδνκέλε ζηηγκή.  

 

9.8. Φπηνπξνζηαζία  

9.8.1. Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Δρζξώλ 

Ζ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Δρζξψλ (IPM) πεξηιακβάλεη ηελ πξνζεθηηθή 

κειέηε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ θαηαπνιέκεζεο ερζξψλ θαη ηελ επαθφινπζε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ερζξψλ, θαη 

θξαηνχλ ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη ηηο άιιεο παξεκβάζεηο ζε επίπεδα πνπ 

είλαη νηθνλνκηθά δηθαηνινγεκέλα θαη κεηψλνπλ ή ειαρηζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο γηα 

ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Έλαο νδεγφο ΗΡΜ πξέπεη λα έρεη εθπνλεζεί 

γηα λα παξέρεη ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ΗΡΜ ηερληθψλ, γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ γεσξγηθψλ θαη θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Γεδνκέλεο ηεο θπζηθήο 

δηαθχκαλζεο ζηε αλάπηπμε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαη 

πεξηνρέο, νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ΗΡΜ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ησλ 

ηνπηθψλ θπζηθψλ, βηνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Σν ηππνθαέο είλαη θπηφ, 

πνπ γεληθά έρεη ιίγνπο ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. πγθεθξηκέλα απφ ηνπο ερζξνχο  ηνπ, 
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ειάρηζηα έληνκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηδήκηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

αληηκεησπίδνληαη εχθνια ηφζν κε ζπκβαηηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα φζν θαη 

κε βηνινγηθά. πάληα πξνζβάιιεηαη απφ αζζέλεηεο θαη αλ ζπκβεί απηφ, 

αληηκεησπίδνληαη κε ηα ζπλήζε κπθεηνθηφλα. Απφ ηηο αζζέλεηεο, απηή πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ε πιένλ ζνβαξή είλαη ε βεηξηηζηιιίσζε. Σα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα 

ζπλήζσο λεθξψλνληαη κέζα ζε 1-2 έηε. Ζ θαηαπνιέκεζε είλαη αξθεηά δχζθνιε γη’ 

απηφ ην βάξνο ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ πξφιεςε. Σα θπξηφηεξα πξνιεπηηθά κέηξα 

είλαη: ε ρξεζηκνπνίεζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ε απνθπγή 

ζπγθαιιηέξγεηαο ή γεηηλίαζε  κε θαιιηέξγεηεο ζνιαλσδψλ, θνινθπλζνεηδψλ θαη 

βακβαθηνχ ε θαηαζηξνθή θαη δηαρείξηζε ησλ δηδαλίσλ-μεληζηψλ ησλ παζνγφλσλ, 

φπσο ην βιήην, ε ηζνπθλίδα θαη ην ρελνπφδη, ε απνθπγή βαζηψλ θξεδαξηζκάησλ θαη 

γεληθά θαηεξγαζίαο εδάθνπο, γηα λα κελ πιεγψλνληαη νη ξίδεο., ε ηζνξξνπεκέλε 

ιίπαλζε, ε εθαξκνγή ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο, πξνο απνθπγή κεηαθνξάο ησλ 

κηθξνζθιεξσηίσλ απφ κηα ζέζε   ζε άιιε θαη ε θαιίσζε ηνπ εδάθνπο κε πξνζζήθε 

θαηάιιεισλ θαιηνχρσλ νξπθηψλ γηαηί ζθιεξαγσγεί θαη πξνζηαηεχεη ηα θπηά. 

εκαληηθή ελέξγεηα επίζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε-πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο είλαη ν 

εκβνιηαζκφο ζηελ αξρή ησλ λεαξψλ δελδξπιιίσλ κε κπθφξξηδα, ππεξπαξάζηηα θαη 

αληαγσληζηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο θαη ε επαλάιεςε ηα επφκελα ρξφληα κε 

ξηδνπνηίζκαηα ή ςεθαζκνχο. 

 Σν ηερληθά ππεχζπλν πξφζσπν κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθφο ζχκβνπινο ή ν 

ίδηνο ν παξαγσγφο. ηαλ έλαο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο έρεη παξάζρεη βνήζεηα, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κέζσ επίζεκσλ 

πξνζφλησλ, εηδηθψλ καζεκάησλ θαηάξηηζεο, θιπ, εθηφο θαη αλ απαζρνιείηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ απφ αξκφδην θνξέα (πρ. Δπίζεκεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο). πνπ ην 

ηερληθά ππεχζπλν πξφζσπν είλαη ν παξαγσγφο, ε εκπεηξία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 

απφ ηερληθέο γλψζεηο (π.ρ., παξαθνινχζεζε εηδηθψλ καζεκάησλ εθπαίδεπζεο) ή/θαη 

ηε ρξήζε εξγαιείσλ (π.ρ. εηδηθφ ινγηζκηθφ).  

 Ο παξαγσγφο πξέπεη λα κπνξεί λα απνδείμεη ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία: 

«Πξόιεςε»: Ο παξαγσγφο κπνξεί λα απνδείμεη ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζην µίαο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο πνπ ζα 

µπνξνχζαλ λα µεηψζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θαη ηε ζθνδξφηεηα ησλ επηζέζεσλ απφ 

ερζξνχο, µεηψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε παξέµβαζεο. 
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«Παξαηήξεζε θαη Παξαθνινύζεζε»: Ο παξαγσγφο µπνξεί λα απνδείμεη α) ηελ 

πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ µίαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη πφηε, θαη ζε ηη 

βαζµφ, νη ερζξνί θαη νη θπζηθνί ηνπο ερζξνί είλαη παξφληεο, θαη β)µε ηελ πιεξνθνξία 

απηή ζα ζρεδηάδεη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ερζξνχ πνπ απαηηνχληαη. 

«Παξέκβαζε»: Ο παξαγσγφο απνδεηθλχεη φηη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ επίζεζε ερζξνχ 

επεξεάδεη αληίζεηα ηελ νηθνλνµηθή αμία ηεο θαιιηέξγεηαο, γίλεηαη παξέµβαζε µε 

εηδηθέο µεζφδνπο θαηαπνιέµεζεο ερζξνχ. πνπ είλαη δπλαηφ, µε-ρεµηθέο 

πξνζεγγίζεηο πξέπεη λα εμεηάδνληαη. 

 ηαλ νη ερζξνί, νη αζζέλεηεο ή ηα δηδάληα είλαη ζε ηέηνην επίπεδν πνπ 

απαηηείηαη επαλάιεςε ειέγρσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη απφδεημε φηη 

ηεξνχληαη νη νδεγίεο (φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηµεο λφµηµεο θαη απνηειεζµαηηθέο 

ελαιιαθηηθέο) γηα ηελ παξεµπφδηζε αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο, αλ θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο. 

 

9.8.2. Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα 

ε θαηαζηάζεηο φπνπ ε επίζεζε ερζξψλ ζα επεξεάζεη αληίζεηα ηελ 

νηθνλνκηθή αμία ηεο θαιιηέξγεηαο, κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε παξέκβαζε µε εηδηθέο 

κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο ησλ ερζξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (ΦΠΠ). Ζ ζσζηή ρξήζε, ν ρεηξηζκφο θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ είλαη βαζηθή. Δπεηδή ην ηππνθαέο 

είλαη κηα λέα θαιιηέξγεηα, δελ ππάξρνπλ ζρεηηθά θαηαρσξεκέλα κηθξνβηνθηφλα θαη 

κπθεηνθηφλα.  Γεληθά φκσο είλαη αξθεηά αλζεθηηθφ θαη νη φπνηεο πξνζβνιέο 

αληηκεησπίδνληαη κε ηα ζπλήζε ζθεπάζκαηα. ρεηηθέο έξεπλεο ζηνλ Καλαδά 

ζπλερίδνληαη κε ζθνπφ λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο ρεκηθέο θαη νξγαληθέο κέζνδνη 

ειέγρνπ. 

 Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη 

επίζεµα εγγεγξαµµέλα ή επηηξεπηά απφ ηνλ αξµφδην θπβεξλεηηθφ νξγαληζµφ ζηε 

ρψξα εθαξµνγήο θαη λα βξίζθνληαη ζε έλαλ ελεκεξσκέλν ηεθκεξησκέλν θαηάινγν, ν 

νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο κε ηηο εκπνξηθέο νλνκαζίεο ησλ ΦΠΠ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηε ζχλζεζή ηνπο ή 

σθέιηκσλ νξγαληζκψλ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο ή ζε απηέο πνπ 

έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζηε θάξκα θαηά GLOBALGAP ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σα 

ηηµνιφγηα ησλ εγγεγξαµµέλσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ρξεζηµνπνηήζεθαλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε αξρεία θαη λα είλαη δηαζέζηµα ηε 
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ζηηγµή ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ επηινγή ησλ ΦΠΠ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

θαηαξηηζκέλν άηνκν, είηε απηφ είλαη ν παξαγσγφο είηε θάπνηνο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο.  

 Σα αξρεία ησλ ΦΠΠ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: φλνκα θαιιηέξγεηαο 

θαη/ή πνηθηιίαο, ηνπνζεζία εθαξκνγήο, εκεξνκελία εθαξκνγήο, εκπνξηθή νλνκαζία 

πξντφληνο θαη δξαζηηθή νπζία, ρξήζηε πνπ εθαξµφδεη ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντφληα, αηηία εθαξκνγήο, ηερληθή εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ εθαξκνγή, πνζφηεηα 

πξντφλησλ πνπ εθαξκφζηεθε, κεραλήκαηα εθαξκνγήο θαη κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή. 

Σν πιεφλαζκα ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηα «μεπιχκαηα» ηνπ ςεθαζηήξα 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εηηθέηα δελ έρεη ππεξβεί θαη δηαηίζεληαη 

κε ηέηνην ηξφπν πνπ δε ζέηεη ζε θίλδπλν είηε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, είηε ην 

πεξηβάιινλ. 

 Ο παξαγσγφο ή ν πειάηεο ηνπ παξαγσγνχ πξέπεη λα έρνπλ δηαζέζηµν έλαλ 

θαηάινγν µε ηα πξφζθαηα εθαξµφζηµα MRLs (Maximum residue levels – Αλψηαηα 

επηηξεπηά φξηα) ζηελ αγνξά(έο) φπνπ ε παξαγσγή πξφθεηηαη λα δηαηεζεί (είηε εγρψξηα 

είηε δηεζλψο). Δπίζεο, εθεί φπνπ ηα MRLs ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ν παξαγσγφο 

πξφθεηηαη λα δηαζέζεη ηελ παξαγσγή ηνπ είλαη απζηεξφηεξα απφ απηά ζηε ρψξα 

παξαγσγήο, ν παξαγσγφο ή ν πειάηεο ηνπ παξαγσγνχ µπνξεί λα απνδείμεη φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ παξαγσγήο απηά ηα MRLs έρνπλ ιεθζεί ππφςε (πρ. 

ηξνπνπνίεζε, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηνπ ζπζηήµαηνο εθαξµνγήο θπηνπξνζηαηεπηηθνχ 

πξντφληνο θαη/ή ρξήζε ησλ απνηειεζµάησλ ηεο αλάιπζεο ππνιείµµαηνο ζηελ 

παξαγσγή). Θα πξέπεη λα έρεη γίλεη αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, ε νπνία ζα αμηνινγεί 

ηε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνλ πηζαλφ θίλδπλν ηεο 

ππέξβαζεο ησλ MRLs, Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα αξρεία.  

Ζ απνζήθεπζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηε δηαζθάιηζε αζθαινχο απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο θαη µε 

φιε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή λνµνζεζία θαη ηνπο 

θαλνληζµνχο. Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα απνζεθεχνληαη ζε ρψξν ν νπνίνο 

είλαη γεξφο, αζθαιηζκέλνο, θαηάιιεινο γηα ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, αληηππξηθφο, 

θαιά αεξηδφκελνο, επαξθψο θσηηζκέλνο, καθξηά απφ άιια πιηθά, εμνπιηζµέλνο µε 

ξάθηα απφ µε απνξξνθεηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο (π.ρ. µέηαιιν, άθαµπην 

πιαζηηθφ), λα έρεη δεμαµελέο θαηαθξάηεζεο ή λα είλαη πξνθπιαγµέλνο µε αλάρσµα 
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θαηά 110% ηνπ φγθνπ ηνπ µεγαιχηεξνπ πεξηέθηε απνζεθεπµέλνπ πγξνχ, ψζηε λα 

µελ µπνξεί λα ππάξρεη θαµία δηαξξνή, ζηάμηµν ή ξχπαλζε έμσ απφ απηφλ, 

θιεηδσµέλνο θαη κε θπζηθή πξφζβαζε µφλν απφ πξφζσπα πνπ µπνξνχλ λα 

απνδείμνπλ επίζεµε εθπαίδεπζε γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζµφ θαη ηε ρξήζε ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

ια ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε 

δηαηεξνχληαη ζηνπο αξρηθνχο πεξηέθηεο θαη ζπζθεπαζίεο, θαη µφλν ζηελ πεξίπησζε 

θαηεζηξαµµέλεο ζπζθεπαζίαο, ε λέα ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηέρεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο αξρηθήο εηηθέηαο. Απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο άιινπο 

απφ ηηο εγγεγξακκέλεο ή/θαη πηζηνπνηεκέλεο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. ρξήζε ζε θήπνπο, 

θιπ) πξέπεη λα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα θαη απνζεθεπκέλα ρσξηζηά ζηελ 

απνζήθε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Σα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ζε 

πγξή µνξθή απνζεθεχνληαη ζε ξάθηα ηα νπνία δε βξίζθνληαη πνηέ πάλσ απφ 

πξντφληα πνπ είλαη ζε µνξθή ζθφλεο θαη θφθθσλ.  

Μηα απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ ηεο απνζήθεο (ηχπνο θαη πνζφηεηα) ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα.  

ινη νη εξγαδφµελνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή µε ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαιφ 

είλαη λα ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο θάζε ρξφλν. Απηέο νη Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο 

πξέπεη λα ζπµµνξθψλνληαη µε ηνπο εζληθνχο,  πεξηθεξεηαθνχο ή ηνπηθνχο θψδηθεο 

πξαθηηθήο θαη ε ρξήζε ησλ απνηειεζµάησλ λα αθνινπζεί ην λφµν ζρεηηθά µε ηελ 

απνθάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνµέλσλ. ιεο νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ/ ρεµηθψλ θαη φινη νη ρψξνη γεµίζµαηνο/αλάµεημεο 

πνπ βξίζθνληαη ζηε θάξµα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παξνρή γηα πιχζηµν µαηηψλ, πεγή 

θαζαξνχ λεξνχ ζε απφζηαζε φρη πάλσ απφ 10 µέηξα, έλα πιήξεο θνπηί πξψησλ 

βνεζεηψλ θαη µηα ζαθήο δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε αηπρήµαηνο µε ηειέθσλα 

έθηαθηεο αλάγθεο ή βαζηθά βήµαηα αληηµεηψπηζεο αηπρήµαηνο πξψηνπ βαζµνχ, φια 

µε µφληµε θαη επθξηλή ζήµαλζε.  

Οη άδεηνη πεξηέθηεο θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο δελ πξέπεη λα 

επαλαρξεζηµνπνηνχληαη γηα νηηδήπνηε άιιν απφ ην λα πεξηέρνπλ θαη λα µεηαθέξνπλ 

ην ίδην ην πξντφλ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηηθέηα. Σν ζχζηεµα πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα 

ηε δηάζεζε ησλ άδεησλ πεξηεθηψλ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη φηη ηα άηνµα δελ µπνξνχλ λα έξζνπλ ζε θπζηθή επαθή µε ηνπο άδεηνπο 

πεξηέθηεο έρνληαο έλα αζθαιέο ζεµείν απνζήθεπζεο, αζθαιέο ζχζηεµα ρεηξηζµνχ 

πξηλ ηε δηάζεζε θαη µία µέζνδν δηάζεζεο πνπ απνηξέπεη ηελ έθζεζε ησλ αλζξψπσλ 
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ζ'απηνχο. Δπίζεο, πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ησλ πεγψλ λεξνχ,  ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, έρνληαο έλα αζθαιέο ζεµείν 

απνζήθεπζεο θαη έλα ζχζηεµα ρεηξηζµνχ πξηλ ηε δηάζεζε µε µία ππεχζπλα 

πεξηβαιινληηθή µέζνδν.  

Σα ιεγµέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα δηαηίζεληαη µέζσ 

επίζεµσλ  εμνπζηνδνηεµέλσλ θαλαιηψλ. ηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηα ιεγµέλα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα απνζεθεχνληαη µε αζθάιεηα θαη ζεµαίλνληαη. 

Ο εμνπιηζκφο εθαξκνγήο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα 

ειέγρεηαη θαη λα ξπζκίδεηαη εηεζίσο. 

 

9.9. πγθνκηδή 

9.9.1. Πξν ζπγθνκηδήο  

Πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γξαπηή αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ πεγή ηνπ λεξνχ, ηνπ ηχπν ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο 

(δηδαληνθηφλν, εληνκνθηφλν, θιπ.), ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο (ζηάδην 

αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο), ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο (εδψδηκν ηκήκα ηνπ θπηνχ, 

άιια κέξε ηνπ θπηνχ, έδαθνο κεηαμχ ησλ θπηψλ, θιπ.) θαη λα έρνπλ ιεθζεί 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  

Σν δηάζηεκα κεηαμχ εθαξκνγήο θαη ζπγθνκηδήο δελ πξέπεη λα ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη απφ ηα 

αληίζηνηρα αξρεία. 

Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο θαη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα λα κεηψλεηαη θαηά ην δπλαηφλ νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα κφιπλζεο. Παξαδείγκαηα 

πνπ ζα έπξεπε λα εμεηαζζνχλ είλαη: ηα δψα θνληά ζηε θάξκα, νη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο άγξηαο δσήο ζηε θάξκα, ηα ηξσθηηθά, ηα θαηνηθίδηα δψα, θιπ. 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ελδηάκεζεο πεξηνρέο, θπζηθά εκπφδηα, θξάρηεο ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

9.9.2. Καηά ηε ζπγθνκηδή 

Πξέπεη λα αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη λα 

εθαξκφδνληαη ηα βαζηθά κέηξα πγηεηλήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζε 

εμνπιηζκφ γηα πιχζηκν ησλ ρεξηψλ). Με βάζε ηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη 

λα ππάξρεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πγηεηλήο γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο. νη 
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εξγαδφκελνη έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πγηεηλήο γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη κε ηε ρξήζε 

γξαπηψλ (ζηηο θαηάιιειεο γιψζζεο) ή εηθνλνγξαθεκέλσλ νδεγηψλ γηα ηελ πξφιεςε 

θπζηθήο (π.ρ. ζαιηγθάξηα, πέηξεο, έληνκα, καραίξηα, ππνιείκκαηα θξνχησλ, ξνιφγηα, 

θηλεηά ηειέθσλα, θ.ά.), κηθξνβηνινγηθήο θαη ρεκηθήο κφιπλζεο ηνπ πξντφληνο θαηά 

ηε ζπγθνκηδή θαη λα ππάξρεη νπηηθή απφδεημε φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο θαη 

δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ζπγθνκηδήο (π.ρ. ςαιίδηα, καραίξηα, 

θιαδεπηήξηα, θιπ.) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειψο ψζηε λα κελ απνηειέζνπλ ζε 

θακία πεξίπησζε πεγή κφιπλζεο. Ζ θχιαμε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξν ρσξηζηά 

απφ θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα.  

Σα νρήκαηα ηεο θάξκαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 

ζπγθνκηζκέλεο παξαγσγήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα άιιν ζθνπφ απφ ηελ 

κεηαθνξά ηεο ζπγθνκηζκέλεο παξαγσγήο, πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη θαζαξά θαη 

ζπληεξεκέλα θαη γηα ηελ πξφιεςε κφιπλζεο ηεο παξαγσγήο εθαξκφδεηαη έλα 

πξφγξακκα θαζαξηζκνχ (π.ρ. ρψκαηα, αθαζαξζίεο, νξγαληθά ιηπάζκαηα, δηαξξνέο, 

θιπ.). 

Οη ζηαζκνί πιπζίκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαζαξή θαη πγηεηλή 

θαηάζηαζε γηα λα επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θαζαξίδνπλ θαη λα 

απνιπκαίλνπλ ηα ρέξηα ηνπο.  

 

9.9.3. Σειηθή πζθεπαζία πγθνκηδήο (εθαξκόζηκν όηαλ θαηά ηε 

ζπγθνκηδή, ε ηειηθή ζπζθεπαζία θαη ε ηειεπηαία 

αλζξώπηλε επαθή κε ην πξντόλ γίλεηαη ζηνλ αγξό)  

Σα πξντφληα πνπ ζπζθεπάδνληαη ζην ρσξάθη πξέπεη κφιηο ζπζθεπαζηνχλ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα θαιχπηνληαη. Δπηπιένλ δελ πξέπεη λα 

δηαλπθηεξεχνπλ πνηέ εθηεζεηκέλα ζην ρσξάθη. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη πάγνο γηα ηε 

ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ζην ρψξν ζπγθνκηδήο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνέιζεη απφ 

πφζηκν λεξφ θαη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη. Σν πιηθφ ζπζθεπαζίαο πξέπεη 

λα απνζεθεχεηαη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ κφιπλζε θαη ηκήκαηα απφ ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο θαη απνξξίκκαηα εθηφο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ 

ηνλ αγξφ. 
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Οη έιεγρνη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο (φπνπ εθαξκφδνληαη) πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο, φηαλ ε ζπζθεπαζκέλε 

παξαγσγή απνζεθεχεηαη ζηε θάξκα. 

 

9.10. Υεηξηζκόο Παξαγσγήο (Δθαξκόζηκν όηαλ ρεηξηζκόο γίλεηαη από 

ηνλ παξαγσγό) 

Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηεθκεξησκέλε θα πξφζθαηε (αλαζεσξεκέλε εηεζίσο) 

αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, θαη κηα εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

θαη ζνβαξφηεηαο ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνπλ ηνπ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

κηθξνβηνινγηθνχο ξππαληέο θαη ηηο αλζξψπηλεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, 

πξνζαξκνζκέλα ζηα πξντφληα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζθεπαζηεξίνπ. Πξέπεη λα 

ππάξρεη απφδεημε φηη νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ζέκαηα πγηεηλήο 

ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ρεηξηζκφ παξαγσγήο. ινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη 

λα θνξνχλ εμσηεξηθή ελδπκαζία (π.ρ. κπινχδεο εξγαζίαο, πνδηέο, καλίθηα, γάληηα) 

πνπ είλαη θαζαξέο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ εξγαζία (εο) ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο. Σν θάπληζκα, ην θαγεηφ, ε ηζίρια θαη ην πνηφ  πεξηνξίδνληαη ζε 

θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο θαη πνηέ δελ επηηξέπνληαη ζηνπο ρψξνπο ρεηξηζκνχ 

παξαγσγήο ή απνζήθεπζεο (ην λεξφ απνηειεί εμαίξεζε).  

Πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη νξαηέο κε ζαθείο νδεγίεο φηη ηα ρέξηα πξέπεη λα 

πιέλνληαη πξηλ απφ ην ρεηξηζκφ ηεο παξαγσγήο. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα πιέλεη ηα 

ρέξηα ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηεί έλα απνιπκαληηθφ ρεξηψλ κε βάζε ηελ αιθνφιε: πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, κεηά απφ θάζε επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα, κεηά ηε ρξήζε 

καληειηνχ/πεηζέηαο, κεηά ην ρεηξηζκφ κνιπζκέλνπ πιηθνχ, κεηά ην θάπληζκα, 

θαγεηφ ή πνηφ, κεηά απφ ηα δηαιείκκαηα θαη πξηλ ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία θαη ζε 

θάζε άιιε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα ρέξηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή κφιπλζεο. 

Γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο, νη εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνχ θαη απνζήθεπζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη ν εμνπιηζκφο (π.ρ. κεραλήκαηα θαη γξακκέο επεμεξγαζίαο, ηνίρνη, 

δάπεδα, απνζεθεπηηθνί ρψξνη, παιέηεο, θιπ.) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη/ή λα 

ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα θαζαξηζκνχ, κε ηελ ειάρηζηε 

θαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα. Σεθκεξησκέλα αξρεία θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο πξέπεη 

λα ηεξνχληαη. Τπάξρεη ηεθκεξησκέλε απφδεημε φηη ηα απνξξππαληηθά, ιηπαληηθά, θιπ 

πνπ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ παξαγσγή είλαη εγθεθξηκέλα (π.ρ. εηηθέηα 

κε εηδηθή αλαθνξά ή έγγξαθα κε ηερληθά δεδνκέλα) γηα ρξήζε ζηε βηνκεραλία 
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ηξνθίκσλ. Απνξξηπηφκελε παξαγσγή θαη άρξεζηα πιηθά απνζεθεχνληαη ζε ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπο θαη μερσξηζηνχο ρψξνπο, ψζηε λα απνηξέπεηαη κφιπλζε ησλ 

πξντφλησλ.  

Ζιεθηξηθέο ιάκπεο θαη εμαξηήκαηα πνπ θξέκνληαη πάλσ απφ ηελ παξαγσγή ή 

απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ρεηξηζκφ ηεο παξαγσγήο είλαη αζθαινχο 

ηχπνπ ή πξνζηαηεχνληαη/πξνθπιάζζνληαη έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ξχπαλζε ησλ 

ηξνθίκσλ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ γξαπηέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ 

ζξαχζεο γπαιηψλ ή ζθιεξψλ πιαζηηθψλ ζην ρεηξηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ 

θηβσηίσλ) απνζεθεχνληαη ζε θαζαξφ θαη πγηεηλφ ρψξν ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε 

κφιπλζε ηνπ πξντφληνο κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Αλ ε ζπζθεπαζκέλε παξαγσγή απνζεθεχεηαη ζηε θάξκα, νη έιεγρνη 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο (φπνπ εθαξκφδνληαη θαη επίζεο γηα απνζήθεπζε 

ειεγρφκελεο αηκφζθαηξαο) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη λα ηεθκεξηψλνληαη ζχκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ πγηεηλή. 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηφξζσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζηηο πεξηνρέο ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο πξέπεη λα 

ειέγρνληαη κε νπηηθή αμηνιφγεζε θαη ζπλεληεχμεηο θαη λα ππάξρεη νπηηθή απφδεημε 

φηη ε παξαθνινχζεζε ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ θαη ε δηφξζσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη απνηειεζκαηηθέο. Ζ παξαθνινχζεζε πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη 

ππάξρνπλ αξρεία ησλ επηζεσξήζεσλ ειέγρνπ ησλ δσηθψλ ερζξψλ θαη ησλ 

αθνινπζνχκελσλ ζρεδίσλ δξάζεο 

Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πιχζηκν κεηά ηε ζπγθνκηδή πξέπεη λα 

έρεη δεισζεί σο θαηάιιειν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη/ή ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

λα έρεη πξαγκαηνπνηζεί κηα αλάιπζε λεξνχ ζην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ζηα κεραλήκαηα 

πιπζίκαηνο. Σα επίπεδα ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαιχζεθαλ πξέπεη λα είλαη ζηα 

απνδεθηά απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO) φξηα θηλδχλνπ ή είλαη 

απνδεθηά σο αζθαιή γηα ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλαθπθισκέλν λεξφ γηα ην ηειηθφ πιχζηκν ηεο 

παξαγσγήο, απηφ πξέπεη λα θηιηξάξεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη θαη ην pH, ε 

ζπγθέληξσζε θαη ηα επίπεδα ρξήζεο απνιπκαληηθψλ λα παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά, 

κε ηεθκεξησκέλα αξρεία πνπ ηεξνχληαη. Ζ αλάιπζε λεξνχ γηα ην πιχζηκν ηνπ 

πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα απφ εξγαζηήξην πξνζθάησο δηαπηζηεπκέλν κε ISO 
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17025 ή αληίζηνηρν εζληθφ ή πνπ κπνξεί λα απνδείμεη εγγξάθσο φηη βξίζθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία γηα λα πάξεη ηε δηαπίζηεπζε. 

Γηα ηε κεηαζπιιεθηηθή κεηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ζαθείο δηαδηθαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα δηαζέζηκα αξρεία (π.ρ. κεηαζπιιεθηηθήο 

εθαξκνγήο βηνθηφλσλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ), ηα νπνία απνδεηθλχνπλ 

φηη νη νδεγίεο ηεο εηηθέηαο γηα ηελ εθαξκνγή ρεκηθψλ έρνπλ ηεξεζεί. ια ηα 

κεηαζπιιεθηηθά βηνθηφλα θαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηεζπγθνκηζκέλε θαιιηέξγεηα πξέπεη λα είλαη επίζεκα εγγεγξακέλα ή επηηξεπηά απφ 

ηνλ αξκφδην θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ ζηε ρψξα εθαξκνγήο θαη εγθεθξηκέλα γηα ρξήζε 

ζηε ρψξα εθαξκνγήο θαη ζηε ζπγθνκηζκέλε θαιιηέξγεηα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηεθκεξησκέλε ελεκεξσκέλε ιίζηα, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή  λνκνζεζία. 

ια ηα ζρεηηθά κε ηε κεηαζπιιεθηηθή κεηαρείξηζε αξρεία δηαηεξνχληαη θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: ηαπηφηεηα ηεο ζπγθνκηζκέλεο θαιιηέξγεηαο (π.ρ. 

παξηίδα ή πνζφηεηα), ηνπνζεζία, εκεξνκελίεο εθαξκνγήο κεηαζπιιεθηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ, εκπνξηθέο νλνκαζίεο ηνπο, πνζφηεηά ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηχπν 

ηεο κεηαρείξηζεο (π.ρ. ςεθαζκφ, δηαβξνρή, κέζσ αεξίνπ, θηι), φλνκα ηνπ ρξήζηε θαη 

αηηηνινγία ηεο εθαξκνγήο.  

 

9.11. Γηαρείξηζε ηεο ξύπαλζεο θαη ησλ απνβιήησλ 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: αλαζθφπεζε ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ηζρχνπλ, απνθπγή ησλ απνβιήησλ, κείσζε ησλ απνβιήησλ, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ θαη αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ. 

ια ηα πηζαλά πξντφληα απνβιήησλ (φπσο ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθφ, ιάδη, 

θιπ) θαη νη πεγέο ξχπαλζεο (φπσο ππεξβνιηθφ ιίπαζκα, θαπζαέξην, ιάδη, θαχζηκν, 

ζφξπβνο, πγξφ, ρεκηθά, δηάιπκα εμφλησζεο δσπθίσλ, θηι) πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

δηεξγαζίεο ζηε θάξκα πξέπεη λα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί, επηζεκαλζεί θαη ηαμηλνκεζεί 

ζε εηδηθφ θαηάινγν ψζηε λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

Έλα πεξηεθηηθφ, πξφζθαην, ηεθκεξησκέλν ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη κείσζε 

απνβιήησλ, ξχπαλζεο θαη αλαθχθισζε απνβιήησλ ζπληζηάηαη λα είλαη δηαζέζηκν. 

Ρχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο, ηνπ λεξνχ θαη ερνξξχπαλζε πξέπεη λα εμεηάδνληαη. 

Πξέπεη λα δηελεξγείηαη νπηηθή αμηνιφγεζε φηη δελ ππάξρεη εζηία κφιπλζεο 

ζηνπο ρψξνπο απνβιήησλ/ πιηθψλ ζηξσκαηηζκνχ γχξσ απφ ηελ παξαγσγή ή ηηο 
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εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο. Σπραία θαη άζθνπα πιηθά ζηξσκαηηζκνχ θαη απφβιεηα 

ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο είλαη απνδεθηά εμίζνπ κε ηα απφβιεηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηεο εκέξαο. ια ηα άιια πιηθά ζηξσκαηηζκνχ θαη 

απφβιεηα θαζαξίδνληαη. 

Σα βηνινγηθά απφβιεηα θαιφ είλαη λα θνκπνζηνπνηνχληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ εδάθνπο. Ζ θνκπνζηνπνίεζε είλαη κέζνδνο 

πνπ δηαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο αζζελεηψλ 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη λα ππάξρνπλ κέζα θαη 

ρψξνη ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

9.12. Τγεία, αζθάιεηα θαη επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

Οη άλζξσπνη είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία θάζε θάξκαο, πξνζσπηθνχ θάξκαο θαη εξγνιάβσλ, θαζψο θαη ησλ ίδησλ 

ησλ παξαγσγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ζα βνεζήζεη ζηελ πξφνδν πξνο ηελ 

αεηθνξία θαη ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ην θεθάιαην 

έρεη ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη αζθαιή πξαθηηθή ζην ρψξν εξγαζίαο θαη φηη φινη νη 

εξγαδφκελνη: θαηαλννχλ θαη είλαη ηθαλνί λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ηνπο 

παξέρεηαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εξγάδνληαη κε αζθάιεηα, 

θαη φηη, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, κπνξεί λα ηνπο ρνξεγεζεί ζσζηή θαη έγθαηξε 

βνήζεηα.  

Θα πξέπεη λα έρεη γίλεη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο γηα αζθαιείο θαη πγηεηλέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ρξήζε ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. Ζ 

γξαπηή εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα είλαη γεληθή, αιιά πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειε γηα ηηο ζπλζήθεο ηηο θάξκαο. Ζ εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα 

αλαζθνπείηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη φηαλ ζπκβαίλνπλ αιιαγέο (π.ρ. λέα κεραλήκαηα, 

λέα θηήξηα, λέα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, αιιαγέο ζηηο θαιιηεξγεηηθέο 

πξαθηηθέο, θιπ).  

 Οη πνιηηηθέο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηα ζεκεία πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θάξκαο. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο 

αηπρήκαηνο θαη επεηγφλησλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θάζε αλαγλσξηζκέλν θίλδπλν ζηελ εξγαζία, θιπ. Οη πνιηηηθέο πξέπεη 
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λα αλαζεσξνχληαη ζε εηήζηα βάζε θαη λα ελεκεξψλνληαη φηαλ αιιάδεη ε εθηίκεζε 

επηθηλδπλφηεηαο.  

 Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη ρεηξίδνληαη επηθίλδπλα ρεκηθά πξντφληα ή 

εμνπιηζκνχο λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη γηα απηφ ην ζθνπφ. Θα πξέπεη επίζεο 

λα γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο 

θαη πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηθαλφηεηα ζε επζχλεο θαη θαζήθνληα κέζσ 

νπηηθήο παξαηήξεζεο. Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νδεγίεο. Ο παξαγσγφο πξέπεη λα κπνξεί λα δηεμάγεη εθπαίδεπζε 

πγείαο θαη αζθάιεηαο, εάλ αξρεία εθπαίδεπζεο ή/θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη 

δηαζέζηκα (δε ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα εμσηεξηθφ άηνκν πνπ δηεμάγεη ηελ 

εθπαίδεπζε). 

Ζ γξαπηή εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο γηα ηα ζέκαηα πγηεηλήο πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Οη θίλδπλνη εμαξηψληαη απφ ηα πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη ή/θαη πξνκεζεχνληαη. Ζ γξαπηή εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο κπνξεί λα 

είλαη γεληθή, αιιά πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηηο ζπλζήθεο ηηο θάξκαο θαη πξέπεη 

λα αλαζεσξείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη λα ελεκεξψλεηαη φηαλ ζπκβαίλνπλ αιιαγέο (π.ρ. 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο) 

 Οη νδεγίεο πγηεηλήο πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν: λα δίλνληαη κε 

μεθάζαξεο πηλαθίδεο (εηθφλεο) ή ζηελ επηθξαηέζηεξε γιψζζα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Οη νδεγίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ: ηελ αλάγθε γηα 

πιχζηκν ρεξηψλ, ηελ θάιπςε ησλ πιεγψλ ηνπ δέξκαηνο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θαπλίζκαηνο, γεχκαηα θαη πνηφ ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο, εηδνπνίεζε γηα 

νπνηαδήπνηε ζρεηηθή κφιπλζε ή ζπλζήθεο, ηε ρξήζε θαηάιιειεο πξνζηαηεπηηθήο 

ελδπκαζίαο. Οη εξγαδφκελνη κε πξνζδηνξηζκέλα θαζήθνληα ζηηο δηαδηθαζίεο πγηεηλήο 

απαηηείηαη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηά ηνλ έιεγρν θαη λα ππάξρεη νπηηθή 

έλδεημε φηη νη δηαδηθαζίεο πγηεηλήο εθαξκφδνληαη.  

 Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην ζέκα 

πνπ θαιχπηεηαη, ηνλ εθπαηδεπηή, ηελ εκεξνκελία θαη ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. 

Απαηηείηαη απνδεηθηηθφ παξαθνινχζεζεο. Αξρεία πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ εθηεινχλ ηέηνηα θαζήθνληα θαη παξνπζηάδνπλ πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο ή/θαη απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο.  

 Μφληκεο δηαδηθαζίεο αηπρεκάησλ πξέπεη λα θαίλνληαη θαζαξά ζε πξνζηηφ θαη 

εκθαλέο ζεκείν. Απηέο νη νδεγίεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηελ επηθξαηέζηεξε 

γιψζζα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη/ή κε δηαγξάκκαηα. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 
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πξνζδηνξίδνπλ, αλ είλαη απαξαίηεην, ηα παξαθάησ, φπσο: ράξηε αλαθνξάο ηεο 

θάξκαο ή δηεχζπλζε θάξκαο, πξφζσπν(α) επηθνηλσλίαο θαη κηα ελεκεξσκέλε ιίζηα 

ζρεηηθψλ αξηζκψλ ηειεθψλνπ (αζηπλνκία, αζζελνθφξν, λνζνθνκείν, ππξνζβεζηηθή, 

πξφζβαζε ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζην ρψξν ή κε κεηαθνξηθά 

κέζα, ειεθηξηζκφο θαη παξνρή λεξνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ). 

Μφληκεο θαη επθξηλείο πηλαθίδεο πξέπεη λα θαηαδεηθλχνπλ ηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο, φπσο ιαθθνχβεο ιπκάησλ, δεμακελέο θαπζίκσλ, εξγαζηήξηα, πφξηεο 

πξφζβαζεο ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα/ιηπάζκαηα/άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

απνζήθεπζεο ρεκηθψλ θαζψο θαη ςεθαζκέλεο θαιιηέξγεηαο θιπ. Πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα θαη ζηελ επηθξαηέζηεξε γιψζζα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

θαη/ή κε εηθνλνγξάκκαηα. Οη πιεξνθνξίεο (φπσο ηζηνζειίδα, ηειεθσληθνί αξηζκνί, 

θχιια δεδνκέλσλ, θιπ) πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο, φπνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε δξάζε. 

 Πιήξε θαη θαιά δηαηεξεκέλα θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο 

εζληθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα ζε φιεο ηηο 

κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαζέζηκα γηα κεηαθνξά θνληά ζηελ εξγαζία. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν εθπαηδεπκέλν ζηηο πξψηεο 

βνήζεηεο (ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα) πνπ είλαη παξφλ ζηε θάξκα φπνηε 

πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ζηε θάξκα. Ζ λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ηεξείηαη φπνπ ππάξρεη. 

 Πιήξε ζχλνια πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο νδεγίεο ηηο 

εηηθέηαο θαη/ή ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο θαη/ή ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ε αξκφδηα 

αξρή πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. Γηα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εηηθεηψλ ή ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο θάξκαο, απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νξηζκέλα απφ ηα παξαθάησ: ιαζηηρέληεο 

κπφηεο ή άιια θαηάιιεια ππνδήκαηα, αδηάβξνρα ελδχκαηα, πξνζηαηεπηηθέο θφξκεο, 

ιαζηηρέληα γάληηα, κάζθεο πξνζψπνπ, θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θίιηξσλ αληηθαηάζηαζεο), ζπζθεπέο πξνζηαζίαο απηηψλ 

θαη καηηψλ, ζσζίβηα, θιπ, φπσο απαηηείηαη απφ ηηο εηηθέηεο ή ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Ζ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά, 

ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ζην βαζκφ 

ηεο βξνκηάο. Ο θαζαξηζκφο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

πεξηιακβάλεη μερσξηζηφ πιχζηκν απφ ηελ πξνζσπηθή ελδπκαζία θαη πιχζηκν ησλ 

γαληηψλ πξηλ ηελ αθαίξεζε. Βξφκηθεο, ζθηζκέλεο θαη θζαξκέλεο πξνζηαηεπηηθέο 
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ελδπκαζίεο, εμνπιηζκφο θαη ιεγκέλα θίιηξα, ζα πξέπεη λα απνζχξνληαη. Δμαξηήκαηα 

κηαο ρξήζεο (φπσο γάληηα, παλσθφξηα θιπ) απαηηείηαη λα πεηηνχληαη κεηά ηε ρξήζε. 

ιεο νη πξνζηαηεπηηθέο ελδπκαζίεο θαη ν εμνπιηζκφο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ησλ θίιηξσλ θιπ, απνζεθεχνληαη καθξηά θαη μερσξηζηά απφ 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα/άιια ρεκηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

κφιπλζε ηεο ελδπκαζίαο ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν. 

Πξέπεη λα ππάξρεη ηεθκεξίσζε πνπ απνδεηθλχεη φηη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν, 

δηνξηζκέλν κέινο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε 

ηνπο ππάξρνληεο, ηζρχνληεο θαη ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο, αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Αξρεία πξέπεη λα δείρλνπλ φηη νη αλεζπρίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

πγηεηλή, αζθάιεηα θαη επεκεξία θαηαγξάθνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη 

θαη νξγαλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

εξγαδνκέλσλ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ αλνηρηά (ρσξίο θφβν, εθθνβηζκφ ή ηηκσξία) λα 

ζπδεηεζνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ο επηζεσξεηήο δελ είλαη απαξαίηεην λα θξίλεη ην πεξηερφκελν, ηελ 

νξζφηεηα ή ηελ έθβαζε ηέηνησλ ζπλαληήζεσλ. 

 Δγθαηαζηάζεηο πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ θαη πφζηκνπ λεξνχ, έλα κέξνο γηα ηελ 

απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο θαη γηα ηε ζίηηζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο. Σα θαηαιχκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε θάξκα πξέπεη λα είλαη 

θαηνηθήζηκα, λα έρνπλ γεξή νξνθή θαη πφξηεο θαη λα δηαζέηνπλ ηηο βαζηθέο 

ππεξεζίεο ηξερνχκελνπ λεξνχ, ηνπαιέηεο, απνρεηεχζεηο. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ απνρεηεχζεηο βφζξνη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ γίλνληαη απνδεθηνί, φηαλ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. 

 

9.13. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ην πεξηβάιινλ ζπλδένληαη θαη δε 

δηαρσξίδνληαη. Ζ δηαρείξηζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπίνπ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία. Ο εκπινπηηζκφο ησλ εηδψλ θαζψο θαη ε κεγάιε πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε γε θαη ην ηνπίν ζα σθειήζνπλ γηα ηνλ πινχην θαη ηελ πνηθηιία ηεο 

ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη έλα γξαπηφ ζρέδην δξάζεο ην νπνίν έρεη ζηφρν λα 

εκπινπηίζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα απμήζεη ηε βηνπνηθηιφηεηα. Απηφ κπνξεί 

λα γίλεη είηε κε κηα πεξηθεξεηαθή δξάζε είηε κε αηνκηθφ ζρέδην, αλ ε εθκεηάιιεπζε 
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ζπκκεηέρεη ζε απηφ ή ππνζηεξίδεηαη απφ απηφ. Απηφ πεξηιακβάλεη γλψζε ησλ 

εθαξκνγψλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Δρζξψλ (ΗΡΜ), ηεο ρξήζεο ζξέςεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ, πξνζηαζία πεξηνρψλ, θιπ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ απηέο ελέξγεηεο θαη 

πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ απφ ηνλ παξαγσγφ είηε ζηελ πεξηνρή 

παξαγσγήο είηε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα νκάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο ζηήξημεο κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα νηθφηνπνπ θαη 

ζηα ζηνηρεία νηθφηνπνπ. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα δέζκεπζε κέζα ζην ζρέδην 

πξνζηαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο βαζηθήο επηζεψξεζεο ζηα πθηζηάκελα επίπεδα, 

ηνπνζεζία, ζπλζήθεο, θηι. ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζηε θάξκα έηζη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο. Μέζα ζην ζρέδην πξνζηαζίαο πξέπεη 

επίζεο λα ππάξρεη ζαθήο θαηάινγνο πξνηεξαηνηήησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

επαλφξζσζε ηεο δεκηάο θαη ηε κείσζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ζηε θάξκα θαη ηελ αχμεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζρέδην γηα κεηαηξνπή κε παξαγσγηθψλ εθηάζεσλ θαη 

θαζνξηζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνινγία ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπνπ είλαη βηψζηκν. 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ αξρεία κε ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Ο παξαγσγφο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη πνχ θαη πψο ε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη ζηε θάξκα κέζσ 

ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Ο γεσξγηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη θαη λα 

ζπληεξείηαη γηα ηε βέιηηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ζ ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζην ειάρηζην. 

 

9.14. Έληππν Παξαπόλσλ  

Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπφλσλ ζα νδεγήζεη ζε έλα θαιχηεξν παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα. 

Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν έλα εχθνια αλαγλσξίζηκν έληππν παξαπφλσλ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ θαιχπηεη ην GLOBALGAP.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξάπνλα, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε ζεβαζκφ 

δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα ζρεηηθά παξάπνλα θαηαγξάθνληαη 

επαξθψο, κειεηψληαη θαη ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

10.1. Δηζαγσγή 

Σελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία έρεη παξαηεξεζεί  ζεκαληηθή αιιαγή ζην 

κέγεζνο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ηελ εκπνξία ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηηο ζπλήζεηεο 

ηνπ θαηαλαισηή: πξνέιεπζε πξψησλ πιψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, δηαζπνξά πξντφλησλ 

ζ` φιν ηνλ θφζκν (παγθνζκηνπνίεζε), απμεκέλε δηεζλνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, αχμεζε 

ηεο ζεκαζίαο ησλ κνλάδσλ καδηθήο εζηίαζεο, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμηδησηψλ. 

Δπίζεο, εθδειψζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο ηξνθηκνγελψλ λνζεκάησλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν: ιηζηέξηα, κηθξνβηναληνρή ζηα αληηβηνηηθά, νξκφλεο, θαηάινηπα ρεκηθψλ 

νπζηψλ, φπσο πεξηβαιινληηθνί ξππαληέο θαη βαξέα κέηαιια θαη δηαηξνθηθέο θξίζεηο 

δηνμηλψλ θαη ζπνγγφκνξθεο εγθεθαινπάζεηαο βννεηδψλ ζηελ Δπξψπε. Σα ζπκβάληα 

απηά θαηέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο βειηησκέλνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ. Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ήηαλ 

επηηαθηηθή, έηζη ψζηε λα ηίζεληαη ζε θπθινθνξία ζηελ αγνξά κφλν αζθαιή ηξφθηκα.  

Οη επηρεηξήζεηο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ην 

ελδεδεηγκέλν επίπεδν ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη λα παξέρνπλ 

πξντφληα πνπ δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Σα πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ παξέρνπλ ην πιαίζην γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ, κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, ηελ πξφιεςε ηεο 

εκθάληζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ δηαδξακαηίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

10.2. Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

Ζ Λεπθή Βίβινο, πνπ εθδφζεθε ην 2000, αληαλαθιά ηελ θχξηα πνιηηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εμαζθαιίδεη ηελ βνχιεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ πην πςειψλ πξνηχπσλ  γηα  ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θαηαλαισηή ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ ηα ηξφθηκα θαη 

ηηο δσνηξνθέο. Πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

Κνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα (θαη ηηο δσνηξνθέο) ζε έλα πξνιεπηηθφ, δπλακηθφ, 
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θαηαλνεηφ θαη πεξηιεπηηθφ εξγαιείν πνπ εμαζθαιίδεη έλα πςειφ επίπεδν πγείαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή.  

 

10.3. Αξρέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

 Πιήξεο νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε: πιινγή θαη επηζηεκνληθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ 

 Καηακεξηζκόο επζπλώλ: Αηνκηθή επζχλε, Ηρλειαζηκφηεηα, Πξφιεςε, 

Γηαθάλεηα 

 Αξρέο αλάιπζεο θηλδύλσλ: Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, Γηαρείξηζε θηλδχλνπ & 

Κνηλνπνίεζε θηλδχλνπ 

 Αξρή ηεο πξνθύιαμεο (πξόιεςεο): Πξνζηαζία δεκνζίαο πγείαο 

ζπλεθηηκψληαο επξχηεξνπο παξάγνληεο, φπσο πεξηβάιινλ, βηψζηκε γεσξγία, 

πξνζδνθίεο θαηαλαισηψλ, πξνψζεζε δίθαησλ πξαθηηθψλ ζην εκπφξην θαη 

κεηαρείξηζε δψσλ. 

 

                         

 

 

 

 

10.4. Δπξσπατθή ππεξεζία ηξνθίκσλ 

Ζ ίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Σξνθίκσλ, πξνηάζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ε πην θαηάιιειε ιχζε ζηελ αλάγθε λα ππάξμεη 

Food 

Safety 

Δηθόλα 10.1: Αζθάιεηα ηξνθίκσλ: ζεβαζκόο ζην ηξίπηπρν 

ρεηξηζκόο ηξνθίκσλ – πξνζσπηθή πγηεηλή – απνζήθεπζε 

(πεγή: http://www.marinebuzz.com/2009/01/27/how-to-avoid-food-poisoning-in-ships/) 

http://www.marinebuzz.com/2009/01/27/how-to-avoid-food-poisoning-in-ships/
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πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Σα θχξηα πεδία επζχλεο είλαη ε αμηνιφγεζε 

θηλδχλσλ θαη ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο ηξνθίκσλ.  

 

10.4.1. ηόρνη θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο επξσπατθήο ππεξεζίαο 

ηξνθίκσλ 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Σξνθίκσλ είλαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζην πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζην 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, απνθαζηζηψληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ζ επξχηεξε δπλαηή απνδνρή ηεο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

θηλδχλσλ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο, θαηάιιειεο θαη 

ηαρείαο δξάζεο.  

Ζ Δπξσπατθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: 

 Αλεμαξηεζία απφ βηνκεραληθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα 

 Καηάξηηζε κέζσ θαζνδήγεζεο απφ ηηο πιένλ άξηηεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

 Γηαθάλεηα κέζσ απνδνρήο απζηεξψλ δεκνζίσλ ειέγρσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε 

εζληθνχο επηζηεκνληθνχο νξγαληζκνχο. 

 

 

10.5. Σν λέν λνκνζεηηθό πιαίζην 

Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ( θαη 

ηηο δσνηξνθέο), απνδίδεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθαιή παξαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ 

βηνκεραλία, ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, εληζρχεη ηε πνιηηηθή γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ κε ηελ ιήςε επηζηεκνληθψλ ζπκβνπιψλ θαη βειηηψλεη ηνπο 

ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηα λέα ηξφθηκα. Δπίζεο, θαζηεξψλεη έλα πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν, 

ηελ απαίηεζε εληνπηζκνχ ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ ζε φιε ηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα (ηρλειαζηκφηεηα), ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο θαη ηε ιήςε 

ηαρέσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 

 

10.6 Κόζηνο ελόο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 

Σν θφζηνο εθαξκνγήο ελφο ΓΑΣ  δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ακνηβή ηνπ 

ζπκβνχινπ γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο θαη ηελ ακνηβή  ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα 



[107] 
 

ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, φπσο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη. 

Ζ εθαξκνγή ελφο ΓΑΣ θαηά πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο γηα κηα επηρείξεζε 

ηξνθίκσλ: 

 Κφζηνο αγνξάο ηνπ πξνηχπνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα (π.ρ. ΔΛΟΣ, BRC, 

IFS  θιπ) 

 Κφζηνο ζχληαμεο θαη εθαξκνγήο ηεο κειέηεο. (εθάπαμ επηβάξπλζε εθηφο εάλ 

ζπκθσλεζεί πεξαηηέξσ ππνζηήξημε) 

 Κφζηνο θηηξηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο Καλφλεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο (εθάπαμ 

επηβάξπλζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξεκβάζεσλ) 

 Κφζηνο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο απεληνκψζεσλ – κπνθηνληψλ απφ 

θαηάιιειε εηαηξία κε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Αξρέο 

ζε ηζρχ θαη ε νπνία λα ρξεζηκνπνηεί εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα (ζπλήζσο ε 

επηβάξπλζε είλαη εηήζηα, ε ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε 

ρξφλν) 

 Κφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο αλαιχζεσλ α’ πιψλ, ηειηθψλ πξντφλησλ θαη λεξνχ 

ζε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ή ζην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο ίδηαο 

ηεο εηαηξίαο εθφζνλ ππάξρεη (ν αξηζκφο, ην είδνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

αλαιχζεσλ δηαθέξεη αλάινγα κε  ην είδνο ηεο επηρείξεζεο) 

 Κφζηνο εγθαηάζηαζεο, εθαξκνγήο θαη επαιήζεπζεο ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ 

π.ρ. αγνξά εγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ, swab tests θιπ (ε επηβάξπλζε 

είλαη ζπλερήο θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε εηαηξίαο) 

 Κφζηνο δηαθξίβσζεο νξγάλσλ ειέγρνπ φπσο ηα ζεξκφκεηξα θαη νη δπγνί απφ 

θαηάιιειν θνξέα (εηήζηα ζπλήζσο επηβάξπλζε) 

 Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο απφ δηαπηζηεπκέλν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. (ε 

επηβάξπλζε είλαη εηήζηα θαζψο ν Φνξέαο πξαγκαηνπνηεί εηήζην έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπ ΓΑΣ) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11: ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 22000:2005 

 

                                                      

 

11.1. Ο Γηεζλήο νξγαληζκόο ISO 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO - Ηnternational Οrganization for 

Standardization), είλαη ε νκνζπνλδία ησλ εζληθψλ νξγαληζκψλ ηππνπνίεζεο 90 

ρσξψλ. Κάζε ρψξα εθπξνζσπείηαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. Δίλαη κε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο, πνπ ηδξχζεθε ην 1947 θαη εδξεχεη ζηε Γελεχε. Σν θχξην απνηέιεζκα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ISO, αθνξά ηηο δηεζλέο ζπκθσλίεο πνπ εθδίδνληαη σο 

δηεζλή πξφηππα. Ο θάζε εζληθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη κέινο ηνπ ISO, πιεξψλεη 

θάπνηα ζπλδξνκή ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 

11.2. Σν πξόηππν ISO 22000:2005 

Σελ 1ε επηεκβξίνπ 2005 εθδφζεθε ην Γηεζλέο Πξφηππν ISO 22000:2005  κε 

ηίηιν "πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ – Απαηηήζεηο γηα θάζε 

Δπηρείξεζε ηεο Αιπζίδαο Σξνθίκσλ", ην νπνίν αθνξά ηηο Δπηρεηξήζεηο Σξνθίκσλ 

αιιά θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ έκκεζα ή άκεζα εκπιέθνληαη ζηνλ επξχηεξν 

θχθιν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ Σξνθίκσλ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ 

ISO 22000:2005 είλαη νπζηαζηηθά φιε ε ηξνθηθή αιπζίδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ Εσνηξνθψλ. 

Σν πξφηππν πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (ΓΑΣ) κέζσ ησλ νπνίσλ έλαο νξγαληζκφο εληφο ηεο 

δηαηξνθηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα επηδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηνπο 

θηλδχλνπο ησλ ηξνθίκσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη απηά είλαη αζθαιή θαηά ηελ 

θαηαλάισζή ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο. ηελ νπζία, πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηείηαη ε λνκνζεζία ηξνθίκσλ (ή 

αθφκα θαη ε πεξαηηέξσ αζθάιεηα απφ απηήλ πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία). 
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Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ είλαη γεληθέο θαη εθαξκφζηκεο ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο, 

αθνξνχλ άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθφκελνπο θαη εθαξκφδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζηάδηα. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ISO 22000:2005 έρεη πιένλ θαηαζηεί αλαγθαία γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 

απνζεθεχνπλ θαη δηαθηλνχλ πξντφληα, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

α. Πηέζεηο από ην Δμσηεξηθό Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ: απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, απαηηήζεηο θαη αλάγθεο πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ, ζπκκεηνρή ζε 

δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, ζηξαηεγηθή θαη ελέξγεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ.  

β. Αλάγθεο πξνεξρόκελεο από ην Δζσηεξηθό Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ: 

πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο & 

πγηεηλήο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, έιεγρνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ & βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο. 

γ. Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή: απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Με ην ISO 22000:2005 ελαξκνλίδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν νη απαηηήζεηο γηα 

ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Σν πξφηππν είλαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θαη: 

- πλδπάδεη δηεπηρεηξεζηαθή επηθνηλσλία, δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο, έιεγρν ησλ 

θηλδχλσλ κέζσ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη κέζσ ζρεδίνπ HACCP, 

ζπλερή βειηίσζε θαη επηθαηξνπνίεζε. 

- πλδπάδεη ηηο αξρέο HACCP θαη ηα βήκαηα εθαξκνγήο φπσο αλαπηχρζεθαλ 

απφ ηελ Codex Alimentarius Commision. 

- Δθαξκφδεη ζπζηεκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πξναπαηηνπκέλσλ (αλαθέξνληαη 

ζηνπο θαλφλεο Οξζήο Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο (GMP), Οξζήο Πξαθηηθήο 

Τγηεηλήο (GHP), θιπ. 

- Δηζάγεη λέεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1416 φπσο: 

εμσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνεγνχληαη ή έπνληαη 

ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ, πξνκεζεπηψλ, πειαηψλ, αξρψλ θαη εηνηκφηεηα θαη 

αληαπφθξηζε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αηπρεκάησλ. 

Σν πξφηππν απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ 

αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ ζην ηξφθηκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην είδνο ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εμνπιηζκνχ.  
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Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ βαζίδνληαη ζε ηέζζεξεηο  θχξηνπο άμνλεο, νη 

νπνίνη είλαη: 

1. Απαηηήζεηο γηα θαλφλεο Οξζήο Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο θαη Οξζήο Τγηεηλήο 

Πξαθηηθήο 

2. Πξναπαηηνχκελα Πξνγξάκκαηα. 

3. Απαηηήζεηο γηα HACCP ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Codex Alimentarius. 

4. Απαηηήζεηο γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην ISO 9001:2008. 

Οη ηέζζεξηο απηνί άμνλεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 11.2.1. Καλόλεο Οξζήο Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο θαη Οξζήο Τγηεηλήο 

Πξαθηηθήο (GHP/GMP principles) 

Οη θαλφλεο νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο απνηεινχλ ην ηκήκα ηεο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο πνπ δηαζθαιίδεη φηη ηα πξντφληα παξάγνληαη κε ζπλέπεηα θαη 

ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηα θαηάιιεια πξφηππα πνηφηεηαο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο 

θαη φπσο απαηηείηαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο αξρέο. 

Ζ νξζή πγηεηλή πξαθηηθή (GHP) αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αλαιακβάλνληαη θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ή εκπνξίαο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα εγγπεζεί ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ. 

 Ζ νξζή βηνκεραληθή πξαθηηθή (GMP) αθνξά φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

αλαιακβάλνληαη θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε παξαγσγή ηξνθίκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο θα άιισλ πιηθψλ πνπ αλακέλεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα) 

εθηειείηαη κε θαηάιιειν ηξφπν, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ αζθαιή ηειηθά 

πξντφληα θαη αζθαιή ηξφθηκα γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

 Σν πξφγξακκα GHP/GMP είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ζε φιν ην κήθνο ηεο 

ηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ μεθηλά κε ηελ αξρηθή παξαγσγή θαη ηειεηψλεη κε ην ιηαληθφ 

εκπφξην. Καιχπηνληαη ηα παξαθάησ: 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο: εμσηεξηθέο ηδηφηεηεο, εζσηεξηθή θαηάζηαζε, 

δηεπθνιχλζεηο πγηεηλήο, πνηφηεηα λεξνχ 

Παξαιαβή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε: παξαιαβή πξψησλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζε 
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Δμνπιηζκό: Γεληθφ ζρεδηαζκφ εμνπιηζκνχ, απνηειεζκαηηθφηεηα, εγθαηάζηαζε, 

ζπληήξεζε 

Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ: έιεγρν δηαδηθαζηψλ, πγηεηλή, πξαθηηθή 

Τγηεηλή: πξφγξακκα πγηεηλήο, πξφγξακκα ειέγρνπ κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ 

Aλαθιήζεηο πξντόλησλ ιόγσ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο: χζηεκα 

επαλάθιεζεο παξηίδαο, έλαξμε αλάθιεζεο. 

 

11.2.2. Πξναπαηηνύκελα πξνγξάκκαηα  θαη ιεηηνπξγηθά πξναπαηηνύκελα 

πξνγξάκκαηα (PRP’s θαη ΟPRP’s) 

Σα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα (Prerequisite Programs - PRP’s) είλαη 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. Αθνξνχλ νπζηαζηηθά ηελ 

ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο πνπ απαηηείηαη θαη’ ειάρηζην, πξνθεηκέλνπ απηή 

λα  παξάγεη αζθαιή ηξφθηκα θαη ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ην ζρεδηαζκφ, ηε 

ρσξνηαμία θαη ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηα δίθηπα παξνρήο αέξα, 

αηκνχ, λεξνχ, ελέξγεηαο θ.η.ι., ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο, αξρέο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ.  

Σα πξνπαηηνχκελα 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.) 

Σα ιεηηνπξγηθά πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα (operational Prerequisite 

Programs - oPRP’s) είλαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

παξαγσγήο θαη ην πσο 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 
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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. 

Σα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ (Critical Control Point - CCP) απνηεινχλ 

παξάγνληα ηνπ ζρεδίνπ HACCP 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 ξην (Critical Limit). 

Σα Κξίζηκα ξηα 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 ζσζηή 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. 

 

11.2.3. Αλάιπζε Κηλδύλσλ - Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) 

Σν HACCP αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

11.2.4. ISO 9000:2005 - ISO 9001:2008 

To ISO 9000:2005 είλαη έλα πξφηππν πνηφηεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ 

Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (International Organization for Standardization, 

δηαθξηηηθή νλνκαζία: ISO). Σν πξφηππν έρεη σο ζηφρν λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα 
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κηαο επηρείξεζεο γηα απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη δηάζεζε πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απηή ε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξα ζέκαηα κάλαηδκελη θαη 

ζπλερνχο βειηίσζεο (Sroufe and Curkovic, 2008). 

Σν ISO 9001:2008 ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζέγγηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη έρεη σο 

ζηφρν λα επηηχρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε ην λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο, λα βειηηψλεη ζπλερψο ην ζχζηεκα θαη λα πξνιακβάλεη κε-ζπκκνξθψζεηο ζε 

πξντφληα ή / θαη ππεξεζίεο (ISO, 2001). Σν ISO 9001:2008 παξέρεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηνπο νξγαληζκνχο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηάο ηνπο, 

εζηηάδνληαο ζε δηαδηθαζίεο, έιεγρν θαη ηεθκεξίσζε (Sun et al., 2004).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12: HACCP  

 

 12.1. Δηζαγσγή 

O φξνο HACCP πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ «Hazard Analysis 

Critical Control Points» πνπ ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη σο «Αλάιπζε Κηλδχλσλ - 

Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ». Σν HACCP απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη έιεγρν ησλ πγεηνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αιπζίδα παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Πξφθεηηαη γηα εηδηθή κειέηε πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλε 

δηεξγαζία ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξάγεηαη, απνζεθεχεηαη, 

δηαλέκεηαη, δηαηίζεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε ή ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείεο. Θεσξείηαη έλα επηζηεκνληθφ ζχζηεκα γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (Nguyen et al, 2004) 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νιφθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα 

(Domenech, 2008; Loc, 2006). Καζηεξψλεη έλα πιαίζην πνπ 

επηηξέπεη ηε ιεπηνκεξή εμέηαζε κηαο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θηλδχλσλ θαη ην πψο κπνξνχλ απηνί λα ειεγρζνχλ (Khandke and 

Mayes, 1997). Δίλαη κηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ε 

νπνία έρεη δνθηκαζηεί επξέσο θαη θαζηεξσζεί σο έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ 

πξφιεςε ηξνθηκνγελψλ λφζσλ. Απνηειεί δνθηκαζκέλε, νηθνλνκηθά απνδνηηθή 

κέζνδνο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ επεηδή επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ζηελ πεγή ηνπο θαη απνηειείηαη απφ επηά αξρέο δηεζλνχο 

απνδνρήο πνπ πεξηγξάθνπλ κε πνην ηξφπν πξέπεη λα ζεζπηζηεί, λα εθαξκνζηεί θαη λα 

δηαηεξεζεί έλα ζρέδην HΑCCP γηα κηα επηρείξεζε (Marnellos and Tsotras, 1999). 

Δπηπιένλ, ην HACCP ζπκπιεξψλεη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, δηφηη 

πξνζθέξεη ζπλερή πξφιεςε πξνβιεκάησλ  (Varzakas and Arvanitoyannis, 2008).  

θνπφο ηνπ HACCP είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ 

ηξνθίκσλ κέζσ ζπλερνχο αλάιπζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαηά ηα ζηάδηα: παξαζθεπήο, κεηαπνίεζεο, παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο, 

απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, δηαθίλεζεο, πξνζθνξάο πξνο πψιεζεο θαη 

δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Απνηειεί λνκηθή απαίηεζε γηα εθαξκνγή απφ φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, δεκφζηεο ή ηδησηηθέο, είηε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

βηνκεραλίεο, εηαηξείεο εκπνξίαο ηξνθίκσλ, ζεκεία δηάζεζεο ηξνθίκσλ φπσο 

θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα, θαληίλεο, θιπ.  
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ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη έηζη ε πξφιεςε θαη πξφλνηα 

πηζαλψλ θηλδχλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θάζε εκπνξεπκαηνπνηεκέλνπ ηξνθίκνπ. 

Αλαιχνληαο ηνπο ελδερνκέλνπο θηλδχλνπο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη 

αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο παξαγσγήο, δηάζεζεο θαη 

θαηαλάισζεο ηνπ επηζεκαίλεη ηα ζηάδηα, ην ρξφλν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηζαλφλ ην 

ηξφθηκν λα ππνζηεί βιάβε, θαζνξίδεη ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί θαη επηβάιιεη δηαδηθαζίεο απνηειεζκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπο. 

Αθφκε, ν FDA έρεη ηνλίζεη ην ξφιν ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

(PRP’s) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ HACCP (Griffith, 2000). Πξνηνχ αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρέδην, έλα πξφγξακκα πξναπαηηνχκελσλ είλαη απαξαίηεην 

(Seward, 2000).  

Σν ζχζηεκα HACCP πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ θάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ, 

κηθξή ή κεγάιε, παξαγσγηθή, δηαλνκήο, δηάζεζεο, θιπ. Γηαζθαιίδεη ηελ πινπνίεζε 

ηεο επαηζζεζίαο ηεο επηρείξεζεο ζέηνληαο ππφ πιήξε έιεγρν, κε θαηαγεγξακκέλεο 

δηαδηθαζίεο, νδεγίεο  εξγαζίαο θαη επηζεσξήζεηο - ειέγρνπο, ηα πηζαλά θξίζηκα 

ζεκεία φπνπ νη θίλδπλνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ηνπ ηξνθίκνπ. 

κσο ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζε ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δελ 

απνηειεί παλάθεηα απφιπηεο δηαζθάιηζήο ηνπ απφ κηθξνβηνινγηθνχο ή άιινπο 

θηλδχλνπο, αιιά ζπγθξνηεί απνηειεζκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε πξνζέγγηζε 

αληηκεηψπηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. Τηνζεηψληαο έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο/πνηφηεηαο ηξνθίκσλ θαη φληαο ζε ζέζε λα ην επηζεκάλνπλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα ζηελ 

αγνξά θαη ίζσο θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Cao et al., 2004). 

 

 

 

12.2. Οθέιε εθαξκνγήο ηνπ HACCP 

Μηα επηρείξεζε, εθαξκφδνληαο HACCP, κεγηζηνπνηεί ηελ εκπηζηνζχλε γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαζέηεη πξνο θαηαλάισζε θαη βειηηψλεη ηελ εηθφλα 

ηεο (ηζρπξφ φπιν marketing). Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο 

πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη λα απνκαθξχλεη ειαηησκαηηθά πξντφληα πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθέο βιάβεο ζηνλ θαηαλαισηή (ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο, 

θιπ.). Σέινο, κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 
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ζπλεπψο λα απνδείμεη ηελ ηεθκεξίσζε απηή πξνο ηξίηνπο (ειεγθηηθέο, δηθαζηηθέο 

αξρέο, θαηαλαισηή). 

 

 

12.3. Ο θαλνληζκόο 852/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ HACCP έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγία 93/43/ΔΟΚ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο  HACCP είλαη ππνρξεσηηθή 

ζε θάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, είηε εκπνξηθή, είηε κεηαπνηεηηθή, θαη 

εθαξκφδεηαη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο. Ζ νδεγία 93/43 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δ.Δ. 852/2004. Καηά ηνλ θαλνληζκφ είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα εθαξκφζνπλ HACCP φιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε 

ηξφθηκα, εκπνξηθέο, κεηαπνηεηηθέο θ.ι.π.  Καηά ηνλ θαλνληζκφ, ην HACCP δελ 

εθαξκφδεηαη: 

 ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηξνθίκσλ γηα ηδησηηθή ρξήζε. 

 ζηελ νηθηαθή παξαζθεπή ρεηξηζκφ θαη απνζήθεπζε ηξνθίκσλ γηα ηδησηηθή 

θαηαλάισζε. 

 ζηελ άκεζε πξνκήζεηα απφ ηνλ παξαγσγφ κηθξψλ πνζνηήησλ πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ (πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ζχξαο θαη ηεο αιηείαο) ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή ή ζηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 

πξνκεζεχνπλ άκεζα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 ζηα θέληξα ζπιινγήο θαη βπξζνδεςεία ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζπλεξγάδνληαη άηνκα απφ ηελ 

επηρείξεζε,  δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Πνιιέο θνξέο θπξίσο ζηηο πην κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρεη θαη έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη HACCP.  Δπεηδή ην Διιεληθφ πξφηππν ηνπ 

ΔΛΟΣ 1416 έρεη θαηαξγεζεί, πνιινί επηρεηξεκαηίεο εθαξκφδνπλ ην ISO 22000 ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ην πηζηνπνηήζνπλ.  



[117] 
 

 

  12.4. Οξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην HACCP 

Ο παξαθάησ πίλαθαο 12.1 πεξηιακβάλεη αιθαβεηηθά ηνπο νξηζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην HACCP.  

 

 

Πίλαθαο 12.1: Οξηζκνί ηνπ HACCP 

 

HACCP 
     Hazard Analysis & 

 Critical Control Points 

Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλαγλψξηζε, 

αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ζηα ηξφθηκα 

  Αλάιπζε Κηλδύλσλ       Hazard analysis 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηα ηξφθηκα ψζηε λα 

απνθαζηζηεί πνηνη είλαη ζεκαληηθνί θαη πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρέδην HACCP  

           Απόθιηζε           Deviation Τπέξβαζε (ή κε ηθαλνπνίεζε) θάπνηνπ θξίζηκνπ νξίνπ 

  Βήκα   Step 

εκείν, δηαδηθαζία, ιεηηνπξγία ή ζηάδην ζηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο ηνπ ηξνθίκνπ απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 

ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

  Γέληξν Απνθάζεσλ         Decision tree 
Αιιεινπρία εξσηήζεσλ γηα ηελ απφθαζε αλ έλα ζεκείν 

ειέγρνπ είλαη CCP. 

     Γηάγξακκα ξνήο         Flow diagram 

πζηεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

βεκάησλ πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή ελφο 

ηξνθίκνπ 

 Γηνξζσηηθή ελέξγεηα      Corrective action 
Αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία φηαλ ζπκβαίλεη θάπνηα 

απφθιηζε 

     Διέγρσ/Έιεγρνο Control 

Δπηηπγράλσ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα/Ζ θαηάζηαζε φπνπ νξζέο 

δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαη ηα θξηηήξηα επηηπγράλνληαη 

        Δπαιήζεπζε          Verification 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ, ηεζη θαη άιισλ 

αμηνινγήζεσλ πέξαλ ηεο παξαθνινχζεζεο ψζηε λα 

δηαπηζησζεί αλ ην ζχζηεκα HACCP ζπκκνξθψλεηαη κε ην 

ζρέδην HACCP  
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       Δπηθηλδπλόηεηα    Risk Ζ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ελφο θηλδχλνπ 

            Κίλδπλνο              Hazard 

Έλαο βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή θπζηθφο παξάγνληαο, ή 

θαηάζηαζε, ηνπ ηξνθίκνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα 

δπζάξεζην πξφβιεκα πγείαο 

        Κξίζηκν όξην      Critical limit (CL) Σν θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη ηελ απνδνρή απφ ηε κε απνδνρή 

           Κξίζηκν  

    ζεκείν ειέγρνπ 

 Critical Control Point 

              (CCP) 

Σν βήκα φπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί έιεγρνο θαη είλαη 

νπζηψδεο γηα ηελ απνηξνπή, ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα 

      Μέηξν ειέγρνπ      Control measure 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα απνηξέςεη, λα εμαιείςεη ή λα κεηψζεη έλα θίλδπλν ζε 

απνδεθηά επίπεδα 

      Οκάδα HACCP         HACCP team 
Μηα νκάδα αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, 

ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

     Παξαθνινύζεζε           Monitoring 

Μηα ζρεδηαζκέλε αιιεινπρία απφ παξαηεξήζεηο ή 

κεηξήζεηο ζηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί αλ 

έλα CCP βξίζθεηαη ππφ έιεγρν 

    Πξναπαηηνύκελα 

      Πξνγξάκκαηα 
  Prerequisite programs 

Γηαδηθαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οξζήο 

Βηνκεραληθήο Πξαθηηθήο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

      εκείν ειέγρνπ         Control point 
Οπνηνδήπνηε βήκα φπνπ βηνινγηθνί, ρεκηθνί θαη θπζηθνί 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ 

        νβαξόηεηα Severity Σν κέγεζνο ελφο θηλδχλνπ 

     ύζηεκα HACCP       HACCP system Σν απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ HACCP 

      ρέδην HACCP          HACCP plan 

Έλα εγρεηξίδην ζρεδηαζκέλν ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο ηνπ 

HACCP, πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθψλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ 

        Σεθκεξίσζε Validation 
Ζ ιήςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ φηη ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

ζρεδίνπ HACCP είλαη απνηειεζκαηηθά 
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12.5. ηάδηα αλάπηπμεο HACCP  

Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ HACCP είλαη δψδεθα. Σα πξψηα πέληε είλαη 

πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα θαη ηα επφκελα επηά απνηεινχλ ηηο επηά αξρέο ηνπ HACCP. 

 

 

Πίλαθαο 12.2: ηάδηα αλάπηπμεο HACCP 

Πξνθαηαξθηηθά ηάδηα 

1. χζηαζε ηεο νκάδαο HACCP. 

2. Πεξηγξαθή πξντφληνο. 

3. Πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο. 

4. χληαμε δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Δπαιήζεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο. 

Αξρέο ηνπ HACCP 

6. Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ θαη θαηαγξαθή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. (1
ε
 αξρή) 

7. Καζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ. (2
ε
 αξρή) 

8. Καζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ. (3
ε
 αξρή) 

9. Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ 

Διέγρνπ. (4
ε
 αξρή) 

10. Καζνξηζκφο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηηο απνθιίζεηο. (5
ε
 αξρή) 

11. Πξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο. (6
ε
 αξρή) 

12. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο. (7
ε
 αξρή) 

 

 

12.5.1. ύζηαζε ηεο νκάδαο HACCP (ηάδην 1) 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ηνπ HACCP ε δηνίθεζε πξέπεη λα ελεκεξψζεη 

φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηελ πξφζεζή ηεο λα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα.  Μεηά απφ ηελ 
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ελεκέξσζε φιν ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα δεζκεπηεί θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηε κειέηε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ HACCP. 

Έπεηηα αθνινπζεί ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο πνπ έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ HACCP, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ εθαξκνγή, αμηνιφγεζε, 

επηζεψξεζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP.  Ζ νκάδα πξέπεη λα 

έρεη γλψζεηο ηερληθέο θαη κεραλνινγίαο, ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ, ρεκείαο, 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθαξκνζκέλεο κηθξνβηνινγίαο ηξνθίκσλ θαη αξρψλ ηνπ 

HACCP. ε κηθξέο επηρεηξήζεηο έλα θαη κφλν άηνκν κπνξεί λα αλαιάβεη φιεο ηηο 

επζχλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.  ε απηή φκσο ηελ πεξίπησζε πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηεί βνήζεηα απφ εμσηεξηθνχο ζχκβνπινπο επηρεηξήζεσλ.   

Ζ νκάδα έρεη έλα ζπληνληζηή (ππεχζπλν) ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηε 

ζχζηαζε θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο νκάδαο, κνηξάδεη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο, 

βεβαηψλεη ηελ πνξεία ησλ ζπζηεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαη 

πξνβαίλεη ζε αιιαγέο φηαλ απηφ απαηηείηαη. Δπίζεο, νξγαλψλεη ηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

νκάδαο θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ νκάδα ζηε δηνίθεζε.  Σέινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

ρξνληθή εμέιημε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο νκάδαο HACCP πνπ νξίδεη ν ζπληνληζηήο 

πεξηιακβάλνπλ: αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, θαζνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ, παξαθνινχζεζε θαη ιεηηνπξγίεο ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ, έιεγρν 

δεηγκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο. ιε ε νκάδα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί κε 

βάζε έλα θνηλφ πξφγξακκα ψζηε λα αθνινπζνχληαη νη ίδηεο πξνζεγγίζεηο.  

 

12.5.2. Πεξηγξαθή πξντόληνο θαη Πξνζδηνξηζκόο πηζαλήο ρξήζεο ηνπ 

πξντόληνο (ηάδηα 2 & 3) 

Ζ πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ 

πξντφληνο, ηε ζχζηαζε, δπλεηηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ, 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηερλνινγίαο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο. 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ζπλνςίδεηαη ζπλήζσο ζε δπν έληππα.  Σν πξψην 

δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη δεχηεξν δίλεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο 

θαη ηηο πξψηεο χιεο. 
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Ζ πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ πξντφληνο αλαθέξεηαη ζηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο.  Ζ νκάδα ηνπ HACCP πξέπεη λα θαζνξίζεη πνχ ζα δηαηεζεί ην πξντφλ 

θαη ηελ νκάδα θαηαλαισηψλ ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα επαίζζεηεο νκάδεο φπσο, 

έγθπεο, κσξά, ειηθησκέλνη θιπ. 

 

12.5.3. ύληαμε δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

επαιήζεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο (ηάδηα 4 & 5) 

Σν δηάγξακκα ξνήο πεξηιακβάλεη φια ηα ζεκαληηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ πηζαλψλ θηλδχλσλ, 

απφ ην ζηάδην ηεο παξαιαβήο έσο θαη ηελ ηειηθή δηαλνκή.   

Γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε: ζπζηαηηθά θαη πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ε αιιεινπρία ησλ ιεηηνπξγηψλ, ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντφληα, 

ρξφλνη θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, θιπ. 

Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ε νκάδα HACCP ζα πξέπεη λα ην 

ειέγμεη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο.  Πξέπεη λα γίλεη κηα 

πξνζεθηηθή επηζεψξεζε κε ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη νινθιήξσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ξνήο.  Ζ επηζεψξεζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο 

εξγαζίαο. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ην 

αξρηθφ δηάγξακκα ξνήο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. 

 

 

12.5.4. Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ θαη θαηαγξαθή πξνιεπηηθώλ κέηξσλ (1
ε
 

αξρή HACCP) 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ 

θηλδχλσλ νη νπνίνη δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα πγείαο (ηξνθνινηκψμεηο, 

ηξνθνηνμηλψζεηο) ζηνπο θαηαλαισηέο αλ δελ ειεγρζνχλ.  

 

α)Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ  

ην ζηάδην απηφ γίλεηαη αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ ζε φια ηα ζηάδηα (απφ ηε ζπγθνκηδή ησλ πξψησλ 

πιψλ, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, 

κέρξη ηελ ηειηθή πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπο) θαη αμηνιφγεζε ηεο 
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πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ησλ θηλδχλσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηνλ έιεγρν απηψλ.  

Δμεηάδνληαη ηα πξντφληα σο πξνο ηα ζπζηαηηθά ηνπο, ην κηθξνβηαθφ ηνπο 

θνξηίν, ηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο ηνπο, ηε ζπζθεπαζία ηνπο θαη επίζεο νη 

εγθαηαζηάζεηο, ν εμνπιηζκφο, ε απνζήθεπζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

απνιχκαλζεο θαη ε πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, αλάινγα κε ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδεηαη. 

Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Φπζηθνί: Οπνηνδήπνηε μέλν κε ην ηξφθηκν πιηθφ πνπ δχλαηαη λα πξνμελήζεη 

βιάβε. Σέηνηα πιηθά κπνξνχλ λα είλαη: γπαιί, μχιν, πέηξεο, κεηαιιηθά αληηθείκελα, 

πιαζηηθά, έληνκα, ηξσθηηθά. Σα μέλα ζψκαηα απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θίλδπλν 

θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο θχξηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο ή ηε κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

Υεκηθνί: ιεο νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα είλαη βιαβεξέο γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία. Σέηνηεο νπζίεο είλαη: ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ ζηελ πξψηε χιε, 

πξφζζεηα ηξνθίκσλ, ρεκηθά βειηησηηθά ή ζπληεξεηηθά, βνεζεηηθά ηερληθά κέζα 

(ςπθηηθά πγξά, δηαιχηεο, απνξξππαληηθά), νπζίεο απφ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο.  

Μηθξνβηνινγηθνί: Παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, βαθηήξηα, ηνμίλεο θαη 

κχθεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζηε δεκφζηα πγεία. Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζηελ πξψηε χιε θαη λα πεξάζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ θαη ζην πξντφλ ή λα 

κνιχλνπλ ην πξντφλ ζε θάπνην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη 

κηθξννξγαληζκνί απηνί πξνέξρνληαη απφ ηνλ αέξα, ηνλ εμνπιηζκφ ή θαη ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

  β)Αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ  

Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, φπνπ ε νκάδα HACCP 

απνθαζίδεη πνηνη θίλδπλνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην ζρέδην HACCP.  ε απηφ ην 

ζηάδην θάζε δπλεηηθφο θίλδπλνο εθηηκάηαη κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ.  

Ζ ζνβαξφηεηα είλαη ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο απφ 

ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν. Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα αζζέλεηα 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπο ζε: Τςεινχ θηλδχλνπ (απεηιή ηεο 

δσήο), Μεηξίνπ θηλδχλνπ (επηθίλδπλα ή ρξφληα λνζήκαηα) θαη Υακεινχ θηλδχλνπ 

(ήπηεο επηπηψζεηο). 
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Ζ επηθηλδπλφηεηα είλαη ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο καδί κε ηελ έθηαζε πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ ηα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηνπ 

θίλδπλνπ. Γηαθξίλεηαη ζε πςειή (Ζ), κέηξηα (Μ), ρακειή (L) θαη αζήκαληε (N). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζπλνςίδεηαη ζε έλα 

δηζδηάζηαην κνληέιν απφ ην νπνίν εμάγεηαη ε ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

θηλδχλνπ, πνπ δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε ηθαλνπνηεηηθή (Sa) - δει. αζήκαληε – κηθξή 

(Mi), ζεκαληηθή (Ma) ή θξίζηκε (Cr). 

 

                       

 

 

 

 

γ) Καηαγξαθή πξνιεπηηθώλ κέηξσλ  

Ζ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο (risk analysis) πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα:   

Αμηνιόγεζε επηθηλδπλόηεηαο (risk assessment) πνπ είλαη ε πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο σο πξνο ηελ πγεία κε ηελ έθζεζε ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο. 

Γηάγξακκα 12.1: Σξόπνο ππνινγηζκνύ ζεκαληηθόηεηαο θηλδύλσλ 
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Γηαρείξηζε επηθηλδπλόηεηαο (risk management): πνπ είλαη ε δηαδηθαζία 

θαηνρχξσζεο ησλ απαξαίηεησλ κεζφδσλ θαη κέηξσλ ειέγρνπ ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε επηθηλδπλφηεηα. 

Γλσζηνπνίεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο (risk communication): πνπ είλαη ε ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ ζε ζέκαηα επηθηλδπλφηεηαο 

κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ, δηαρεηξηζηψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνη λσληθψλ νκάδσλ. 

 

 

 

 

Υπάπσοςν πποληπηικά μέηπα ελέγσος (Μ.Ε); Ερ. 1: 

Ερ. 4 

Ερ. 3 

Ερ. 2 

Τποποποίηζη 

βήμαηορ 

Είναι απαπαίηηηορ ο έλεγσορ ζηο 
βήμα αςηό; 

Είναι ηο βήμα ειδικά ζσεδιαζμένο για να 
εξαθανίζει ή να ελαηηώζει ζε αποδεκηά επίπεδα ηον 
κίνδςνο; 

Μποπεί η μόλςνζη με αναγνωπιζμένο κίνδςνο να 
ςπεπβεί ηα επιηπεπηά όπια; 

Μποπεί ένα επόμενο ζηάδιο να εξαθανίζει ένα 
αναγνωπιζμένο κίνδςνο ή να μειώζει ηην πιθανόηηηα εμθάνιζηρ 
ζε αποδεκηό επίπεδο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΤΕΛΟΣ

* 

ΟΧΙ 

CCP 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

CCP 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

CCP 

ΤΕΛΟΣ* 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ CCP ΤΕΛΟΣ 

Γηάγξακκα 12.2: Γέληξν απνθάζεσλ HACCP (Decision tree) 



[125] 
 

 

12.5.5. Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (2
ε
 αξρή) 

Κξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ (CCP) είλαη ην βήκα, φπνπ ν έιεγρνο πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί είλαη νπζηψδεο γηα ηελ απνηξνπή, ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε, ζε 

απνδεθηά επίπεδα, ηνπ θηλδχλνπ. Ο θαζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ / δηεξγαζηψλ / θάζεσλ παξαγσγήο πνπ 

κπνξεί λα ειεγρζνχλ γηα λα εμαθαλίζνπλ ηνλ θίλδπλν ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ (Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ (CCP)). 

  Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ εχξεζε ησλ CCPs ζε κηα αιπζίδα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ είλαη ε ρξήζε ηνπ δέληξνπ απνθάζεσλ (decision tree) γηα θάζε 

θίλδπλν ζε θάζε βήκα ηεο παξαγσγήο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δέληξν απνθάζεσλ 

απνηειείηαη απφ κηα ζπζηεκαηηθή ζεηξά ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ ζρεδηαζκέλσλ έηζη 

ψζηε λα αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά αλ απαηηείηαη CCP γηα ηνλ έιεγρν ελφο 

αλαγλσξηζκέλνπ θηλδχλνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο.   

 

 

 

12.5.6. Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ. (3
ε
 αξρή) 

Σν επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε CCP βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. Σα φξηα 

απηά δελ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ γηα λα παξακέλεη ην πξντφλ αζθαιέο.  

Κξίζηκν όξην είλαη ην θξηηήξην πνπ θαζνξίδεη ηελ απνδνρή απφ ηε κε απνδνρή 

θαη ζε απηφ βαζίδεηαη ε θξίζε κηαο δηεξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ ή κε 

πξντφλησλ. Σα θξίζηκα φξηα ηίζεληαη γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο ε 

ζεξκνθξαζία, ν ρξφλνο, ε ελεξγφηεηα λεξνχ, ε πγξαζία, ην pH, ηα ζπληεξεηηθά, ην 

ημψδεο, νη ζπγθεληξψζεηο νπζηψλ θιπ, θαη εθαξκφδνληαη γηα θάζε CCP. 

Σα θξίζηκα φξηα ζεζπίδνληαη θπξίσο απφ ηηο θπβεξλήζεηο αιιά θαη απφ 

εζσηεξηθά πξφηππα πνηφηεηαο ηεο εηαηξίαο.  Οη θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

θξίζηκα φξηα είλαη νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/απνηειέζκαηα εξεπλψλ, νη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη νδεγίεο, νη εηδηθνί επηζηήκνλεο (ζχκβνπινη, 

κηθξνβηνιφγνη, θαηαζθεπαζηέο, αθαδεκατθνί θ.ά) θαη νη εξγαζηεξηαθέο κειέηεο 

(πεηξάκαηα ζηελ επηρείξεζε, ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθά εξγαζηήξηα). 
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12.5.7. Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο ησλ Κξίζηκσλ 

εκείσλ Διέγρνπ. (4ν βήκα) 

Αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ θαη θξίζηκσλ νξίσλ, κε ζθνπφ ηε ξχζκηζή ηνπο εληφο ησλ θξίζηκσλ 

νξίσλ.  

Σν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο είλαη κηα ζρεδηαζκέλε αιιεινπρία απφ 

παξαηεξήζεηο ή κεηξήζεηο ζηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί αλ έλα CCP 

βξίζθεηαη ππφ έιεγρν.   

Παξαθνινύζεζε είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε κέηξεζε ή παξαηήξεζε ζε έλα 

CCP ζρεηηθά κε ηα θξίζηκα φξηα θαη θαηαγξάθεη ηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην CCP, θαζνξίδεη πφηε ηα επίπεδα ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηείλνπλ ζην ράζηκν ηνπ ειέγρνπ ζην CCP θαη δεκηνπξγεί απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ηα 

επίπεδα απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην CCP ζπκκνξθψλνληαη κε ην ζρέδην HACCP 

Σα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο κνλάδαο, αιιά θαη ηε θχζε ηεο παξακέηξνπ κπνξεί λα είλαη 

δηαθφξσλ εηδψλ, φπσο ζπλερνχο ή κε ιεηηνπξγίαο, απηνκαηνπνηεκέλα ή κε, ζηε 

γξακκή παξαγσγήο ή εθηφο. Γεληθά γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πιεξνθνξίεο γηα ηα εμήο: 

Ση ζα παξαθνινπζείηαη: Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο (π.ρ. ζεξκνθξαζία/ρξφλνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, 

ζεξκνθξαζίεο ςχμεο, pH, Aw, θιπ) ή ηεο δηαδηθαζίαο (π.ρ. νπηηθφο έιεγρνο, έιεγρνο 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πξνκεζεπηψλ), κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε ζην ζρέδην 

HACCP. 

Πώο ηα θξίζηκα όξηα θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα ζα παξαθνινπζνύληαη: 

Παξαδείγκαηα εμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο είλαη ζεξκφκεηξα, ξνιφγηα, δπγαξηέο, 

περάκεηξα, κεηξεηέο ελεξγφηεηαο λεξνχ θαη δηάθνξα αλαιπηηθά φξγαλα.  Σα δηάθνξα 

φξγαλα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα βαζκνλνκνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο. 

Κάζε πόηε (ζπρλόηεηα παξαθνινύζεζεο): Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεί λα είλαη 

ζπλερήο ή κε. Ζ πξψηε είλαη πξνηηκφηεξε. ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηα 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  ηε κε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ε ζπρλφηεηα θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ ηάζε απφθιηζεο απφ ηα 

θξίζηκα φξηα, δειαδή απφ ηελ πξντζηνξία ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ.  
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Πνηνο ζα παξαθνινπζεί: Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ HACCP ζα ιάβνπλ 

αξκνδηφηεηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ CCP ζπγθεθξηκέλα άηνκα, φπσο απφ ηε 

γξακκή παξαγσγήο, ηνπο ηερληθνχο, ηνπο επφπηεο, ην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο θαη ην 

πξνζσπηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θάζε CCP 

πξέπεη λα θαηαλννχλ πιήξσο ηε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ CCP, λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ακέζσο ηηο απνθιίζεηο 

απφ ηα θξίζηκα φξηα θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ην ζρέδην HACCP. 

 

12.5.8. Καζνξηζκόο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηηο απνθιίζεηο. (5ν βήκα) 

Ο θαζνξηζκφο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, φηαλ ε 

παξαθνινχζεζε δείρλεη απφθιηζε απφ ηα CCP, είλαη ην επφκελν βήκα. 

Δηνξζωηηθή ελέξγεηα είλαη ε αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία φηαλ ζπκβεί θάπνηα 

απφθιηζε ζε έλα CCP θαη απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ θαη 

ηεθκεξησκέλσλ δξάζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη γηα λα ειέγμνπλ ην κε ζπκκνξθνχκελν 

πξντφλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηε κε ζπκκφξθσζε.   

Απόθιηζε είλαη ε απνηπρία λα ηθαλνπνηεζεί θάπνην θξίζηκν φξην ζε έλα CCP.  

Ζ απφθιηζε αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ 4ε αξρή ηνπ HACCP κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. Αξρηθά, απνκνλψλεηαη φιε ε «χπνπηε» παξηίδα 

παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα, ην απνκνλσκέλν πξντφλ επηζεκαίλεηαη επδηάθξηηα κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαθξάηεζε φπσο αξηζκφο απνκφλσζεο, πξντφλ, 

πνζφηεηα, εκεξνκελία, ιφγνη, φλνκα ππεχζπλνπ θ.ά. Σέινο, ην πξντφλ ηίζεηαη ππφ 

έιεγρν κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο δηάζεζεο θαη εμεηάδεηαη σο πξνο ηνπο 

δπλεηηθνχο θηλδχλνπο. 

ηαλ ζπκβεί κηα απφθιηζε ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη επί ηεο 

δηαδηθαζίαο, ψζηε λα απνηξαπεί ε επαλεκθάληζε ηεο απφθιηζεο. Ζ δηαδηθαζία 

κπαίλεη ζε «θαξαληίλα», ψζηε λα επηβεβαησζεί φηη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο θαη θαηαγξάθεηαη ζε αξρεία απνθιίζεσλ θαη δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 

 

12.5.9. Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο. (6
ν
 βήκα) 

Επαιήζεπζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ, ηεζη θαη άιισλ 

αμηνινγήζεσλ πέξαλ ηεο παξαθνινχζεζεο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ην ζχζηεκα 
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HACCP ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζρέδην HACCP. Σν βήκα απηφ είλαη απαξαίηεην, γηαηί 

φζν πξνζεθηηθή θη αλ είλαη ε κειέηε HACCP, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζα θαλεί 

κφλν ζηελ πξάμε. Ζ επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππεχζπλα άηνκα, κε γλψζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο HACCP. 

Οη δξάζεηο ηεο επαιήζεπζεο πεξηιακβάλνπλ: ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδίνπ 

HACCP (ελέξγεηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ ηνπ ζρεδίνπ HACCP), επηζεσξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP (ζπζηεκαηηθνχο θαη αλεμάξηεηνπο ειέγρνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ επί-ηφπνπ 

παξαηεξήζεηο, ζπλεληεχμεηο, αλαζθφπεζε αξρείσλ κε ζηφρν λα εμαθξηβσζεί αλ ην νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην HACCP εθαξκφδνληαη ζην ζχζηεκα 

HACCP), βαζκνλνκήζεηο (έιεγρν ηεο νξγαλνινγίαο κε θάπνην πξφηππν γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο αθξίβεηαο) θαη επηιεθηηθή δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρν (πεξηνδηθφ 

έιεγρν κε ιήςε θαη εμέηαζε δεηγκάησλ, είηε απφ ην ηειηθφ πξντφλ είηε απφ θάπνην 

ελδηάκεζν ζηάδην) 

 

 

12.5.10. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο (7
ν
 

βήκα) 

Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη ε ηήξεζε δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο ηεο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ πζηήκαηνο. ιε ε ππνζηήξημε ηνπ 

HACCP ζπγθεληξψλεηαη ζηελ χπαξμε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ.  Δίλαη ινηπφλ βαζηθή ε αλάγθε ιήςεο ζσζηψλ αξρείσλ θαη 

εγγξάθσλ θαζψο θαη ε νξγαλσκέλε αξρεηνζέηεζή ηνπο.   

Τπάξρνπλ ηα εμήο είδε αξρείσλ: 

Τπνζηεξηθηηθά έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ HACCP.   ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έληππα απφ ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ HACCP, π.ρ. γηα 

ηελ αλάιπζε θηλδχλσλ θαη ην δηάγξακκα ξνήο.   

Παξαγόκελα από ην ζύζηεκα HACCP αξρεία, δειαδή απηά πνπ ιακβάλνληαη θαηά 

ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο (αξρεία παξαθνινχζεζεο ησλ CCPs, αξρεία απνθιίζεσλ θαη 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, αξρεία επαιήζεπζεο/ηεθκεξίσζεο) 

Δγρεηξίδηα κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, ζρέδηα δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, πεξηγξαθή ηνπ 
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ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη πξφηππα εληχπσλ, πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο 

επαιήζεπζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

Αξρεία ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

12.6. HACCP θαη ISO 22000:2005 

 

12.6.1. ρέζε HACCP θαη ISO 22000:2005 

Σν ISO 22000 απνηειεί νπζηαζηηθά έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (ΓΑΣ), πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

ζπλδπάδνληαο: 

 ηηο απαηηήζεηο ηνπ HACCP (φπσο απηέο ππαγνξεχνληαη απφ ηoλ Codex 

Alimentarius), 

 ηηο απαηηήζεηο ησλ πξναπαηηνχκελσλ (PRP’s θαη OPRP’s) 

 ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξνηχπνπ 

Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη ην ζχζηεκα HACCP είλαη απιά έλα 

θνκκάηη ηνπ ΓΑΣ ISO 22000 θαη φρη, φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη, ε «ζπλέρεηα» ηνπ 

HACCP. Οη επηπιένλ απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη θπξίσο: 

 ε εηζαγσγή ηεο ινγηθήο ησλ πξναπαηηνχκελσλ 

 ε ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν δηαρείξηζεο ISO 9001 θαη άξα ε 

επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

 ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

 ε εμσηεξηθή επηθνηλσλία (πξνκεζεπηέο - επηρείξεζε - πειάηεο - Αξρέο) 

 ε αλαγλψξηζε, ηεθκεξίσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε εθαξκνδφκελσλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

Αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην πξφηππν εζηηάδεη 

ζηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ κε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζπλδπάδνληαο 

ηα πξναπαηηνχκελα θαη ην ζρέδην HACCP, ελψ ζαλ ζχζηεκα βξίζθεη πξαθηηθή 

εθαξκνγή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 
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12.6.2. Αληηζηνηρία κεηαμύ HACCP θαη ISO 22000:2005 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

βεκάησλ εθαξκνγήο HACCP κε ηα θεθάιαηα ηνπ ISO 22000:2005: 

 

Πίλαθαο 12.3: Αληηζηνίρηζε HACCP – ISO 22000:2005 

Αξρέο HACCP Βήκαηα εθαξκνγήο HACCP ISO 22000:2005 

 πγθξφηεζε ηεο νκάδαο 

HACCP 

Βήκα 1 Οκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

Πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο Βήκα 2 Υαξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ 

Πεξηγξαθή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

ειέγρνπ 

Πξνζδηνξηζκφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο ρξήζεο 

Βήκα 3 Πξνβιεπφκελε ρξήζε 

Δθπφλεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 

ξνήο 

Δπηηφπηα επαιήζεπζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ξνήο 

Βήκα 4 

Βήκα 5 

Γηαγξάκκαηα ξνήο 

Αξρή 1 

Γηεμαγσγή αλάιπζεο 

θηλδχλσλ 

Καηαγξαθή φισλ ησλ 

πηζαλψλ θηλδχλσλ  

Βήκα 6 

 

Αλάιπζε θηλδχλσλ 

Γηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο 

θηλδχλσλ 

 Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

πξνζδηνξηζκφο ησλ απνδεθηψλ 

επηπέδσλ θηλδχλνπ  

Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ 

Δγθαηάζηαζε ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ 

 Δπηινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ 

Αξρή 2 

Καζνξηζκφο ησλ 

θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ (CCPs) 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ CCPs Βήκα 7 Καζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ 

Αξρή 3 

Θέζπηζε ησλ 

θξίζηκσλ νξίσλ 

Θέζπηζε ησλ θξίζηκσλ νξίσλ 

γηα θάζε CCP 

Βήκα 8 Καζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ γηα 

ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ 
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Αξρή 4 

Καζηέξσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο γηα 

θάζε CCP 

Καζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο γηα θάζε 

CCP 

Βήκα 9 χζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

Αξρή 5 

Καζνξηζκφο ησλ 

δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη φηαλ ε 

παξαθνινχζεζε 

δείμεη φηη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν CCP 

ππάξρεη απψιεηα 

ειέγρνπ 

Καζνξηζκφο δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ 

Βήκα 10 Πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο ζε 

πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηα θξίζηκα 

φξηα  

Αξρή 6   

Καζνξηζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

επαιήζεπζεο γηα λα 

επηβεβαηψλεηαη φηη ην 

ζχζηεκα HACC 

Pιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά 

Καζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ 

επαιήζεπζεο 

Βήκα 11 ρεδηαζκφο ηεο επαιήζεπζεο 

Αξρή 7  

Σήξεζε ηεθκεξίσζεο 

κε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα 

αξρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

HACCP  

 

Σήξεζε εγγξάθσλ θαη 

αξρείσλ  

 

Βήκα 12 

 

 

Απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο 

Δλεκέξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

πιεξνθφξεζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13: ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΟΤ ISO 22000:2005 ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΠΠΟΦΑΟΤ 

 

 

ηνλ πίλαθα 13.1 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ πξνηχπνπ. 

 

Πίλαθαο 13.1: Πεξηερόκελα ηνπ ISO 22000:2005 

1) Αληηθείκελν 

2) Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

3) ξνη θαη νξηζκνί 

4) χζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

5) Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο 

6) Γηαρείξηζε πφξσλ 

7) ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ 

8) Δπηθχξσζε, επαιήζεπζε θαη βειηίσζε ηνπ ΓΑΣ 
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13.1. Αληηθείκελν 

Σν πξφηππν ISO 22000:2005 πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (ΓΑΣ) πξνθεηκέλνπ νη νξγαληζκνί ηεο 

αιπζίδαο ηξνθίκσλ λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ 

θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Σν πξφηππν είλαη εθαξκνζηέν ζε φινπο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ θαη επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ 

ζπζηήκαηα γηα ηε ζπλεπή παξνρή αζθαιψλ πξντφλησλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε εζσηεξηθψλ 

θαη/ή εμσηεξηθψλ πφξσλ. 

ην πξφηππν πξνδηαγξάθνληαη απαηηήζεηο, ψζηε ν νξγαληζκφο:  

α) λα ζρεδηάδεη, λα εθαξκφδεη, λα ιεηηνπξγεί, λα ζπληεξεί θαη λα 

επηθαηξνπνηεί έλα ΓΑΣ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή πξντφλησλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε ρξήζε, είλαη αζθαιή γηα ηνλ θαηαλαισηή 

β) λα θαηαδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο  εθαξκνζηέεο λνκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ 

γ) λα αμηνινγεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα ηεθκεξηψλεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηκεξψο ζπκθσλεκέλεο απαηηήζεηο πειαηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ψζηε λα εληζρχεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

δ) λα γλσζηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο, ζηνπο πειάηεο θαη  ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε  

ε) λα δηαζθαιίδεη φηη εθαξκφδεηαη ε δεδεισκέλε  πνιηηηθή αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ 

ζη) λα θαηαδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε δεδεισκέλε πνιηηηθή ηνπ γηα ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη 

δ) λα επηδηψθεη ηελ πηζηνπνίεζε ή ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ΓΑΣ ζε κεηξψν, 

απφ αλεμάξηεην θνξέα ή ηελ απηναμηνιφγεζε ή ηελ ηδία δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ην 

παξφλ Γηεζλέο πξφηππν. 

 

13.2. Σππνπνηεηηθή παξαπνκπή 

Σν έγγξαθν «ISO 9000  Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο —Θεκειηώδεηο 

αξρέο θαη Λεμηιόγην» είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Γηεζλνχο 

Πξνηχπνπ. 
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13.3. Όξνη θαη νξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη νη 

νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ (νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη θαη ζην πξφηππν ISO 9000): 

Αζθάιεηα ηξνθίκσλ: Καηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ πνπ δελ πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία 

ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπάδεηαη θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 

Αιπζίδα ηξνθίκσλ: Αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ θαηαλάισζε. 

Κίλδπλνο: Κίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ. βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή θπζηθφο 

παξάγνληαο ζην ηξφθηκν, ή θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αξλεηηθή επίπησζε ζηελ πγεία. 

Πνιηηηθή αζθάιεηαο ηξνθίκσλ: πλνιηθέο πξνζέζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ φπσο εθθξάδεηαη επίζεκα απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε. 

Σειηθό πξντόλ: Πξντφλ ζην νπνίν δελ πξφθεηηαη λα πξνζηεζεί πεξαηηέξσ εξγαζία απφ 

ηνλ νξγαληζκφ. 

Γηάγξακκα ξνήο: ρεκαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο αθνινπζίαο θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Πξνιεπηηθό κέηξν ειέγρνπ: Δλέξγεηα ή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ εμάιεηςε ελφο θηλδχλνπ ή ηε κείσζή ηνπ ζε 

απνδεθηφ επίπεδν. 

Πξναπαηηνύκελα: Βαζηθέο ζπλζήθεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηε δηαηήξεζε θαηάιιεινπ πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο 

ηξνθίκσλ γηα ηελ παξαγσγή, ην ρεηξηζκφ θαη ηελ παξνρή αζθαιψλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ θαη αζθαιψλ ηξνθίκσλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

Κξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ  (Critical control point - CCP ): εκείν ζην νπνίν κπνξεί λα 

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

ηε κείσζή ηνπ ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

Κξίζηκν όξην: Κξηηήξην ην νπνίν δηαρσξίδεη ην απνδεθηφ απφ ην κε απνδεθηφ. 

Παξαθνινύζεζε: Δλέξγεηα δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλεο ζεηξάο παξαηεξήζεσλ ή 

κεηξήζεσλ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα. 

Γηόξζσζε: Δλέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζην πξντφλ. 
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Γηνξζσηηθή ελέξγεηα: Δλέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ή 

άιιεο αλεπηζχκεηεο θαηάζηαζεο. 

Δπηθύξσζε: Δπηβεβαίσζε κε αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη ηα πξνιεπηηθά κέηξα 

ειέγρνπ, πνπ δηαρεηξίδνληαη είηε κέζσ ηνπ ζρεδίνπ HACCP είηε ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, είλαη απνηειεζκαηηθά. 

Δπαιήζεπζε: Δπηβεβαίσζε κέζσ ηεο παξνρήο αληηθεηκεληθψλ απνδείμεσλ φηη έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο. 

Δπηθαηξνπνίεζε: Άκεζε θαη/ή πξνβιεπφκελε δξαζηεξηφηεηα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

εθαξκνγή ησλ πιένλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

13.4. ύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

 

13.4.1. Γεληθέο απαηηήζεηο 

Ο νξγαληζκφο
 
πξέπεη λα θαζηεξψλεη, λα ηεθκεξηψλεη, λα εθαξκφδεη θαη λα 

δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ΓΑΣ, λα νξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, λα ην 

αμηνινγεί θαη λα ην επηθαηξνπνηεί φηαλ ρξεηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξφληνο Γηεζλνχο πξνηχπνπ, θαη λα θνηλνπνηεί νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζε ζρέζε 

κε απηφ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πηζαλφλ εκθαληζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα, έηζη ψζηε απηά λα κελ πξνθαιέζνπλ 

βιάβε ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα 

ζέκαηα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ζηα πξντφληα ηνπ. 

 

13.4.2. Απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο  

Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ΓΑΣ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο ηεθκεξησκέλεο 

δειψζεηο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο, ηηο 

ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηα αξρεία πνπ απαηηνχληαη θαη ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε, 

εθαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΑΣ. 

Πξέπεη λα θαζηεξψλεηαη ηεθκεξησκέλε νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία λα 

θαζνξίδεη ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα έγγξαθα, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζή 

ηνπο, ηηο αιιαγέο θαη αλαζεσξήζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηά θαη ην εάλ είλαη 

επαλάγλσζηα θαη εληνπίδνληαη εχθνια. Δπίζεο, πξέπεη λα ειέγρνληαη έγγξαθα 
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εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο θαη ζρέδην πξφιεςε αθνχζηαο ρξήζεο παιαηψλ εγγξάθσλ 

πνπ δηαηεξνχληαη ζηελ επηρείξεζε γηα θάπνην ζθνπφ. 

Σα αξρεία πξέπεη λα θαζηεξψλνληαη, λα δηαηεξνχληαη σο απφδεημε ηεο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΑΣ, λα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα, λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα 

αλαθηψληαη εχθνια. Πξέπεη λα θαζηεξψλεηαη κία ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

λα θαζνξίδεη ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ απνζήθεπζε, 

ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάθηεζε, ην ρξφλν δηαηήξεζεο θαη ηνλ ηξφπν ηειηθήο δηάζεζεο 

ησλ αξρείσλ.    

 

13.5. Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη απφδεημε ηεο δέζκεπζήο ηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΑΣ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ππνζηεξίδνληαο κε θάζε ηξφπν ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ 

θαη δηαδίδνληαο ζηνλ νξγαληζκφ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ.  

Πξέπεη λα θαζνξίδεη, λα ηεθκεξηψλεη θαη λα γλσζηνπνηεί ηελ πνιηηηθή ηεο γηα 

ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ.  

Πξέπεη, επίζεο, λα νξίδεη πξνζσπηθφ κε θαζνξηζκέλε επζχλε θαη 

αξκνδηφηεηα, γηα ηελ αλάιεςε θαη θαηαγξαθή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

δηνξζψζεσλ. Ο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ν νπνίνο νξίδεηαη θη 

απηφο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, αλεμάξηεηα απφ άιιεο επζχλεο, πξέπεη λα έρεη ηελ 

επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε ηεο νκάδαο θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη . H ππεπζπλφηεηα ηνπ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε 

γηα ζέκαηα ηνπ ΓΑΣ. 

Ο  νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη, λα εθαξκφδεη θαη λα δηαηεξεί 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνπο, πειάηεο ή 

θαηαλαισηέο, αξκφδηεο αξρέο θαη άιινπο νξγαληζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ή κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΑΣ, θαη κε 

ην πξνζσπηθφ, γηα ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο έρνπλ επίπησζε ζηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ. 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πηζαλέο 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη αηπρεκάησλ, πνπ κπνξεί λα έρνπλ επίπησζε ζηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ, αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ. 



[137] 
 

Αθφκε, ε  αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα επαλεμεηάδεη ην ΓΑΣ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζε πξνγξακκαηηζκέλα ηαθηά δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπλερήο θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ζ αλαζθφπεζε 

απηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ βειηίσζεο θαη ηεο 

ζθνπηκφηεηαο αιιαγψλ ζην ΓΑΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ. Σα αξρεία ησλ αλαζθνπήζεσλ απφ ηε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη. 

 

13.6. Γηαρείξηζε πόξσλ  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα παξέρεη επαξθείο πφξνπο γηα ηελ θαζηέξσζε, ηελ 

εθαξκνγή, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΑΣ.   

Σα κέιε ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο έρνπλ επίπησζε ζηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ πξέπεη 

λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, εκπεηξίαο θαη 

δεμηνηήησλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε βνήζεηα εμσηεξηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ηα αληίζηνηρα αξρεία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα.  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  λα πξνζδηνξίδεη ηα πξνζφληα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα θαη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ην αξκφδην πξνζσπηθφ είλαη εθπαηδεπκέλν θαη έρεη επίγλσζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια αξρεία. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη, επίζεο, λα παξέρεη ηνπο πφξνπο γηα ηελ θαζηέξσζε θαη 

ηε δηαηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

 

13.7. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε αζθαιώλ πξντόλησλ 

 

13.7.1. Γεληθά 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα αλαπηχζζεη ηηο αλαγθαίεο δηεξγαζίεο 

γηα ηελ πινπνίεζε αζθαιψλ πξντφλησλ. Πξέπεη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή, λα ιεηηνπξγεί 

θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο απηψλ.  
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13.7.2. Πξναπαηηνύκελα  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη, λα εθαξκφδεη θαη λα δηαηεξεί ηα 

πξναπαηηνχκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ έιεγρν: 

α) ηεο πηζαλφηεηαο εηζαγσγήο ησλ θηλδχλσλ ζην πξντφλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

β) ηεο βηνινγηθήο, ρεκηθήο θαη θπζηθήο επηκφιπλζεο ηνπ πξντφληνο (σλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακίαλζήο ηνπο, θαη 

γ) ησλ επηπέδσλ θηλδχλνπ ζην πξντφλ θαη ζην πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. 

Καηά ηελ επηινγή θαη/ή ηελ θαζηέξσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ν νξγαληζκφο 

πξέπεη λα εμεηάδεη θαη λα αμηνπνηεί ηε δένπζα πιεξνθφξεζε (π.ρ. λνκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, απαηηήζεηο πειαηψλ, αλαγλσξηζκέλνπο νδεγνχο εθαξκνγήο, 

αξρέο θαη θψδηθεο πξαθηηθήο ηνπ Codex, εζληθά ή δηεζλή ή θιαδηθά πξφηππα) 

 

Καηά ηελ θαζηέξσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα εμεηάδεη 

ηα αθφινπζα: 

α) ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρσξνδηάηαμε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ βνεζεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη β) ηε ρσξνδηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπκπεξη- 

ιακβαλνκέλσλ ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ θαη ησλ ρώξσλ ηνπ πξνζσπηθνύ: 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνρέο απαιιαγκέλεο 

επηκνιπληέο. Οη πεξηνρέο απηέο πξέπεη λα  εγγπψληαη ηελ εχθνιε θαη αλεκπφδηζηε 

απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηνρέο πνπ 

πιεκκπξίδνπλ.   

Οη δξφκνη πνπ νδεγνχλ ζην θηίξην ζα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε έηζη 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη λα 

απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζθφλεο, πνπ ελδέρεηαη λα επηκνιχλεη ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ.  Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ζα πξέπεη λα κελ είλαη απεηιή πξνζβνιήο απφ 

εληνκνινγηθνχο, κηθξνβηαθνχο ή δσηθνχο ερζξνχο. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

παξνρή «πφζηκνπ λεξνχ» θαη  ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο. 

Σα θηίξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ε απνθπγή 

δηαζηαπξνχκελσλ επηκνιχλζεσλ. Θα πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ, θιπ. ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εχθνινπ 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επαξθή θσηηζκφ κε 

ρξψκα πνπ δελ αιινηψλεη απηφ ησλ πξντφλησλ θαη νη ιάκπεο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά 

θαιχκκαηα γηα αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ζξαχζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 
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εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αεξηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία πγηεηλνχ θαη επράξηζηνπ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γηα ηελ απνκάθξπλζε πγξαζίαο πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

κπθήησλ, θαζψο θαη ε ζσζηή ζεξκνθξαζία. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ δελ πξέπεη λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο 

ρψξνπο επεμεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ηνπαιέηεο, κπάλην, απνδπηήξηα θαη ρψξνο εζηίαζεο θαη φηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ πελήληα, πξέπεη λα ππάξρεη θαη ηαηξείν.  

Σν εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ (εθφζνλ ν έιεγρνο δε γίλεηαη απφ 

εμσηεξηθφ εξγαζηήξην) πξέπεη λα επηηξέπεη ειεγρφκελε πξφζβαζε. Σν πξνζσπηθφ 

πξέπεη πάληα λα εξγάδεηαη κε ηηο εηδηθέο ζηνιέο θαη ηα κηθξνβηνινγηθά απφβιεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα εμνπδεηεξψλνληαη πξηλ πεηαρηνχλ.  

γ) ηα δίθηπα αέξα, λεξνύ, ελέξγεηαο θαη άιια δίθηπα: 

Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη επαξθήο παξνρή πφζηκνπ λεξνχ θαη ην λεξφ λα 

είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Σν λεξφ γηα λα ραξαθηεξηζηεί πφζηκν πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε 

ρεκηθή πιεπξά (νιηθή πνζφηεηα θαη είδνο αιάησλ), θπζηθή πιεπξά (ζνιεξφηεηα, 

ρξψκα) θαη κηθξνβηνινγηθή πιεπξά (ειεχζεξν παξάζηησλ / παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη κε κεδεληθφ αξηζκφ νξηζκέλσλ κηθξνβηαθψλ εηδψλ πνπ λα κελ 

ππεξβαίλνπλ ηα θαζνξηδφκελα φξηα). Γηα αζθαιή ρξήζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: α) ην κηθξνβηαθφ θνξηίν θαη ε 

ζχζηαζή ηνπ, β) ε πεξηεθηηθφηεηα αησξνπκέλσλ νπζηψλ, γ) ε πεξηεθηηθφηεηα θαη ην 

είδνο ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ.  

δ) ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηάζεζεο 

απνβιήησλ θαη ηεο απνρέηεπζεο: 

 Σν εξγνζηάζην πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

απνρέηεπζε ησλ ηνπαιεηψλ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ απνρέηεπζε ηνπ 

ρψξνπ επεμεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο επηκφιπλζεο ηνπ 

ρψξνπ επεμεξγαζίαο κε απφβιεηα ηνπαιεηψλ. Ζ δηαηνκή ησλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ζηάζηκα ιχκαηα θαη λα κελ 

μερεηιίδνπλ πνηέ ηα θξεάηηα. Δάλ ππάξρεη θίλδπλνο παξαγσγήο δπζάξεζησλ νζκψλ, 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ζηθψληα. Παξαπξντφληα πνπ πξφθεηηαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ή δε ζα δηνρεηεπζνχλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ γηα θάπνην 

ιφγν, πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη γηα πεξαηηέξσ ρξήζε. ηαλ δελ 

ππάξρεη δίθηπν δηάζεζεο αζηηθψλ ιπκάησλ, ηα απφβιεηα πξέπεη λα νδεγνχληαη ζηελ 
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κνλάδα επεμεξγαζίαο ηνπ θηηξίνπ ή ζε βφζξν θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο 

πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζε επαξθή απφζηαζε απφ ην εξγνζηάζην. 

ε) ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα γηα ηνλ 

θαζαξηζκό, ηελ επηζθεπή θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε: 

Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ, κε  ηνλ 

θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ, ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, ηα νλφκαηα ησλ πιηθψλ γηα ηε 

ζπληήξεζή ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ησλ βιαβψλ, ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηε βαζκνλφκεζε ησλ νξγάλσλ θαη ηα νλφκαηα ησλ 

ππεπζχλσλ. Μεηά ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  

επηζεψξεζε απφ ηνπο ππεπζχλνπο. 

Οη ξσγκέο θαη νη άιιεο θαηαζηξνθέο ζε δάπεδα θαη ηνίρνπο πξέπεη λα 

επηδηνξζψλνληαη θαη νη ηνίρνη λα βάθνληαη ηαθηηθά κε κπθνζηαηηθφ ρξψκα. Σα 

ξαγηζκέλα ή ζπαζκέλα ηδάκηα πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη. Οη πδξνξξνέο θαη νη 

απνρεηεχζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Ο 

εμνπιηζκφο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο απνιχκαλζεο πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηάιιεια. 

ζη) ηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεπόκελσλ πιηθώλ (π.ρ. πξώησλ πιώλ, 

ζπζηαηηθώλ, ρεκηθώλ θαη ζπζθεπαζηώλ), ησλ παξνρώλ (π.ρ. λεξνύ, αέξα, αηκνύ 

θαη πάγνπ), ησλ απνξξνώλ (π.ρ. απνβιήησλ θαη απνρέηεπζεο) θαη ησλ πξντόλησλ 

(π.ρ. απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά):  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ ζθεπψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο «πιηθά πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα 

ηξφθηκα» (Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θεθ. ΗΗ, άξζξα 21-22). Δπίζεο, πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα κε κεηαδίδνπλ ρξψκα, νζκέο ή γεχζε ζηα ηξφθηκα, λα κε 

κεηαθέξνπλ ηνμηθέο νπζίεο ζηα ηξφθηκα, λα κε δηαβξψλνληαη, νμεηδψλνληαη, 

ξαγίδνπλ, ζπάλε, γδέξλνληαη, παξακνξθψλνληαη θαη απνζπληίζεληαη, λα έρνπλ ιεία 

θαη κε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα, λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά.  

Σα δνρεία απνξξηκκάησλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπδέηεξα θαη 

αδηαπέξαζηα πιηθά, λα θιείλνπλ θαιά, λα έρνπλ επδηάθξηηε ζήκαλζε, λα πιέλνληαη 

εχθνια θαη λα απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά, λα αδεηάδνπλ θαζεκεξηλά θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξν καθξηά απφ ην ρψξν επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. 

 



[141] 
 

δ) ηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηαζηαπξνύκελεο επηκόιπλζεο:  

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο ξνή ηεο παξαγσγήο, έηζη ψζηε λα 

απνθεχγνληαη «δηαζηαπξνχκελεο επηκνιχλζεηο» απφ πξντφληα πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ 

παξαγσγήο. 

ε) ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε: 

Οη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη ηα αληηθείκελα 

πνπ βξίζθνληαη ζε απηνχο, λα είλαη πάληα ηαθηνπνηεκέλα θαη θαζαξά, φπσο νη θάδνη 

απνξξηκκάησλ.  

Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξνζθέξνπλ έλα πγηεηλφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζηαηεχεη ηα ηξφθηκα, αιιά απαηηείηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξντφλησλ γηα ηελ απνθπγή ππνιεηκκάησλ. Ζ απνιχκαλζε γίλεηαη κεηά ηνλ 

θαζαξηζκφ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη λα είλαη εθπαηδεπκέλν. Πξέπεη λα 

ηεξείηαη έλα αξρείν θαζαξηζκνχ θαη απνιπκάλζεσλ, κε ηα θαηάιιεια 

απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά θαη κε ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο.  

ινη νη ρψξνη ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο πξέπεη, ζην ηέινο ηεο εκέξαο, λα 

θαζαξίδνληαη, ηα πξντφληα λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη φια ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηαθηνπνηεκέλα. Οη ηνπαιέηεο πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη ε 

θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν.  

ζ) ηελ απεληόκσζε θαη κπνθηνλία: 

 ηαλ νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα είλαη αλνηθηά, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε 

θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά, ελψ φηαλ είλαη θιεηζηά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζηεγαλφηεηά ηνπο. Σα απνρεηεπηηθά θαλάιηα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε πιέγκαηα θαη 

λα απνθεχγνληαη εζνρέο ή θνηιφηεηεο ζηνπο ηνίρνπο. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν απεληφκσζεο/ κπνθηνλίαο, ην νπνίν 

αθνινπζεί φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο. Ζ ρξήζε ρεκηθψλ, 

βηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ κέζσλ είλαη επηθίλδπλε γηα ηνλ άλζξσπν, γη' απηφ πξέπεη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή. 

η) ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή: 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζρέδην γηα ηελ πγηεηλή θαη πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Σα πξναπαηηνχκελα θαηά ηε ζπγθνκηδή, ηνλ κεηαζπιιεθηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ ηππνθανχο είλαη ηα εμήο:  
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Ζ ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε ςαιηδηψλ ή εηδηθψλ κεραλεκάησλ 

(αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ έρεη επηιερζεί) θαζαξψλ, απαιιαγκέλσλ απφ 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηνλ θαξπφ ή ηνπο 

θιάδνπο. 

Οη θαξπνί κεηά ηε ζπγθνκηδή πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζθηεξφ κέξνο. ε 

ζεξκνθξαζίεο ζρεηηθά πςειέο (+ 20
o
 C), θαιφ είλαη λα γίλεηαη πξν-ςχμε (ςχμε πξηλ 

ηελ απνζήθεπζε), θπξίσο εάλ παξαηεξνχληαη ζπαζίκαηα ζηνπο θαξπνχο. Δθφζνλ 

ππάξρεη πνζφηεηα θαξπψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάζεζε θξέζθνη, αθνχ πιπζνχλ, 

πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ θαη λα πσιεζνχλ κέζα ζε δηάζηεκα 5 εκεξψλ.  

Μεηά ην πιχζηκν, ζπαζκέλνη θαξπνί θαη ινηπά ππνιείκκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πξψηε χιε πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαζθεπή ειαίσλ, 

καξκειάδσλ, θιπ. θαη ππφθεηληαη ζε ηαρεία ςχμε ζηνπο -18
ν
 C πεξίπνπ, φπνπ 

παξακέλνπλ κέρξη λα κεηαθεξζνχλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, νη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κνλάδα πξν-ςχμεο, κεγέζνπο 

αλαιφγνπ ηεο παξαγσγήο. Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ηεο πξψηεο χιεο ζε απηήλ 

ηελ κνλάδα είλαη δέθα κέξεο, πξηλ ζηαιεί κε ςπγεία κεηαθνξάο ζηελ κνλάδα 

επεμεξγαζίαο. ηαλ ηα θξνχηα έρνπλ ςπρζεί, ζα πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο.  

Δάλ πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία κέζα ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ, ε 

ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη -1 κε -2 
ν
 C. Δάλ ε επεμεξγαζία φκσο 

πξφθεηηαη λα γίλεη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη θαξπνί κπνξνχλ λα 

θαηαςπρζνχλ έσο θαη έλαλ ρξφλν ζηνπο -18
ν
 C, ρσξίο λα έρνπλ απψιεηεο ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ. Σν ηππνθαέο εμάιινπ απνζεθεχεηαη πνιχ θαιά θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν 

ξπζκφ αλαπλνήο θαηά ηελ απνζήθεπζε. 

 

13.7.3. Πξνθαηαξθηηθά βήκαηα γηα ηελ αλάιπζε θηλδύλσλ 

ιε ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλσλ πξέπεη λα ζπιιέγεηαη, λα δηαηεξείηαη, λα ελεκεξψλεηαη θαη λα 

ηεθκεξηψλεηαη. Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ηα ζρεηηθά αξρεία. 

 

α) Οκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

Ζ νκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηε δηεπηζηεκνληθή γλψζε 

θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΑΣ. Ζ γλψζε θαη εκπεηξία 
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αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ζηα πξντφληα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηηο δηεξγαζίεο, ζηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, εληφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΣ. Ζ ζχζηαζε ηεο νκάδαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλαλ 

ζπληνληζηή, πνπ ζα είλαη θαη επηθεθαιήο ηεο νκάδαο θαη κέιε, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

β) Υαξαθηεξηζηηθά πξντόλησλ 

 Πξώηεο ύιεο, ζπζηαηηθά θαη πιηθά ζε επαθή κε ην πξντόλ 

ιεο νη πξψηεο χιεο, ηα ζπζηαηηθά θαη ηα πιηθά ζε επαθή κε ην πξντφλ 

(θαξπνί ηππνθανύο, λεξό, βνεζεηηθέο ύιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, θιπ) πξέπεη λα 

πεξηγξάθνληαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο 

θηλδχλσλ. ηελ πεξηγξαθή απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλαιφγσο, νη παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο: ρεκηθά, βηνινγηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχλζεζε ησλ 

παξαζθεπαζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζζέησλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

βνεζεκάησλ παξαγσγήο, πξνέιεπζε, κέζνδνο παξαγσγήο, ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο 

θαη παξάδνζεο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη δηάξθεηα δσήο, πξνεηνηκαζία θαη/ή 

ρεηξηζκφο πξηλ ηε ρξήζε ή επεμεξγαζία θαη θξηηήξηα απνδνρήο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ ή πξνδηαγξαθέο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ θαη ζπζηαηηθψλ 

αλάινγα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηνπο. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη πξνζδηνξίδεη ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

γηα ηα σο άλσ, ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηειηθνύ πξντόληνο θαη πξνβιεπόκελε ρξήζε 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη, ζην 

βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ. ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη αλαιφγσο, νη παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο: φλνκα πξντφληνο ή ζρεηηθή ηαπηνπνίεζε, ζχλζεζε, βηνινγηθά, ρεκηθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, πξνβιεπφκελε 

δηάξθεηα δσήο θαη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε γηα ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη/ή νδεγίεο ρεηξηζκνχ, πξνεηνηκαζίαο θαη ρξήζεο θαη κέζνδνο 

δηαλνκήο. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη πξνζδηνξίδεη ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

γηα ηα σο άλσ, ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ. 
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Ζ απφ ηνλ παξαγσγφ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, ν ινγηθά 

αλακελφκελνο ρεηξηζκφο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη θάζε αθνχζηνο αιιά ινγηθά 

αλακελφκελνο θαηαρξεζηηθφο ρεηξηζκφο θαη ρξήζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα πεξηγξάθνληαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ. 

Πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θαη, φηαλ απαηηείηαη, 

θαηαλαισηψλ γηα θάζε πξντφλ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επαίζζεηεο 

νκάδεο θαηαλαισηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. 

ε απηφ ην ζηάδην, ινηπφλ, πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πξντφληα 

ηνπ ηππνθανχο (π.ρ. θάςνπιεο κε έιαην ηππνθανχο, ρπκφο, ζθφλε, κπχξα ηππνθανχο, 

θιπ.) σο πξνο ηε δνκή ηνπο, ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο 

κηθξνβηνινγηθνχο ερζξνχο θαη επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

(πιηθά ζπζθεπαζίαο, εκεξνκελία ιήμεο, ηξφπνο απνζήθεπζεο θαη θαηαλάισζεο, 

θιπ.). Αθφκε, αλαθέξνληαη νη νκάδεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαηαλαιψζνπλ θάπνην 

ή θάπνηα απφ ηα πξντφληα απηά. 

Ζ επφκελε εηθφλα 13.1. απνηειεί παξάδεηγκα πεξηγξαθήο πξντφληνο θαη 

πξνηεηλφκελεο πηζαλήο ρξήζεο απφ ηελ εηαηξεία Mountain Rose Herbs πνπ εδξεχεη 

ζην εμσηεξηθφ: 

 

Sea Buckthorn Oil Profile 

Botanical Name- Hippophae rhamnoides 

Origin- China or Russia 

Extraction- Cold Pressed 

Part Extracted- Seed and Berry 

Shelf life- 2 years recommended 

Kosher Certified- No 

Notes- The Sea Buckthorn Oil offered by Mountain Rose Herbs was processed by 

the cold press method of the entire berry including seed and fruit. 

This particular oil will solidify if exposed to low temperatures, and it is best left at 

room temperature. 

The oil of Sea Buckthorn in its undiluted and concentrated form will stain skin, 

surfaces and clothing. Use caution, spread evenly and dilute. 

No additives, preservatives, or other foreign agents have been used or included in 

the manufacturing of this oil. Suitable for food and cosmetic use. 

Specifications 
Color- Deep amber/red 

Odor- Fatty/Characteristic 

Acid Value- 4.0% 
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Heavy Metals- None Detected 

Iodine Value- 86 

Pesticides- None Detected 

Peroxide Value- <2.6 

Saponification Value- 191.2 

Specific Gravity- 0.915 

pH- 3.43 

Fatty Acids and Constituents  
Beta Carotene- 254 I.U./100 g 

Vitamin E- 123 mg/100g  

Lycopene- <1% 

Linoleic- 6.8% 

Oleic- 28.4% 

Palmitic- 31.3% 

Palmitoleic- 29.7% 

Stearic- 1.1% 

 

 

 

 

 

γ) Γηαγξάκκαηα ξνήο, ζηάδηα δηεξγαζίαο θαη πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο πξέπεη λα παξέρνπλ κία βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζαλήο εκθάληζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ή ηεο εηζαγσγήο ησλ θηλδχλσλ. Πξέπεη λα 

είλαη ζαθή, αθξηβή θαη επαξθψο ιεπηνκεξή. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, φηαλ 

απαηηείηαη, ηα εμήο, ηελ αθνινπζία θαη ηηο αιιεινεπηδξάζεηο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

παξαγσγήο, ηηο εμσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππεξγνιαβηθέο εξγαζίεο, ηε ζέζε φπνπ 

εηζάγνληαη νη πξψηεο χιεο, ηα ζπζηαηηθά θαη ηα ελδηάκεζα πξντφληα, ηε ζέζε 

επαλαθαηεξγαζίαο θαη αλαθχθισζεο θαη ηε ζέζε απνδέζκεπζεο ησλ πξντφλησλ θαη 

απνκάθξπλζεο ησλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, ησλ παξαπξντφλησλ θαη ησλ απνβιήησλ. 

Σα ππάξρνληα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ θαη ε έληαζε εθαξκνγήο ηνπο, νη 

παξάκεηξνη δηεξγαζίαο θαζψο θαη άιιεο  δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκσλ, πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ. 

Οη εμσηεξηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. αξκνδίσλ αξρψλ ή πειαηψλ) νη νπνίεο κπνξεί 

λα έρνπλ επίπησζε ζηελ επηινγή θαη ηελ έληαζε ησλ κέηξσλ, πξέπεη επίζεο λα 

πεξηγξάθνληαη. 

 

Δηθόλα 13.1: Πεξηγξαθή πξντόληνο (ειαίνπ ηππνθανύο) ηεο εηαηξείαο Mountain Rose 

Herbs (πεγή: http://www.mountainroseherbs.com/learn/oilprofile/sea_buckthorn.php) 

http://www.mountainroseherbs.com/learn/oilprofile/sea_buckthorn.php
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Ο νξγαληζκφο Food Development Center (FDC) έρεη δψζεη κε γεληθά 

βήκαηα ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο (13.1) ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ηππνθανχο:  

 

 

 

 Γηάγξακκα 13.1: Γηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντόλησλ ηππνθανύο 
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δ) Παξαγσγή πξντόλησλ ηνπ ηππνθανύο 

Οη θαξπνί επεμεξγάδνληαη (πνιηνπνίεζε) θαη κεηά απφ δηαρσξηζκφ παξάγεηαη 

πνιηφο θαη κίγκα θινηνχ - ζπφξσλ. Αθφκε, κπνξνχλ λα μεξαλζνχλ είηε κε ηνλ αέξα, 

είηε κε ιπνθηιίσζε (θξπναπνμήξαλζε) γηα παξαγσγή απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ο 

θινηφο θαη νη ζπφξνη μεξαίλνληαη κε αέξα θαη δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε θφζθηλν 

κε ην θαηάιιειν κέγεζνο νπψλ. Ο θινηφο (απνμεξακέλε πνχιπα) κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζε ζξεπηηθή κπάξα ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή ειαίνπ θαη 

θίηξηλεο ρξσζηηθήο νπζίαο. Ζ ρξσζηηθή νπζία κπνξεί λα μεξαλζεί γηα ηελ παξαγσγή 

ζθφλεο (πνχδξαο). Ζ ζθφλε πεξηέρεη θπξίσο θιαβνλνεηδή θαη ρακειφηεξα επίπεδα 

θαξνηίλεο θαη βηηακίλεο Δ. Σν πξντφλ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπζηθή 

ρξσζηηθή ηξνθίκσλ θαη/ή σο ζπκπιεξσκαηηθή νπζία γηα ελίζρπζε ζξεπηηθήο αμίαο. 

 

 Παξαγσγή Υπκνύ: 

 Οη θαξπνί πνιηνπνηνχληαη θαη ν πνιηφο πνπ παξάγεηαη κπαίλεη ζε κεράλεκα 

θπγνθέληξεζεο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν ρπκφο.  

Δάλ ν θξέζθνο ρπκφο κεηά απφ επεμεξγαζία αθεζεί κηα ή δχν εκέξεο, ζα 

δηαρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο: θάζε ζσκαηηδίσλ πνπ επηπιένπλ (αλψηεξε θάζε), πγξή 

θάζε (θέληξν) θαη ίδεκα (θαηψηαηε θάζε). Απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη αλεπηζχκεηνο 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Kleinschmidt et al. 1996). Αθφκε, εάλ έρεη απνκείλεη έιαην 

πνχιπαο ζην ρπκφ, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζηξψκαηνο ειαίνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ρπκνχ, ην νπνίν παίξλεη κνξθή δαρηπιηδηνχ πνπ παξακέλεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζπζθεπαζίαο αθνχ αθαηξεζεί ν ρπκφο, θάηη ην νπνίν είλαη επίζεο 

αλεπηζχκεην. Γηαηεξψληαο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρπκνχ ζε έιαην θάησ απφ 0,1% 

κέζσ θπγνθέληξεζεο εμαιείθεηαη ην πξφβιεκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ «δαρηπιηδηνχ» 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ρπκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ην έιαην έρεη απνκαθξπλζεί απφ ην δίζθν 

θπγνθέληξεζεο, ην ρνληξφ ίδεκα ζα θαηαθαζίζεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη κπνξεί 

λα αθαηξεζεί απηφκαηα κε κεραληζκνχο εθηφπηζεο ηεο θπγνθέληξεζεο (Beveridge et 

al. 1999). Δλαιιαθηηθά, νη πνιηνπνηεκέλνη θαξπνί ή ν ρπκφο κπνξεί λα κεηαρεηξηζηεί 

κε παξαζθεχαζκα ην νπνίν πεξηέρεη pectinmethylesterase (PME) (Liu and Liu 1989) 

ή πδξνιπηηθά έλδπκα. 

Γηα ζθνπνχο δηαηήξεζεο, είλαη απαξαίηεην ν ρπκφο λα απνζηεηξσζεί/ 

παζηεξησζεί. Ζ δηαδηθαζία HTST (High-temperature-short-time – πςειή 

ζεξκνθξαζία, ιίγνο ρξφλνο) ζηνπο 80–90 
ν
C γηα νξηζκέλα δεπηεξφιεπηα είλαη ε 

πξνηηκφηεξε (Liu and Liu 1989). Κη απηφ γηαηί ν ρπκφο είλαη ζρεηηθά επαίζζεηνο θαη 
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ζα ππάξμεη απψιεηα γεχζεο εάλ ζεξκαλζεί πέξα απφ ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ. Δπηπιένλ, ε βηηακίλε C θαηαζηξέθεηαη κε ζέξκαλζε θαη ε κέγηζηε 

θαηαθξάηεζή ηεο γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία HTST. 

Ο ρπκφο παίξλεη θαζηαλή ρξνηά κεηά απφ 6 κήλεο ζηνπο 15-20 
ν
C. Ο 

κεηαρξσκαηηζκφο κπνξεί λα κεησζεί θάησ απφ κε νμεηδσηηθέο ζπλζήθεο. Μείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο ζηνπο 4 
ν
C επηκεθχλεη ηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο (Zhou 

and Chen 1989). Έλδπκα θαη ειηαθφ θσο επηδξνχλ ζεηηθά ζην «θαθέηηαζκα». 

Καλνληθά, ν ρπκφο ηνπ ηππνθανχο είλαη απφ ηξηδίδσλ έσο πνιχ ζνιφο, αλάινγα κε ην 

πνζφ ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ πνπ απνκέλνπλ κεηά ηε θπγνθέληξεζε. Ωζηφζν, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππεξ-δηήζεζε γηα λα αθαηξεζνχλ φια ηα ζσκαηίδηα θαη λα 

παξαρζεί έλαο θαζαξφο ρπκφο (Bock et al. 1990; Heilscher and Lorber 1996). Ζ 

κεκβξάλε ππεξ-δηήζεζεο κπνξεί λα έρεη κνξηαθφ βάξνο απνθνπήο 100.000 ή θαη 

πεξηζζφηεξν θαη ε δηαδηθαζία παξάγεη ρπκφ απαιιαγκέλν απφ έιαην, ίδεκα πινχζην 

ζε έιαην, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξαγσγή ειαίνπ πνχιπαο, κε 

κεγάιε πνζφηεηα βηηακίλεο Δ θαη έλα ζηεξεφ πιηθφ (θξέκα), πινχζην ζε 

θαξνηελνεηδή, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πεγή απνκφλσζεο ρξσζηηθήο νπζίαο 

ή σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο. 

 

 Παξαγσγή ειαίνπ: 

Σν ηππνθαέο πξνζθέξεη δπν δπλαηφηεηεο γηα παξαγσγή ειαίνπ. Σν έιαην απφ 

ηνπο ζπφξνπο ηνπ θαη ην έιαην πνχιπαο, πνπ έρεη κνξθή θξέκαο θαη πξνθχπηεη κεηά 

απφ ηε θπγνθέληξεζε (ε θπγνθέληξεζε δηαρσξίδεη ηνπο πνιηνπνηεκέλνπο θαξπνχο 

ζε ρπκφ θαη πνχιπα). Οη ζπλήζεηο κέζνδνη γηα παξαγσγή ειαίνπ ζε εκπνξηθή 

θιίκαθα απαηηνχλ, ζπλήζσο, εθρχιηζε θαη’ αληηξξνή (countercurrent extraction: 

κέζνδνο πνιιαπιψλ εθρπιίζεσλ πγξνχ-πγξνχ, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο νπζηψλ πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ιφγν θαηαλνκήο ζην δηθαζηθφ 

ζχζηεκα) ηνπ κείγκαηνο πνπ θέξεη έιαην, ζπφξνπο ή πνχιπα κε έλαλ νξγαληθφ 

δηαιχηε (θπξίσο εμάλην) (Weiss 1963, 1970). 

Τπάξρνπλ θαη λεφηεξεο ηερληθέο εθρχιηζεο, φπσο ε ππεξθξίζηκε εθρχιηζε 

ξεπζηψλ (SCE: supercritical fluid extraction) θαη θπξίσο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ππφ πςειή πίεζε, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κείσζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ ειαίνπ. Καηά ηελ ππεξθξίζηκε εθρχιηζε, ην CO2 ππφ πςειή πίεζε θαη 

ρακειή ζεξκνθξαζία αιιάδεη κνξθή: ζε ζεξκνθξαζία φπνπ ζα έπξεπε θπζηνινγηθά 

λα είλαη αέξην, ιφγσ ηεο πςειήο πίεζεο κεηαηξέπεηαη ζε πγξφ. ε απηή ηε θάζε ην 



[149] 
 

CO2 είλαη ηθαλφ λα δηαιχεη ιηπνδηαιπηέο νπζίεο θαη λα αθαηξεί αηζέξηα έιαηα απφ 

βφηαλα. ηε ζπλέρεηα, ην CO2 θηιηξάξεηαη θαη αθαηξείηαη ε πςειή πίεζε, κε 

απνηέιεζκα λα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή αέξηα θάζε. Σα έιαηα πνπ εμάγνληαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δε θέξνπλ ππνιείκκαηα, έρνπλ ρακειφηεξε νμχηεηα θαη κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο βαξέσλ κεηάιισλ. Σν CO2 εκπνδίδεη ηελ νμείδσζε ησλ ειαίσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπο θαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία δηαηεξεί ηε θπζηθή γεχζε. Σα 

έιαηα απηά έρνπλ πεξηζζφηεξε δηάξθεηα δσήο. 

Σν έιαην ηνπ ηππνθανχο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε βηνκεραλία 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, θαιιπληηθψλ θαη ηαηξηθήο (Beveridge et al. 1999). 

 

 Υξσζηηθή 

Απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα παξαρζεί 

ρξσζηηθή νπζία. Σα ππνιείκκαηα απηά είλαη ε «πνχιπα» πνπ κέλεη κεηά ηε 

θπγνθέληξεζε ή ηελ εθρχιηζε ηνπ ρπκνχ. 

Ζ ρξσζηηθή εθρπιίδεηαη κε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αιθνφιεο (Chen et al. 

1995; Liu et al. 1989) κεηά απφ ηε ζπκπχθλσζε ηεο νπζίαο ζηνπο 11°–13° Brix . Σα 

ππνιείκκαηα μεξαίλνληαη κε αέξα γηα ηελ παξαγσγή ηεο θίηξηλεο ζθφλεο – 

ρξσζηηθήο. Πεξηέρεη θιαβφλεο, θαξνηέλην θαη βηηακίλε Δ. ππεξθξίζηκν CO2 έρεη 

επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθρχιηζε ρξσζηηθψλ. Ζ πίεζε έρεη ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηελ εθρχιηζε, κε απνδφζεηο αλάινγεο κε ηελ έληαζε ηεο πίεζεο. Απφδνζε 

64% νιηθψλ θαξνηελνεηδψλ έρεη επηηεπρζεί ζην παξειζφλ κε ζπλζήθεο πίεζεο 60 

MPA, ζηνπο 85 °C (Messerschmidt et al. 1993). 

 

 Σζάη 

Σα θχιια ηνπ ηππνθανχο κπνξνχλ λα μεξαλζνχλ είηε κε ηνλ αέξα, είηε κε 

ιπνθηιίσζε (θξπναπνμήξαλζε), λα αιεζηνχλ θαη λα θαηαλαισζνχλ σο αθέςεκα. 

Απφ απνμεξακέλα θχιια παξάγνληαη ηζάη θαη ζθφλεο ηζαγηνχ ηππνθανχο.  

Πεξηέρνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη βηνδξαζηηθέο νπζίεο (θιαβνλνεηδή, 

θαξνηελνεηδή, ειεχζεξεο θαη εζηεξνπνηεκέλεο ζηεξφιεο, ηξηηεξπελφιεο θαη 

ηζνπξελφιεο (Goncharova and Glushenkova 1996)).  
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ε) Αλάιπζε θηλδύλσλ 

Ζ νκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηελεξγεί αλάιπζε θηλδχλσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ απαηηνχλ έιεγρν, ην βαζκφ ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ζπλδπαζκφ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ. 

ινη νη θίλδπλνη πνπ ινγηθά αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ γηα ην είδνο ηνπ 

πξντφληνο, ηεο δηεξγαζίαο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη. Σα ζηάδηα (απφ ηηο πξψηεο χιεο, ηελ 

παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή) φπνπ θάζε θίλδπλνο ελδερνκέλσο εηζάγεηαη, πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη. Γηα θάζε αλαγλσξηζκέλν θίλδπλν, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη, φπνηε 

είλαη δπλαηφλ, ην απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ ζην ηειηθφ πξντφλ. Σν απνδεθηφ 

επίπεδν θηλδχλνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 

λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ηηο απαηηήζεηο πειαηψλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ, ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε απφ ηνλ πειάηε θαη άιια ζρεηηθά δεδνκέλα. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ε αηηηνιφγεζή ηνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. 

Πξέπεη λα δηεμάγεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί γηα θάζε αλαγλσξηζκέλν θίλδπλν, εάλ ε εμάιεηςε ή ε κείσζή ηνπ ζε 

απνδεθηά επίπεδα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή αζθαινχο ηξνθίκνπ, θαη εάλ 

απαηηείηαη έιεγρνο ηνπ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ 

απνδεθηψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ.  Κάζε θίλδπλνο πξέπεη λα αμηνινγείηαη αλάινγα κε 

ηελ ελδερφκελε ζνβαξφηεηα  ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θαη ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο.  

Πξέπεη λα επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

ειέγρνπ πνπ πξνιακβάλνπλ, εμαιείθνπλ ή κεηψλνπλ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο 

θηλδχλνπο ζηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα. Κάζε πξνιεπηηθφ κέηξν ειέγρνπ  

πξέπεη λα εμεηάδεηαη, αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ έλαληη ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ. Σα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ πνπ εληάζζνληαη ζην 

ζρέδην HACCP πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην HACCP. Σα 

ππφινηπα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη σο πξναπαηηνχκελα 

πξνγξάκκαηα.  
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13.7.4. Καζηέξσζε ησλ πξναπαηηνύκελσλ πξνγξακκάησλ 

Σα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη γηα θάζε 

πξφγξακκα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

α)   θηλδχλνπο πνπ ειέγρνληαη κε ην πξφγξακκα  

β)   πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ  

γ) δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

δ) πξνβιεπφκελεο δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

απφθιηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα  

ε) επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο 

δ) αξρεία παξαθνινχζεζεο 

 

 

13.7.5. Καζηέξσζε ηνπ ζρεδίνπ HACCP  

Σν ζρέδην HACCP πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη θαη πξέπεη λα πεξηέρεη, γηα θάζε 

θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ (CCP), ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

α)   θηλδχλνπο πνπ ειέγρνληαη κε ην πξφγξακκα  

β)   πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ  

γ) δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

δ) πξνβιεπφκελεο δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

απφθιηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα  

ε) επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο 

δ) αξρεία παξαθνινχζεζεο 

 

 

13.7.6. Αλαγλώξηζε θηλδύλσλ θαη θαηαγξαθή πξνιεπηηθώλ 

κέηξσλ (1
ε
 αξρή HACCP) 

ε απηφ ην ζηάδην πξνζδηνξίδνληαη φινη νη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην πξντφλ, είηε βξίζθεηαη ζε θάπνην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπ, είηε ε 

παξαγσγή ηνπ έρεη νινθιεξσζεί. Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ είλαη 

θπζηθνί, ρεκηθνί θαη κηθξνβηνινγηθνί.   

 

 



[152] 
 

 Φπζηθνί Κίλδπλνη: 

Οπνηαδήπνηε μέλα κε ην πξντφλ ζψκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

βιάβεο. ηνλ πίλαθα 13.2 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη θπζηθνί θίλδπλνη, θαζψο 

θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ηελ πγεία θαη νη πεγέο πξνέιεπζήο ηνπο (Σθαλδάκεο). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 13.2: Φπζηθνί ερζξνί, επηπηώζεηο θαη πξνέιεπζή ηνπο  

 

 

ΤΛΗΚΟ 

 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

 

ΠΖΓΔ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

Γπαιί 

Σνκέο, αηκαηψκαηα, κπνξεί λα απαηηεζεί  

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αθαίξεζε 

Φηάιεο, ζθεχε 

Ξύιν 

Σνκέο, κφιπλζε, πληγκφο, κπνξεί λα  

απαηηεζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 

αθαίξεζε 

Υσξάθηα, παιέηεο, θνπηηά,  

θηήξηα  

Πέηξεο Πληγκφο, ζπάζηκν δνληηψλ Υσξάθηα, θηήξηα 

Μέηαιια 
Σνκέο, κφιπλζε, κπνξεί λα απαηηεζεί 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αθαίξεζε  

Μεραλήκαηα, ζχξκαηα,  

εξγαδφκελνη  

Έληνκα Αξξψζηηεο, πληγκφο Υσξάθηα, εγθαηαζηάζεηο 

Κόθθαια Πληγκφο, ηξαχκαηα Υσξάθηα, επεμεξγαζία 

Πιαζηηθά 

Σνκέο, κφιπλζε, πληγκφο, κπνξεί λα  

απαηηεζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 

αθαίξεζε 

Υσξάθηα, πιηθά ζπζθεπαζίαο,  

παιέηεο, εξγαδφκελνη 

Αληηθείκελα 

ηνπ 

Πξνζσπηθνύ 

Σνκέο, ζπάζηκν δνληηψλ, πληγκφο, κπνξεί 

λα  

απαηηεζεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 

αθαίξεζε 

Δξγαδφκελνη  
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 Υεκηθνί θίλδπλνη: 

Δίλαη νη θίλδπλνη απφ δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο, νη νπνίεο ππεηζέξρνληαη κε 

θάπνην ηξφπν ζηα ηξφθηκα θαη παξνπζηάδνπλ ηνμηθφηεηα γηα ηνλ άλζξσπν. Δλψ 

ζηνπο κηθξνβηνινγηθνχο θηλδχλνπο ηα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα κε ηηο ηξνθηθέο 

δειεηεξηάζεηο, νη ρεκηθνί θίλδπλνη εγθπκνλνχλ καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο π.ρ 

θαξθίλνο. Υεκηθνχο θηλδχλνπο απνηεινχλ ηα παξαθάησ: 

Σνμηθέο νπζίεο θπζηθήο πξνέιεπζεο (κπθνηνμίλεο, πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα, 

πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο) 

Σνμηθέο νπζίεο από ηε βηνκεραλία, γεσξγία (Υεκηθά ζηνηρεία Hg, Pb, Zn, As, CN, 

Cd, θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα, νξκφλεο θαη αληηβηνηηθά) 

Πξόζζεηα ηξνθίκσλ (ζπληεξεηηθά, αληηνμεηδσηηθά, γαιαθησκαηνπνηεηέο, 

βειηησηηθά γεχζεο). 

 

 

 

 Μηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη: 

Οη παξαθάησ είλαη νη θπξηφηεξνη κηθξνβηνινγηθνί θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ηππνθανχο: 

 

Escherichia coli: είλαη έλα αξλεηηθφ θαηά Gram, ξαβδνεηδνχο 

ζρήκαηνο θνινβαθηήξην (Enterobacteriaceae). 

 πλήζσο βξίζθεηαη ζην έληεξν ελδφζεξκσλ δψσλ. Σα πεξηζζφηεξα 

ζηειέρε ηνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο θπζηθήο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ φληαο αβιαβή θαη 

κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηνπο μεληζηέο ηνπο παξάγνληαο βηηακίλε Κ2 θαη εκπνδίδνληαο 

ηελ εγθαηάζηαζε άιισλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ κέζα ζην έληεξν. Απαληψληαη ζπρλά 

ζηα θφπξαλα ησλ δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ. 

Δλψ ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε είλαη αβιαβή, ην ζηέιερνο O157:H7 παξάγεη ηελ 

πνιχ ηζρπξή ηνμίλε verotoxin (VT) πξνθαιεί αηκνξξαγηθή θνιίηηδα ζην μεληζηή θαη 

θαηαζηξέθεη ην έληεξν. Δπίζεο, φηαλ βξεζεί ζε δηπιαλά φξγαλα φπσο ηελ νπξνδφρν 

θχζηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη νπξνινίκσμε. Σν βαθηήξην δελ αληέρεη ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη πεζαίλεη φηαλ δεζηαίλεηαη ζηνπο 70 °C γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B4%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF_%CE%B6%CF%8E%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_(%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%87%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7


[154] 
 

δηάζηεκα, ελψ κπνξεί λα επηβηψζεη ζην ςπγείν γηα αξθεηέο κέξεο ππφ θάπνηεο 

ζπλζήθεο. 

Staphylococcus aureus: Δίλαη έλα ζεηηθφ θαηά Gram βαθηήξην πνπ δεη 

ζην αλζξψπηλν ζψκα ζαλ κέξνο ηεο θπζηθήο ρισξίδαο ηνπ δέξκαηνο, ζηε κχηε , θαη 

ζηε πεξηνρή γχξσ απφ ηα γελλεηηθά φξγαλα θαη ζηα δχν θχια. 

Ο Staphylococcus aureus θαη άιινη ζηαθπιφθνθθνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζνβαξφηαηεο κνιχλζεηο δηαθφξσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ εθ ησλ νπνίσλ κεξηθέο 

απεηινχλ ηε δσή θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην, φπσο: κνιχλζεηο δέξκαηνο, 

κνιχλζεηο ησλ νζηψλ, νζηενκπειίηηδα, κνιχλζεηο ζε πιεγέο εγρεηξηζκέλσλ αζζελψλ, 

πλεπκνλία, ζεςαηκία, επηπεθπθίηηδεο ζηνλ νθζαικφ, λεθξσηηθέο κνιχλζεηο ησλ 

καιαθψλ κνξίσλ. 

Pseudomonas aeruginosa: είλαη έλα θνηλφ βαθηήξην πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αζζέλεηεο ζηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν. Βξίζθεηαη ζην έδαθνο, ην λεξφ, ηε 

ρισξίδα ηνπ δέξκαηνο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηνλ άλζξσπν 

εγθαηαζηάζεηο. Αλαπηχζζεηαη φρη κφλν ζηελ θαλνληθή αηκφζθαηξα, αιιά θαη ζε 

ππνηνμηθέο ζπλζήθεο θαη επνκέλσο, κπνξεί λα επηβηψλεη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα. 

Υξεζηκνπνηεί επξχ θάζκα νξγαληθήο χιεο γηα λα ηξέθεηαη. Ζ επειημία ηνπ, ηνπ 

επηηξέπεη λα κνιχλεη θαηεζηξακκέλνπο ηζηνχο ή άηνκα κε κεησκέλε αλνζία. Σα 

ζπκπηψκαηα ησλ ινηκψμεσλ πνπ πξνθαιεί είλαη θιεγκνλέο θαη ζήςε. Δάλ επνηθηζκνί 

ζπκβνχλ ζε θξίζηκα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο, φπσο πλεχκνλεο θαη λεθξά, κπνξεί λα 

πξνθιεζεί κέρξη θαη ζάλαηνο.  

 

 

 

13.7.7. Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ CCP  (2
ε
 αξρή 

HACCP) 

Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ αθνινπζεί ν θαζνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ CCP. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ αληρλεπζεί θαη 

κε βάζε ην δέληξν απνθάζεσλ, θαζνξίδνληαη ηα CCP (Πίλαθεο 13.3 θαη 13.4). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CF%88%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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Πίλαθαο 13.3: Καζνξηζκόο CCPs θαηά ηελ παξαγσγή ρπκνύ θαη ζθόλεο ρπκνύ 

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο PRP  CCP 

Παξαιαβή λσπψλ θαξπψλ  Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα αληηθείκελα, 

έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

 

   

Παξαιαβή βνεζεηηθψλ 

πιψλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα αληηθείκελα, 

έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά ζηνηρεία  

 

 

   

Πιχζηκν  Βηνινγηθφο θίλδπλνο: φρη θαζαξφ λεξφ, 

φρη θαζαξά κεραληθά κέζα 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: παξακνλή 

   



[156] 
 

ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ  

 

Απνζήθεπζε κε ςχμε  

(πξν-ςχμε) 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ θαθψλ 

ζπλζεθψλ 

 

   

Μεηαθνξά ζηε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αιινίσζε ιφγσ 

αθαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο 

κεηαθνξάο,  επηκφιπλζε απφ ην 

κεηαθνξηθφ κέζν   

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: επηκφιπλζε απφ ην 

κεηαθνξηθφ κέζν   

 

 

   

Πνιηνπνίεζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

 

   

Φπγνθέληξεζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

 

   

 Δθρχιηζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: παξακνλή μέλσλ 

ζσκάησλ  

 

   

Τπεξ –δηήζεζε Φπζηθφο θίλδπλνο: παξακνλή μέλσλ 

ζσκάησλ  

 

 

   

 Παζηεξίσζε ρπκνχ Βηνινγηθφο θίλδπλνο: επηβίσζε 

κηθξννξγαληζκψλ,  κηθξνβηαθή 

επηκφιπλζε απφ κε θαζαξφ εμνπιηζκφ  

 

   

Γηαηήξεζε ρπκνχ Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ ηε δεμακελή 
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δηαηήξεζεο, ππνβάζκηζε πξντφληνο 

ιφγσ ελδπκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

πζθεπαζία  Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα ζψκαηα 

ζην ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή επηκφιπλζε  

 

 

   

Απνζήθεπζε ρπκνχ Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: επηκφιπλζε / 

αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο 

 

 

   

 

Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα παξαγσγή ζθόλεο ρπκνύ 

 

 

ηάδηα Παξαγσγηθήο 

Γηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο PRP CCP 

Ξήξαλζε κε ςεθαζκφ Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθή μήξαλζε 

 

 

   

πζθεπαζία Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε  
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Απνζήθεπζε ζθφλεο ρπκνχ Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: επηκφιπλζε / 

αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο 

 

   

 

 

 

Πίλαθαο 13.4: Καζνξηζκόο CCPs θαηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ ζπόξνπ θαη ειαίνπ πνύιπαο 

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο PRP CCP 

Παξαιαβή λσπψλ θαξπψλ  Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα αληηθείκελα, 

έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

 

   

Παξαιαβή βνεζεηηθψλ 

πιψλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα αληηθείκελα, 

έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 
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κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά ζηνηρεία  

 

 

Μεηαθνξά ζηε κνλάδα 

επεμεξγαζίαο 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αιινίσζε ιφγσ 

αθαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο,  

επηκφιπλζε απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν   

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: επηκφιπλζε απφ ην 

κεηαθνξηθφ κέζν   

 

 

   

Απνζήθεπζε κε ςχμε  

(πξν-ςχμε) 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ θαθψλ 

ζπλζεθψλ 

 

   

Πιχζηκν  Βηνινγηθφο θίλδπλνο: φρη θαζαξφ λεξφ, 

φρη θαζαξά κεραληθά κέζα 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: παξακνλή 

ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ  

 

 

   

Πνιηνπνίεζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

 

   

Φπγνθέληξεζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

 

   

Γηαηήξεζε πνχιπαο Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: κηθξνβηνινγηθή 
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επηκφιπλζε απφ ηε δεμακελή 

δηαηήξεζεο 

 

 

Γηαηήξεζε θινηνχ θαη 

ζπφξσλ (κεηά απφ ηελ 

πνιηνπνίεζε ησλ θαξπψλ) 

Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ ηε δεμακελή 

δηαηήξεζεο 

 

 

   

Ξήξαλζε  Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθή μήξαλζε 

 

 

   

Γηαρσξηζκφο ζπφξνπ / 

θινηνχ-πνχιπαο 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη 

θαλφλεο  

 

   

Δμαγσγή ειαίνπ κε 

ππεξθξίζηκν CO2(α) 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη 

θαλφλεο  

 

 

 

   

Δμαγσγή ειαίνπ κε  

εμάλην (β) 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ππνιείκκαηα 

εμαλίνπ ζην πξντφλ 

 

 

   

πζθεπαζία Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε  

 

 

   

Απνζήθεπζε ειαίνπ ζπφξσλ 

/ ειαίνπ πνχιπαο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή μέλσλ 

ζσκάησλ    
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Βηνινγηθφο θίλδπλνο: επηκφιπλζε / 

αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο 

 

 

 

13.7.8. Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ (3
ε
 αξρή HACCP) 

Γηα φια ηα CCP θαζνξίδνληαη ηα θξίζηκα φξηά ηνπο, δειαδή φξηα ηηκψλ ηα 

νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξλψληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα θξίζηκα φξηα 

θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 13.5 θαη 13.6 πνπ αθνινπζνχλ. 

 

13.7.9. Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο ησλ Κξίζηκσλ 

εκείσλ Διέγρνπ (4
ε
 αξρή HACCP) 

Δγθαζίζηαηαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο γηα λα κπνξεί λα δηαπηζηψλεηαη εάλ 

έλα CCP βξίζθεηαη ππφ έιεγρν. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παξαθάησ πίλαθα ειήθζεζαλ 

ππφςε θαη νη θαλνληζκνί πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα 

θαη απφ ηνλ ΔΟΦ ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο. 

 

 

Πίλαθαο 13.5: Καζνξηζκόο θξίζηκσλ νξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο  

θαηά ηελ παξαγσγή ρπκνύ θαη ζθόλεο ρπκνύ  

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο - CCP 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο Κξίζηκα όξηα 
Μέζνδνο 

παξαθνινύζεζεο 

πρλόηεηα 

παξαθνινύζεζεο 

Παξαιαβή λσπψλ 

θαξπψλ  

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

Έιεγρνο θαηαιφγνπ 

αμηφπηζησλ/ 

εγθεθξηκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ 

 

Έιεγρνο  γηα ηελ  

ε θάζε παξηίδα 

πνπ 

παξαιακβάλεηαη 
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παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

παξνπζία εληφκσλ,  

πγξαζίαο, κνχριαο θαη 

μέλσλ ζσκάησλ 

Οπηηθφο έιεγρνο  

 

Παξαιαβή βνεζεηηθψλ 

πιψλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά 

ζηνηρεία  

 

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ, ηνμηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Έιεγρνο θαηαιφγνπ 

αμηφπηζησλ/ 

εγθεθξηκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ 

 

Έιεγρνο  γηα ηελ  

παξνπζία εληφκσλ,  

πγξαζίαο, κνχριαο θαη 

μέλσλ ζσκάησλ 

Οπηηθφο έιεγρνο  

 

ε θάζε παξηίδα 

πνπ 

παξαιακβάλεηαη  

Απνζήθεπζε θαξπψλ 

κε ςχμε (πξν-ςχμε) 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

θαθψλ ζπλζεθψλ 

 

Θεξκνθξαζία: 

Α. -1έσο -2 
o 
C , γηα 

επεμεξγαζία εληφο 

30 εκεξψλ 

Β. -18  
o 
C γηα 

επεμεξγαζία κεηά 

απφ 1 κήλα έσο θαη 

1 ρξφλν  

 

Έιεγρνο ρξφλνπ 

δηαηήξεζεο  

Καηαγξαθή 

ζεξκνθξαζίαο 

δηαηήξεζεο  

Οπηηθφο έιεγρνο 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο  

ε θάζε παξηίδα 

πνπ 

παξαιακβάλεηαη 

θαη απνζεθεχεηαη 

Αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ 

θαξπψλ 

 Παζηεξίσζε ρπκνχ Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηβίσζε 

κηθξννξγαληζκψλ,  

κηθξνβηαθή επηκφιπλζε 

απφ κε θαζαξφ εμνπιηζκφ  

 

Θεξκνθξαζία 80 – 

90 
o 
C  γηα 4 – 20 

δεπηεξφιεπηα 

Καζαξφο 

εμνπιηζκφο 

Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

θαη θαηαγξαθή κε 

θαηαγξαθηθφ  

Έιεγρνο ηήξεζεο 

πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ παζηεξησηή 

 

Καζεκεξηλά αλά 

δηαζηήκαηα  

Γηαηήξεζε ρπκνχ ζε 

δεμακελέο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: Απνπζία μέλσλ Έιεγρνο ηήξεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Καζεκεξηλά  
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εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή θαη 

ρεκηθή επηκφιπλζε απφ 

ηε δεμακελή δηαηήξεζεο 

 

ζσκάησλ 

Απνπζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ απφ 

επηκφιπλζε 

Σηκή pH ζηα 

αλαγθαία φξηα 

πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ  

Έιεγρνο ππνιεηκκάησλ 

απνξξππαληηθψλ/ 

απνιπκαληηθψλ  

Έιεγρνο πνζφηεηαο 

νπζηψλ πνπ 

πξνζηίζεληαη ζχκθσλα 

κε ηα φξηα πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί βάζε ηεο 

Οδεγίαο 93/77 

 

πζθεπαζία Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ 

κεραλήκαηα θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο 

 

 

Απνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

 

Οπηηθφο έιεγρνο 

 

Έιεγρνο ζηεηξφηεηαο  

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ, 

κεραλήο, 

πεξηβάιινληνο 

πιήξσζεο  

 

Δπηζεψξεζε θιεηζηψλ 

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ 

 

Έιεγρνο πξντφλησλ κε 

αληρλεπηηθά 

ζπζηήκαηα 

Πξνζηαζία απφ ηελ 

πξνζξφθεζε πγξαζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην κέζν 

αλαραίηηζεο ηεο 

πγξαζίαο 

  

ε θάζε γέκηζκα 

ζπζθεπαζίαο  

Απνζήθεπζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: 

θαηαζηξνθή 

ζπζθεπαζηψλ απφ 

ηξσθηηθά, έληνκα  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηκφιπλζε / αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο 

 

 

Απνπζία ελδείμεσλ 

θαηεζηξακκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

 

πλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο ζηα 

ζσζηά επίπεδα 

Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

 

Έιεγρνο 

αλαγξαθφκελεο 

εκεξνκελίαο  

 

Δπνπηηθνί έιεγρνη 

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη 

Αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κεηά ηε 

ζπζθεπαζία 
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επηζήκαλζε ηνπ 

ρξφλνπ ησλ πξντφλησλ 

πνπ απνζεθεχνληαη   

 
 

 

Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα παξαγσγή ζθόλεο ρπκνύ 

 

 

ηάδηα Παξαγσγηθήο 

Γηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο Κξίζηκα όξηα 
Μέζνδνο 

παξαθνινύζεζεο 

πρλόηεηα 

παξαθνινύζεζεο 

Ξήξαλζε κε ςεθαζκφ Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθή μήξαλζε 

 

σζηή 

ζεξκνθξαζία 

ζεξκνχ αέξα, φρη 

θάησ απφ ηα 

απαξαίηεηα 

επίπεδα 

 

 

Έιεγρνο ηνπ 

κεραλήκαηνο 

μήξαλζεο 

 

Έιεγρνο ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο 

πγξαζίαο ζην πξντφλ 

Καζεκεξηλά αλά 

ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 

πζθεπαζία Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ 

κεραλήκαηα θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο 

 

 

Απνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

 

Οπηηθφο έιεγρνο 

 

Έιεγρνο ζηεηξφηεηαο  

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ, 

κεραλήο, 

πεξηβάιινληνο 

πιήξσζεο  

 

Δπηζεψξεζε θιεηζηψλ 

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ 

 

Έιεγρνο πξντφλησλ κε 

αληρλεπηηθά 

ζπζηήκαηα 

 

Πξνζηαζία απφ ηελ 

πξνζξφθεζε πγξαζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην κέζν 

αλαραίηηζεο ηεο 

πγξαζίαο 

 

ε θάζε γέκηζκα 

ζπζθεπαζίαο  

Απνζήθεπζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: 

θαηαζηξνθή 

ζπζθεπαζηψλ απφ 

Απνπζία ελδείμεσλ 

θαηεζηξακκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

Αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κεηά ηε 

ζπζθεπαζία 
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ηξσθηηθά, έληνκα  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηκφιπλζε / αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο 

 

 

πλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο ζηα 

ζσζηά επίπεδα 

 

Έιεγρνο 

αλαγξαθφκελεο 

εκεξνκελίαο  

 

Δπνπηηθνί έιεγρνη 

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη 

επηζήκαλζε ηνπ 

ρξφλνπ ησλ πξντφλησλ 

πνπ απνζεθεχνληαη   

 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 13.6: Καζνξηζκόο θξίζηκσλ νξίσλ θαη δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο  

Καηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ ζπόξνπ θαη ειαίνπ πνύιπαο  

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο 

 

Κξίζηκα όξηα 

 

Μέζνδνο 

παξαθνινύζεζεο 

 

πρλόηεηα 

παξαθνινύζεζεο 

Παξαιαβή λσπψλ 

θαξπψλ  

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Έιεγρνο θαηαιφγνπ 

αμηφπηζησλ/ 

εγθεθξηκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ 

 

Έιεγρνο  γηα ηελ  

παξνπζία εληφκσλ,  

πγξαζίαο, κνχριαο θαη 

μέλσλ ζσκάησλ 

Οπηηθφο έιεγρνο  

 

ε θάζε παξηίδα 

πνπ 

παξαιακβάλεηαη 
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Παξαιαβή βνεζεηηθψλ 

πιψλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά 

ζηνηρεία  

 

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ, ηνμηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Έιεγρνο θαηαιφγνπ 

αμηφπηζησλ/ 

εγθεθξηκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ 

 

Έιεγρνο  γηα ηελ  

παξνπζία εληφκσλ,  

πγξαζίαο, κνχριαο θαη 

μέλσλ ζσκάησλ 

Οπηηθφο έιεγρνο  

 

ε θάζε παξηίδα 

πνπ 

παξαιακβάλεηαη  

Απνζήθεπζε κε ςχμε  

(πξν-ςχμε) 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

θαθψλ ζπλζεθψλ 

 

Θεξκνθξαζία: 

Α. -1έσο -2 
o 
C , γηα 

επεμεξγαζία εληφο 

30 εκεξψλ 

Β. -18  
o 
C γηα 

επεμεξγαζία κεηά 

απφ 1 κήλα έσο θαη 

1 ρξφλν  

 

Έιεγρνο ρξφλνπ 

δηαηήξεζεο  

Καηαγξαθή 

ζεξκνθξαζίαο 

δηαηήξεζεο  

Οπηηθφο έιεγρνο 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο  

 

ε θάζε παξηίδα 

πνπ 

παξαιακβάλεηαη 

θαη απνζεθεχεηαη 

Αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ 

θαξπψλ 

Γηαηήξεζε πνχιπαο Φπζηθφο θίλδπλνο: 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ ηε 

δεμακελή δηαηήξεζεο 

 

 

 

Απνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

Απνπζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ απφ 

επηκφιπλζε 

Σηκή pH ζηα 

αλαγθαία φξηα 

Έιεγρνο ηήξεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ  

Έιεγρνο ππνιεηκκάησλ 

απνξξππαληηθψλ/ 

απνιπκαληηθψλ  

Έιεγρνο πνζφηεηαο 

νπζηψλ πνπ 

πξνζηίζεληαη ζχκθσλα 

κε ηα φξηα πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί βάζε ηεο 

Οδεγίαο 93/77 

 

Καζεκεξηλά  

Γηαηήξεζε θινηνχ θαη 

ζπφξσλ (κεηά απφ ηελ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: Απνπζία μέλσλ Έιεγρνο ηήξεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Καζεκεξηλά  
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πνιηνπνίεζε ησλ 

θαξπψλ) 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ ηε 

δεμακελή δηαηήξεζεο 

 

 

ζσκάησλ 

Απνπζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ απφ 

επηκφιπλζε 

Σηκή pH ζηα 

αλαγθαία φξηα 

πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ  

Έιεγρνο ππνιεηκκάησλ 

απνξξππαληηθψλ/ 

απνιπκαληηθψλ  

Έιεγρνο πνζφηεηαο 

νπζηψλ πνπ 

πξνζηίζεληαη ζχκθσλα 

κε ηα φξηα πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί βάζε ηεο 

Οδεγίαο 93/77 

  

Ξήξαλζε  Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθή μήξαλζε 

 

σζηή 

ζεξκνθξαζία 

ζεξκνχ αέξα, φρη 

θάησ απφ ηα 

απαξαίηεηα επίπεδα 

 

 

Έιεγρνο ηνπ 

κεραλήκαηνο 

μήξαλζεο 

 

Έιεγρνο ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο 

πγξαζίαο ζην πξντφλ 

Καζεκεξηλά αλά 

ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 

Δμαγσγή ειαίνπ κε  

εμάλην (β) 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα εμαλίνπ ζην 

πξντφλ 

 

 

Απνπζία 

ππνιεηκκάησλ 

εμαλίνπ 

 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

ρεκηθφο έιεγρνο 

πξντφληνο 

 

 

Καζεκεξηλά αλά 

ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 

πζθεπαζία ειαίνπ 

ζπφξσλ / ειαίνπ 

πνχιπαο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε  

 

 

Απνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Με θαζαξέο 

ζπζθεπαζίεο 

Οπηηθφο έιεγρνο 

 

Έιεγρνο ζηεηξφηεηαο  

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ, 

κεραλήο, 

πεξηβάιινληνο 

πιήξσζεο  

 

Δπηζεψξεζε θιεηζηψλ 

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ 

 

Έιεγρνο πξντφλησλ κε 

αληρλεπηηθά 

ζπζηήκαηα 

 

ε θάζε γέκηζκα 

ζπζθεπαζίαο  

Απνζήθεπζε ειαίνπ 

ζπφξσλ / ειαίνπ 

πνχιπαο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηκφιπλζε / αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

Απνπζία ελδείμεσλ 

θαηεζηξακκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

 

πλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

 

Έιεγρνο 

αλαγξαθφκελεο 

Γεηγκαηνιεπηηθά 

αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κεηά ηε 

ζπζθεπαζία 
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αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο 

 

 

πγξαζίαο ζηα 

ζσζηά επίπεδα 
εκεξνκελίαο  

 

Δπνπηηθνί έιεγρνη 

 

Πξνζδηνξηζκφο θαη 

επηζήκαλζε ηνπ 

ρξφλνπ ησλ πξντφλησλ 

πνπ απνζεθεχνληαη   

 

Πξνζηαζία απφ ηελ 

πξνζξφθεζε πγξαζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην κέζν 

αλαραίηηζεο ηεο 

πγξαζίαο 
 

 

 

 

 

 

13.7.10. Καζνξηζκόο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηηο απνθιίζεηο (5
ε
 

αξρή HACCP) 

Δθφζνλ παξαηεξεζεί απφθιηζε ζε έλα CCP, γίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο έηζη ψζηε ην CCP λα ηεζεί πάιη ππφ έιεγρν (Πίλαθεο 13.7 θαη 

13.8). 

 

 

 

Πίλαθαο 13.7: Απνθιίζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  

θαηά ηελ παξαγσγή ρπκνύ θαη ζθόλεο ρπκνύ  

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο - CCP 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο Απόθιηζε Γηνξζσηηθή ελέξγεηα 
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Παξαιαβή λσπψλ 

θαξπψλ  

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Παξαθνινχζεζε λσπψλ 

θαξπψλ 

Απνκάθξπλζε 

ραιαζκέλσλ θαξπψλ 

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, ρεκηθφο 

έιεγρνο  

 

Παξαιαβή βνεζεηηθψλ 

πιψλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά 

ζηνηρεία  

 

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Παξαθνινχζεζε 

βνεζεηηθψλ πιψλ 

Απνκάθξπλζε βνεζεηηθψλ 

πιψλ  

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, ρεκηθφο 

έιεγρνο  

 

Απνζήθεπζε θαξπψλ 

κε ςχμε (πξν-ςχμε) 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

θαθψλ ζπλζεθψλ 

 

Θεξκνθξαζία: 

Α. αλψηεξε ησλ -2 
o 

C , γηα επεμεξγαζία 

εληφο 30 εκεξψλ 

Β. αλψηεξε ησλ -18  
o 
C γηα επεμεξγαζία 

κεηά απφ 1 κήλα έσο 

θαη 1 ρξφλν  

 

πληήξεζε ςπθηηθψλ 

θπθισκάησλ θαη 

βαζκνλφκεζε ζεξκνκέηξσλ 

 Παζηεξίσζε ρπκνχ Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηβίσζε 

κηθξννξγαληζκψλ,  

κηθξνβηαθή επηκφιπλζε 

Θεξκνθξαζία 

δηαθνξεηηθή ησλ 80 

– 90 
o 
C  ή/θαη κε 

ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ 

παζηεξίσζεο ησλ 4 

σζηή ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε παζηεξησηή  

σζηή ξχζκηζε 
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απφ κε θαζαξφ εμνπιηζκφ  

 

– 20 δεπηεξνιέπησλ 

Με θαζαξφο 

εμνπιηζκφο 

ζεξκνθξαζίαο  

Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ  

 

Γηαηήξεζε ρπκνχ ζε 

δεμακελέο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή θαη 

ρεκηθή επηκφιπλζε απφ 

ηε δεμακελή δηαηήξεζεο 

 

 

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

Παξνπζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ απφ 

επηκφιπλζε 

Σηκή pH 

δηαθνξεηηθή απφ ηα 

απαηηνχκελα φξηα 

Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ δεμακελψλ 

δηαηήξεζεο  

Πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ελδπκηθή ππνβάζκηζε ηνπ 

πξντφληνο  

πζθεπαζία Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ 

κεραλήκαηα θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο 

 

 

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Με θαζαξά 

κεραλήκαηα θαη 

πιηθά ζπζθεπαζίαο 

Απνζηείξσζε θελψλ 

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ πξηλ 

ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο  

ηεηξφηεηα κεραλήο  

σζηφ θιείζηκν 

ζπζθεπαζίαο  

Πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ 

ζπζθεπαζίαο 

 

Απνζήθεπζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: 

θαηαζηξνθή 

ζπζθεπαζηψλ απφ 

ηξσθηηθά, έληνκα  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηκφιπλζε / αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο 

 

 

Παξνπζία 

ελδείμεσλ 

θαηεζηξακκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

 

πλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο ζε 

δηαθνξεηηθά απφ ηα 

ζσζηά επίπεδα 

Απνζήθεπζε ζηηο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο 

 

 

Υξήζε θαηά ρξνληθή 

πξνηεξαηφηεηα  (FIFO) 

 

Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 

θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο : 

εηηθέηεο, θαπάθηα, 

κπνπθάιηα, κεηαιιηθά 

θνπηηά θιπ 
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ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΟΝΖ ΥΤΜΟΤ 

 

Ξήξαλζε κε ςεθαζκφ Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθή μήξαλζε 

 

Γηαθνξεηηθά απφ 

ηα ζσζηά επίπεδα 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζεξκνχ αέξα, θάησ 

απφ ηα απαξαίηεηα 

επίπεδα 

 

 

Ρχζκηζε ηνπ κεραλήκαηνο 

μήξαλζεο 

πζθεπαζία Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ 

κεραλήκαηα θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο 

 

 

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Με θαζαξά 

κεραλήκαηα θαη 

πιηθά ζπζθεπαζίαο 

Απνζηείξσζε θελψλ 

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ πξηλ 

ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο  

ηεηξφηεηα κεραλήο  

σζηφ θιείζηκν 

ζπζθεπαζίαο  

Πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ 

ζπζθεπαζίαο 

 

Απνζήθεπζε  Φπζηθφο θίλδπλνο: 

θαηαζηξνθή 

ζπζθεπαζηψλ απφ 

ηξσθηηθά, έληνκα  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηκφιπλζε / αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο 

 

Παξνπζία 

ελδείμεσλ 

θαηεζηξακκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

 

πλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο ζε 

δηαθνξεηηθά απφ ηα 

ζσζηά επίπεδα 

Απνζήθεπζε ζηηο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο 

 

 

Υξήζε θαηά ρξνληθή 

πξνηεξαηφηεηα  (FIFO) 

 

Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 

θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο : 

εηηθέηεο, θαπάθηα, 

κπνπθάιηα, κεηαιιηθά 

θνπηηά θιπ 
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Πίλαθαο 13.8: Απνθιίζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  

θαηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ ζπόξνπ θαη ειαίνπ πνύιπαο  

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο - CCP 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο Απόθιηζε Γηνξζσηηθή ελέξγεηα 

Παξαιαβή λσπψλ 

θαξπψλ  

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Παξαθνινχζεζε λσπψλ 

θαξπψλ 

Απνκάθξπλζε 

ραιαζκέλσλ θαξπψλ 

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, ρεκηθφο 

έιεγρνο  

 

Παξαιαβή 

βνεζεηηθψλ πιψλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά 

ζηνηρεία  

 

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Παξαθνινχζεζε 

βνεζεηηθψλ πιψλ 

Απνκάθξπλζε 

βνεζεηηθψλ πιψλ  

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, ρεκηθφο 

έιεγρνο  

 

Απνζήθεπζε θαξπψλ 

κε ςχμε (πξν-ςχμε) 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

Θεξκνθξαζία: 

Α. αλψηεξε ησλ -2 
o 

πληήξεζε ςπθηηθψλ 

θπθισκάησλ θαη 

βαζκνλφκεζε 
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θαθψλ ζπλζεθψλ 

 

C , γηα επεμεξγαζία 

εληφο 30 εκεξψλ 

Β. αλψηεξε ησλ -18  
o 
C γηα επεμεξγαζία 

κεηά απφ 1 κήλα έσο 

θαη 1 ρξφλν  

 

ζεξκνκέηξσλ 

Γηαηήξεζε πνχιπαο Φπζηθφο θίλδπλνο: 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ ηε 

δεμακελή δηαηήξεζεο 

 

 

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

Παξνπζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ απφ 

επηκφιπλζε 

Σηκή pH 

δηαθνξεηηθή απφ ηα 

απαηηνχκελα φξηα 

Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ δεμακελψλ 

δηαηήξεζεο  

Πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ελδπκηθή ππνβάζκηζε ηνπ 

πξντφληνο  

Γηαηήξεζε θινηνχ θαη 

ζπφξσλ (κεηά απφ ηελ 

πνιηνπνίεζε ησλ 

θαξπψλ) 

Φπζηθφο θίλδπλνο: 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ ηε 

δεμακελή δηαηήξεζεο 

 

 

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

Παξνπζία ρεκηθψλ 

νπζηψλ απφ 

επηκφιπλζε 

Σηκή pH 

δηαθνξεηηθή απφ ηα 

απαηηνχκελα φξηα 

Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ δεμακελψλ 

δηαηήξεζεο  

Πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ελδπκηθή ππνβάζκηζε ηνπ 

πξντφληνο  

Ξήξαλζε  Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθή μήξαλζε 

 

Λαλζαζκέλε 

ζεξκνθξαζία 

ζεξκνχ αέξα, θάησ 

απφ ηα απαξαίηεηα 

επίπεδα 

 

 

Ρχζκηζε ηνπ κεραλήκαηνο 

μήξαλζεο 

Δμαγσγή ειαίνπ κε  

εμάλην (β) 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα εμαλίνπ ζην 

πξντφλ 

 

 

Παξνπζία 

ππνιεηκκάησλ 

εμαλίνπ 

 

Ρχζκηζε κεραλήκαηνο 

 

Υεκηθφο έιεγρνο 

πξντφληνο 
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πζθεπαζία ειαίνπ 

ζπφξσλ / ειαίνπ 

πνχιπαο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε  

 

 

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Με θαζαξά 

κεραλήκαηα θαη 

πιηθά ζπζθεπαζίαο 

Απνζηείξσζε θελψλ 

θηαιψλ θαη πεξηεθηψλ 

πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο  

ηεηξφηεηα κεραλήο  

σζηφ θιείζηκν 

ζπζθεπαζίαο  

Πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο πιηθνχ 

ζπζθεπαζίαο 

 

Απνζήθεπζε ειαίνπ 

ζπφξσλ / ειαίνπ 

πνχιπαο 

Φπζηθφο θίλδπλνο: 

εηζαγσγή μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

επηκφιπλζε / αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο 

 

 

Παξνπζία 

ελδείμεσλ 

θαηεζηξακκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ 

 

πλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο ζε 

δηαθνξεηηθά απφ ηα 

ζσζηά επίπεδα 

Απνζήθεπζε ζηηο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο 

 

 

Υξήζε θαηά ρξνληθή 

πξνηεξαηφηεηα  (FIFO) 

 

Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 

θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο : 

εηηθέηεο, θαπάθηα, 

κπνπθάιηα, κεηαιιηθά 

θνπηηά θιπ 

 
 

 

 

 

 

13.7.11. Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο (6
ε
 αξρή HACCP) 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο γηα λα 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί εάλ ην ζχζηεκα HACCP πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. Ζ κνλάδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί αλαζθφπεζε 

ησλ δειηίσλ θάζε παξηίδαο πξντφληνο ηππνθανχο πξηλ ηελ απνδέζκεπζή ηνπ θαη έρεη 

ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ επζχλε λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη δηαδηθαζίεο, 

πξνδηαγξαθέο, ειέγρνπο ή απνθιίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζαξφηεηα, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηνπ. Ζ κνλάδα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θέξεη επίζεο 

ηελ επζχλε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε φισλ ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ 
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ζπζθεπαζίαο, ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ βαζηδφκελε ζηηο 

ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θχξηνπ αξρείνπ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ θάζε 

πξντφληνο.  

 

 

13.7.12. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη θαηαγξαθήο 

(7
ε
 αξρή HACCP) 

Ζ ηήξεζε αξρείσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

HACCP, αιιά θαη γηα λα απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ. Σα αξρεία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

φια ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ησλ ειέγρσλ.  

ιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη, λα 

ηεθκεξηψλνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθηεινχληαη. 

ια ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

πξέπεη λα ζπληάζζνληαη, λα αλαζθνπνχληαη, λα εγθξίλνληαη θαη λα δηαλέκνληαη 

ζχκθσλα κε γξαπηέο δηαδηθαζίεο. Ζ έθδνζε, ε αλαζεψξεζε, ε απφζπξζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη κε ηε δηαηήξεζε ελφο ηζηνξηθνχ. 

ια ηα αξρεία παξαγσγήο, ειέγρνπ θαη δηαθίλεζεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξηίδαο. 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα αξρεία θαη ηα έγγξαθα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πνπ 

πξέπεη λα δηαηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο: 

Αξρεία: 

Αξρείν ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη παξαιαβήο 

Αξρείν θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο 

Αξρείν εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο απεληφκσζεο θαη κπνθηνλίαο 

Αξρείν ιήςεο ζεξκνθξαζηψλ (ζε ςπγεία θαη θαηαςχθηεο) 

Αξρείν πξνζσπηθνχ (βηβιηάξηα πγείαο) 

Αξρείν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο, αηνκηθά αξρεία 

εθπαίδεπζεο) 

Αξρείν ζπληήξεζεο θηηξίνπ, εμνπιηζκνχ θαη δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

(π.ρ. ζεξκφκεηξα) 

Αξρείν παξαθνινχζεζεο ησλ CCP 

Αξρείν δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

Αξρείν αλαθιήζεσλ πξντφλησλ 
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Αξρείν επαιήζεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP (π.ρ. εζσηεξηθέο – εμσηεξηθέο 

επηζεσξήζεηο) 

Αξρείν αλαζθφπεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

Αξρείν ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

Έγγξαθα 

Πξνδηαγξαθέο Καλφλσλ Καιήο Παξαγσγήο πκπιεξσκάησλ Γηαηξνθήο θαη 

πξντφλησλ Δηδηθήο Γηαηξνθήο ηνπ ΔΟΦ 

Οδεγφο πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ 

Δγρεηξίδην βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πγηεηλή θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ 

Φάθεινο απεληφκσζεο θαη κπνθηνλίαο (θαηφςεηο, δνισκαηηθνί ζηαζκνί, 

εληνκνπαγίδεο, πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο πιηθψλ θαη θαξκάθσλ, ζπκβφιαην 

κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε) 

Φάθεινο λεξνχ (θάηνςε κε φιεο ηηο παξνρέο λεξνχ, ινγαξηαζκνχο ή ζπκβφιαην 

κε ηελ ππεξεζία πδξνδφηεζεο) 

ρέδην θαη εγρεηξίδην HACCP 

Απεηθφληζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πξαθηηθά 

ζπλαληήζεσλ 

Πξνδηαγξαθέο α’ πιψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ (ζχζηαζε, απνζήθεπζε, 

επεμεξγαζία, θιπ) 

Γηαγξάκκαηα ξνήο 

ηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπ δέληξνπ 

απνθάζεσλ 

Πίλαθεο κε ηα CCP (κε θξίζηκα φξηα, έληππα παξαθνινχζεζεο, δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, επζχλεο) 

 

13.7.13. Δλεκέξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πιεξνθόξεζεο  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη, φηαλ απαηηείηαη, λα ελεκεξψλεη ηα παξαθάησ 

πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα, ζηα νπνία βαζίζηεθε ε αλάιπζε θηλδχλσλ: 

α) ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο  

β) πξνβιεπφκελε ρξήζε  

γ) δηαγξάκκαηα ξνήο  

δ) ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο  

ε) πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ  
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Δάλ απαηηείηαη, πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ην πξνθαηαξθηηθφ ζρέδην HACCP θαη 

νη δηαδηθαζίεο θαη νη νδεγίεο γηα ηα πξναπαηηνχκελα. 

 

13.7.14. ρεδηαζκόο ηεο επαιήζεπζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο επαιήζεπζεο πξέπεη λα θαζνξίδεη ην ζθνπφ, ηε κέζνδν, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηηο επζχλεο γηα ηηο ελέξγεηεο αμηνιφγεζεο. Ζ επαιήζεπζε πξέπεη λα 

επηβεβαηψλεη φηη ηα πξναπαηηνχκελα εθαξκφδνληαη, ηα δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε 

θηλδχλσλ ελεκεξψλνληαη ζπλερψο, ηα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ζρεδίνπ HACCP εθαξκφδνληαη θαη είλαη απνηειεζκαηηθά, φηη δελ ππάξρεη 

απφθιηζε απφ ηα απνδεθηά επίπεδα θηλδχλσλ, ζηα πξντφληα θαη φηη άιιεο ελέξγεηεο, 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη είλαη απνηειεζκαηηθέο.  

Σν απνηέιεζκα ηνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηηο 

κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη, λα 

θνηλνπνηνχληαη ζηελ νκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηε 

θαηάιιειε κνξθή ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλάιπζή ηνπο. 

Δάλ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηε δνθηκή ησλ δεηγκάησλ ηειηθνχ 

πξντφληνο θαη ηα δνθίκηα παξνπζηάδνπλ κε ζπκκφξθσζε κε ηα απνδεθηά επίπεδα ηνπ 

θηλδχλνπ, νη παξηίδεο πξντφληνο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεαζηεί, πξέπεη λα 

ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ.  

 

13.7.15. ύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο  

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη θαη λα εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα 

ηρλειαζηκφηεηαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ παξηίδσλ ηνπ πξντφληνο θαη 

ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο παξηίδεο ησλ πξψησλ πιψλ, ηα αξρεία ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

παξάδνζεο. 

Σν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

παξαιακβαλφκελσλ πιηθψλ απφ ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν πξνκεζεπηή θαη ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αξρηθή δηαδξνκή δηαλνκήο. 

Σα αξρεία ηρλειαζηκφηεηαο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ην ρεηξηζκφ ησλ δπλεηηθψο κε αζθαιψλ πξντφλησλ θαη 

ηελ ελδερφκελε απφζπξζε. Σα αξρεία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο λνκηθέο θαη 
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θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο πειαηψλ θαη δχλαηαη π.ρ. λα βαζίδεηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε ηεο παξηίδαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

 

13.7.16. Έιεγρνο κε ζπκκνξθώζεσλ 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη φηαλ παξνπζηάδεηαη απφθιηζε απφ ηα 

θξίζηκα φξηα ζηα CCPs ή απψιεηα ειέγρνπ ζηα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα, ηα 

πξντφληα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεαζηεί, αλαγλσξίδνληαη θαη ειέγρνληαη σο 

πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ απνδέζκεπζή ηνπο. 

Πξέπεη λα θαζηεξψλεηαη θαη λα ηεξείηαη κία ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ λα 

θαζνξίδεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεαζηεί, ψζηε λα απνθαζίδεηαη ν θαηάιιεινο ρεηξηζκφο ηνπο 

θαη ηελ αλαζθφπεζε ησλ πινπνηνχκελσλ δηνξζψζεσλ. 

Σα παξαγφκελα πξντφληα ζε ζπλζήθεο απφθιηζεο απφ ηα θξίζηκα φξηα είλαη 

δπλεηηθψο κε αζθαιή. Σα παξαγφκελα πξντφληα ζε ζπλζήθεο κε ζπκκφξθσζεο ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη πξέπεη, φηαλ 

απαηηείηαη. Ζ αμηνιφγεζε απηή, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη. 

ιεο νη δηνξζψζεηο πξέπεη λα εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ θαη 

πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε, ηηο αηηίεο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηεο κε ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα, 

ζρεηηθά κε ηηο κε ζπκκνξθνχκελεο παξηίδεο.   

ηαλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηα θξίζηκα φξηα ή φηαλ ππάξρεη κε ζπκκφξθσζε 

ζηελ εθαξκνγή ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη θαη λα δηαηεξεί ηεθκεξησκέλεο 

δηαδηθαζίεο πνπ λα πεξηγξάθνπλ ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

εμάιεηςε ηεο αηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ηελ πξφιεςε ηεο επαλεκθάληζεο θαη ηεο 

επαλαθνξάο ηεο δηεξγαζίαο ή ηνπ ζπζηήκαηνο ππφ έιεγρν. Απηέο νη ελέξγεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαζθφπεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαπφλσλ πειαηψλ, ηελ αλαζθφπεζε ησλ ηάζεσλ, ζηα απνηειέζκαηα 

παξαθνινχζεζεο, πνπ κπνξεί λα δεηθλχνπλ κεηαηφπηζε πξνο απψιεηα ειέγρνπ, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηίσλ ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο ιήςεο 

κέηξσλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε κε επαλεκθάληζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο, ηελ επηινγή 
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θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηελ αλαζθφπεζε ησλ ιακβαλφκελσλ 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη. 

 

13.7.17. Υεηξηζκόο ησλ δπλεηηθώο κε αζθαιώλ πξντόλησλ 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα ρεηξίδεηαη θαηάιιεια ηα κε ζπκκνξθνχκελα 

πξντφληα θαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε εηζαγσγή 

ηνπο ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ εθηφο εάλ είλαη δπλαηφλ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζρεηηθνί 

θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ έρνπλ κεησζεί ζηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά 

επίπεδα, κεηψλνληαη ζηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ ή ην πξντφλ εμαθνινπζεί λα ηθαλνπνηεί ηα 

θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, παξά ηε κε ζπκκφξθσζε. 

ιεο νη παξηίδεο πξντφληνο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηε κε 

ζπκκφξθσζε πξέπεη λα δεζκεχνληαη κέρξη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Δάλ, πξντφληα πνπ 

έρνπλ απνδεζκεπηεί, ζηε ζπλέρεηα βξεζνχλ σο κε ζπκκνξθνχκελα, ν νξγαληζκφο 

πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα πξνρσξήζεη ζε απφζπξζε. Οη 

έιεγρνη θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη ε εμνπζηνδφηεζε γηα ην ρεηξηζκφ ησλ 

δπλεηηθψο κε αζθαιψλ πξντφλησλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη. 

Κάζε παξηίδα πξντφληνο πνπ ελδερνκέλσο έρεη επεξεαζηεί απφ ηε κε 

ζπκκφξθσζε κπνξεί λα απνδεζκεπηεί σο αζθαιήο, κφλν φηαλ ηθαλνπνηείηαη έλα απφ 

ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

α) άιια ζηνηρεία, πέξαλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, ππνδειψλνπλ φηη 

ηα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ ππήξμαλ απνηειεζκαηηθά 

β) ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ επηηπγράλεη ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ ζηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα. 

γ) ηα απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, αλαιχζεσλ θαη/ή άιισλ ελεξγεηψλ 

επαιήζεπζεο απνδεηθλχνπλ φηη ε παξηίδα πξντφληνο πνπ ελδερνκέλσο έρεη 

επεξεαζηεί, ηθαλνπνηεί ηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλνπ. 

Ζ παξηίδα πξντφληνο ε νπνία δελ απνδεζκεχεηαη σο αζθαιήο πξέπεη λα 

ρεηξίδεηαη κε έλα απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) επαλαθαηεξγαζία ή  πεξαηηέξσ θαηεξγαζία εληφο ή εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ή ε κείσζή ηνπ ζε απνδεθηά επίπεδα 
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β) θαηαζηξνθή θαη/ή δηάζεζε ζηα απφβιεηα. 

ηαλ απαηηείηαη απφζπξζε ησλ παξηίδσλ ηειηθψλ πξντφλησλ, γηα ηε 

δηεπθφιπλζή ηεο: 

α) ε αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα νξίδεη πξνζσπηθφ κε αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο απφζπξζεο θαη πξνζσπηθφ ππεχζπλν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο θαη  

β) ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψλεη θαη λα δηαηεξεί κηα ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζηα  ελδηαθεξφκελα κέξε, ην ρεηξηζκφ ησλ 

απνζπξφκελσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απνδεζκεπκέλσλ παξηίδσλ 

πξντφληνο ηελ αθνινπζία ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. 

Σα απνζπξφκελα πξντφληα πξέπεη λα δεζκεχνληαη κέρξη λα θαηαζηξαθνχλ ή 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηελ αξρηθψο πξνβιεπφκελε ρξήζε, ή λα 

αμηνινγεζνχλ σο αζθαιή γηα ηελ πξνβιεπφκελε (ή άιιε) ρξήζε, ή λα ππνβιεζνχλ 

ζε επαλαθαηεξγαζία ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξντφληα είλαη πιένλ αζθαιή.  

Σα αίηηα, ε έθηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφζπξζεο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη θαη ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηα 

εηζεξρφκελα ηεο αλαζθφπεζεο απφ ηε δηνίθεζε. 

 

 

13.8. Δπηθύξσζε, επαιήζεπζε θαη βειηίσζε ηνπ ΓΑΣ 

Ζ νκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο 

δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηθχξσζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ 

θαη/ή ηνπ ζπλδπαζκνχ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη ηελ επαιήζεπζε θαη 

βειηίσζε ηνπ ΓΑΣ.  

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα πξναπαηηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ζην ζρέδην HACCP θαη κεηά απφ θάζε 

αιιαγή ζε απηά, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα επηθπξψλεη φηη: 

α) ηα επηιεγκέλα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ θαη  

β) ηα πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ είλαη απνηειεζκαηηθά θαη δηαζθαιίδεηαη, σο 

ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα, ηθαλνπνηεηηθφο έιεγρνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ, 

ψζηε λα ιακβάλνληαη ηειηθά πξντφληα κε ηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα 

θηλδχλσλ. 
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Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθχξσζεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη σο άλσ 

πξνυπνζέζεηο ή έζησ κία απφ απηέο δελ επηβεβαηψλεηαη, ην πξνιεπηηθφ κέηξν 

ειέγρνπ ή ν ζπλδπαζκφο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ πξέπεη λα ηξνπνπνηείηαη θαη 

λα επαλαμηνινγείηαη.  

πνπ είλαη απαξαίηεηε ε δηαζθάιηζε έγθπξσλ απνηειεζκάησλ, ν εμνπιηζκφο 

κεηξήζεσλ θαη νη κέζνδνη παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο πξέπεη λα δηαθξηβψλνληαη 

ή λα επαιεζεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ή, πξηλ ηε ρξήζε, λα 

ξπζκίδνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο θαη ππνβάζκηζε. Ο νξγαληζκφο 

πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί. Σα αξρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθξίβσζεο θαη επαιήζεπζεο πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηεμάγεη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ζε 

πξνγξακκαηηζκέλα ηαθηά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ  λα επηβεβαηψλεη φηη ην ΓΑΣ 

βξίζθεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα, κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

θαζηεξσζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Γηεζλνχο 

πξνηχπνπ θαη φηη εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη επηθαηξνπνηείηαη. 

Ο ππεχζπλνο ηνπ ππφ επηζεψξεζε ηνκέα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη 

ιακβάλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ άξζε ησλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ελέξγεηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίζηεθαλ θαη λα 

αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιήζεπζεο. 

Ζ νκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πξέπεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνβιεπφκελεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΓΑΣ. Δάλ ε 

επαιήζεπζε δελ θαηαδεηθλχεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξνβιεπφκελα, ν νξγαληζκφο 

πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο ζπκκφξθσζεο.  

Ζ νκάδα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ πξέπεη, επίζεο, λα αλαιχεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΓΑΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη νη επαθφινπζεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

θαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηελ θαηάιιειε κνξθή, ζηελ αλαζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε 

(βι. 5.8.2).Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πξέπεη λα απνηεινχλ εηζεξρφκελα 

δεδνκέλα ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΓΑΣ (βι. 8.5.2).  
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Ζ αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο βειηηψλεη 

ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΓΑΣ θαη φηη ην ΓΑΣ επηθαηξνπνηείηαη 

ζπλερψο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14: ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

 

 14.1. Γεληθά 

 Ζ εηαηξεία μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 2003. Αθνινπζεί ην 

πεληάπηπρν «Υξήζηκα, Καηλνηφκα, Πνηνηηθά, Αζθαιή θαη Πξνζηηά γηα φινπο 

πξντφληα» θαη είλαη ζήκεξα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πιεξέζηεξεο 

εηαηξείεο θπηηθψλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί κηα ακηγψο 

ειιεληθή εηαηξεία, ε νπνία εθκεηαιιεπφκελε ην ηκήκα έξεπλαο & αλάπηπμήο ηεο, 

θαζψο θαη ην ηκήκα marketing, δεκηνπξγεί ηα δηθά ηεο πξντφληα θαη δελ 

αληηπξνζσπεχεη μέλεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ εηαηξεία παξάγεη θπηηθά ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο απφ ηππνθαέο, 

ζπηξνπιίλα, βαζηιηθφ πνιηφ, αιφε, γθνπαξαλά, κχξηηιιν, ξφδη, δεφιηζν, θ.ά. Σα 

πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε φια ηα θαξκαθεία, κέζσ ησλ ηκεκάησλ πψιεζεο Ννηίνπ 

θαη Βνξείνπ Διιάδνο, αιιά θαη κέζσ ησλ θαξκαθαπνζεθψλ.  

Σα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξεία απφ φια ηα πξντφληα ηεο είλαη 2.100.000 

επξψ εηεζίσο. Σα ηεκάρηα ειαίνπ ηππνθανχο πνπ πνπιά αλέξρνληαη ζηηο 150.000. 

Δπίζεο, απαζρνινχληαη ηέζζεξα άηνκα ζε κφληκε βάζε θαη αθφκε δχν εμσηεξηθνί 

ζπλεξγάηεο. 

 

 

14.2. Πξώηε ύιε ηππνθανύο 

Πξνέιεπζε πξώηεο ύιεο: Ζ πξψηε χιε πξνέξρεηαη απφ ηηο θαιχηεξεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. 

ηαζεξέο πεγέο πξνκεζεπηώλ: Μεηά ηελ εθηέιεζε απζηεξψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ πξνκεζεπηψλ (ηζηνξηθφ, θήκε, δχλακε, παξαγσγή, πνηφηεηα 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, θ.ά.), επηιέγνληαη νη θαηαιιειφηεξνη απφ απηνχο, νη νπνίνη 

ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ εηαηξία θαη εγγπψληαη φηη ε πξνκεζεπφκελε πξψηε χιε είλαη 

αζθαιήο θαη ζχκθσλε κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα πνηφηεηαο. 

Γνθηκή θαη έγθξηζε εηζεξρνκέλσλ πιηθώλ: ια ηα εηζεξρφκελα πιηθά πξέπεη λα 

ειέγρνληαη πξηλ ηε ρξήζε. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν εηηθεηψλ, 

εκθάληζεο θαη ζπζθεπαζίαο, ην πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο, ζπκπιήξσζε ησλ 

αληίζηνηρσλ αξρείσλ, δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην, 
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δηαηήξεζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο 

πνηφηεηαο, πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο, θ.ά.  

  

 

14.3. Πξνγξάκκαηα εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο 

 Σα πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ην εξγαζηήξην είλαη αζθαιείο θαη αμηφπηζηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηα αθφινπζα: 

Πξνζσπηθό: Σν πξνζσπηθφ είλαη θαιά εθπαηδεπκέλν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, έρεη κεγάιε πείξα ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη είλαη 

εμνηθεησκέλν κε ηα πξνγξάκκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ GMP. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δεηγκαηνιεςία, ηνλ έιεγρν, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ επφπηε.  

Δγρεηξίδηα δηαδηθαζηώλ: Σα εγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή 

ζην εξγαζηήξην. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηα δεκνζηεπκέλα 

πξφηππα ή κε ην πξφηππν ηνπ εξγνζηαζίνπ, εθφζνλ ππάξρεη. Οη νδεγίεο γηα θάζε 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην. Σξνπνπνηήζεηο ή λέα πξσηφθνιια 

δηαδηθαζηψλ θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία θαη κνλνγξαθνχληαη απφ ην 

δηεπζπληή, φηαλ πξνζηίζεληαη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ. 

Δμνπιηζκόο: Κάζε ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Οη 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο πνπ εθηεινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα πνπ απαηηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ 

ειέγρνπ πνηφηεηαο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλν κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ο 

εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο ειέγρεηαη ζπρλά θαη είλαη εγθεθξηκέλνο απφ 

δηαπηζηεπκέλν θέληξν ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

Δγγξαθέο: ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ππεχζπλν γα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζηα θαηάιιεια έληππα. Απφ ηνλ επφπηε δηεμάγεηαη 

κεληαία πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ηεθκεξίσζεο. 

ια ηα αξρεία δηαηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ. 

Δθζέζεηο αλαθνξάο: θαλέλα απφ ηα πξντφληα δελ δηαηίζεηαη, εάλ δελ ππάξμεη εηδηθφ 

δειηίν αλάιπζεο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην εξγαζηήξην. ια ηα δεδνκέλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε αλαιχνληαη πξνζεθηηθά απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
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εξγαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ή ηα πξφηππα θαη εγθξίλνληαη θαη 

ππνγξάθνληαη ηφζν απφ ηνπο αλαιπηέο, φζν θαη απφ ηνλ επηβιέπνληα.  

 

 

14.4. Παξαγσγή ειαίνπ ηππνθανύο 

Ζ εηαηξεία, πξνο ην παξφλ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ειαίνπ, κφλν, απφ ην 

ηππνθαέο.  

 

14.4.1. Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο ειαίνπ ηππνθανύο 

Γηα ηελ παξαγσγή ειαίνπ ηππνθανχο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο:  

 

 

 

Γηάγξακκα 14.1: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο ειαίνπ 
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14.4.2. Πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Μεηά ηε ζπγθνκηδή, νη θαξπνί παξαιακβάλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζην 

εξγνζηάζην. Δθεί ππφθεηληαη ζε έιεγρν, γηα λα δηαπηζησζεί φηη είλαη θαζαξνί θαη 

ππάξρεη απνπζία μέλσλ ζσκάησλ, ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ, βιαβεξψλ 

κηθξννξγαληζκψλ, θιπ. θαη απνζεθεχνληαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Απαηηείηαη 

κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ απνζήθεπζε, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα αλαπηπρζνχλ 

αλεπηζχκεηνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ 

θαξπψλ θαη θαη’ επέθηαζε, ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. εκθάληζε κπθνηνμηλψλ 

απφ αλάπηπμε κπθήησλ). σζηέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη θαιή πνηφηεηα πξψηεο 

χιεο πεξηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν. Αθνινχζσο, νη θαξπνί κεηαθέξνληαη κε 

θνριηνκεηαθνξέα ζε πιπληήξην κε δεζηφ λεξφ θαη θαηφπηλ ζε ηαηληνθνξέα γηα 

ζηέγλσκα. ην ζηέγλσκα, ε ζεξκνθξαζία είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θάησ απφ 25
ν
 C. 

Αθνινπζεί άιεζε ζε κχιν γηα δεκηνπξγία ειαηνδχκεο θαη χζηεξα πξνζζήθε λεξνχ.  

 Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε δπν ηξφπνπο:  

α) ςπρξή έθζιηςε: κεηαθνξά ειαηνδχκεο ζε πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα 

πδξαπιηθνχ ηχπνπ (πξέζα) απ’ φπνπ γίλεηαη παξαιαβή ηνπ ππεξθείκελνπ ειαίνπ.  

Καηά ην ζηάδην ηεο κάιαμεο ηνπ ειαίνπ, ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη θάησ 

ησλ 25-27
o
 C. Ζ παξαγσγή απηνχ ηνπ ειαίνπ είλαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα θαη 

δχζθνιε ζε ζρέζε κε ηε ζεξκή επεμεξγαζία, αιιά ην παξαγφκελν ιάδη δηαηεξεί 

αλέπαθα πνιιά απφ ηα πνιχηηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ειαίνπ. 

 β) ππεξθξίζηκε εθρύιηζε κε πγξό CO2: κεηαθνξά ειαηνδχκεο ζε εθρπιηζηήξα 

θαη παξαιαβή ειαίνπ κε ρξήζε ππεξθξίζηκνπ πγξνχ CO2. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο 

κεζφδνπ, ελζσκαηψλεηαη ζην έιαην κεγαιχηεξν κέξνο αληηνμεηδσηηθψλ θαη θπξίσο 

θαξνηελνεηδψλ. Ζ πίεζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ ππεξθξίζηκνπ πγξνχ CO2 δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 550 bar.  

 Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί νδεγεί ζε δπν δηαθνξεηηθά 

πξντφληα απφ άπνςε ζχζηαζεο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πξνηίκεζε ηνπ 

παξαγγειηνδφρνπ.  

 

 

14.4.3. Κξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ  

Με βάζε ην δηάγξακκα ξνήο, εληνπίδνληαη ηα CCP (Πίλαθαο 14.1). 
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Πίλαθαο 14.1: Καζνξηζκόο CCPs θαηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ 

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο PRP  CCP 

πγθνκηδή θαξπώλ 

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

   

Μεηαθνξά ζην 

εξγνζηάζην 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αιινίσζε 

ιφγσ αθαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο 

κεηαθνξάο,  επηκφιπλζε απφ ην 

κεηαθνξηθφ κέζν   

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: θαηάινηπα 

θπηνυγεηνλνκηθψλ πξντφλησλ, 

ιηπαζκάησλ, δηδαληνθηφλσλ, 

επηκνιπληψλ απφ πξνεγνχκελα 

θνξηία ζηα  κέζα  κεηαθνξάο, 

απνξξππαληηθά 

 

   

Μηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζε 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ θαθψλ 

ζπλζεθψλ 

 

   

Παξαιαβή λεξνύ 

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί  
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Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά 

ζηνηρεία  

 

Πιύζηκν  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: φρη θαζαξφ 

λεξφ, φρη θαζαξά κεραληθά κέζα 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: παξακνλή 

ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ  

 

   

ηέγλσκα  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ απφ κε επαξθέο 

ζηέγλσκα 

 

   

Άιεζε 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ  

 

   

Πξνζζήθε λεξνύ 

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή 

μέλσλ ζσκάησλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αθάζαξην 

λεξφ, φρη θαζαξά κεραληθά κέζα 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: παξακνλή 

ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ 

  

   

Μεηαρείξηζε 

ειαηνδύκεο κε πίεζε 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πγηεηλή πξαθηηθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο θάζεο 

παξαγσγήο ηνπ ειαίνπ 

 

   

Παξαιαβή 

ππεξθείκελνπ ειαίνπ 

(ζηεξεόο – πγξόο 

δηαρσξηζκόο) 

Υεκηθφο θίλδπλνο: παξακνλή 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ  
   

Δθρύιηζε κε 

ππεξθξίζηκν CO2 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ 

 

   

Μεηαθνξά ηνπ 

ειαίνπ από 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 
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κεράλεκα ζε 

κεράλεκα 

δηαπηζηψλεηαη εθ’ φζνλ 

εθαξκφδεηαη νξζή πγηεηλή 

πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ ειαίνπ κέζσ 

θνριηνκεηαθνξέα, ηαηληνθνξέα, 

ρναλψλ θαη αληιηψλ   

 

 

 

 

14.4.4. Κξίζηκα όξηα, απνθιίζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

Αθνινπζεί ν νξηζκφο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ησλ απνθιίζεσλ θαη ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (Πίλαθαο 14.2). 

 

 

Πίλαθαο 14.2: Κξίζηκα όξηα, απνθιίζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 θαηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ 

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο Κξίζηκα όξηα Απόθιηζε  
Γηνξζσηηθή 

ελέξγεηα 

Παξαιαβή θαξπώλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

Παξαθνινχζεζε 

λσπψλ θαξπψλ 

Απνκάθξπλζε 

ραιαζκέλσλ 

θαξπψλ 

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, 

ρεκηθφο έιεγρνο  

 

Μηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζε 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

θαθψλ ζπλζεθψλ 

 

Θεξκνθξαζία 

θαηάιιειε γηα 

κηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζε 

Θεξκνθξαζία 

αθαηάιιειε γηα 

κηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζε 

πληήξεζε 

ςπθηηθψλ 

θπθισκάησλ θαη 

βαζκνλφκεζε 

ζεξκνκέηξσλ 

 

Παξαιαβή λεξνύ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

Παξαθνινχζεζε 

πνηφηεηαο λεξνχ 

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 
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κηθξννξγαληζκνί  

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ηνμηθά 

ζηνηρεία  

 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

κηθξνβηνινγηθφο, 

ρεκηθφο έιεγρνο  

 

ηέγλσκα  

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ απφ κε 

επαξθέο ζηέγλσκα 

 

 

Δπαξθψο ζηεγλνί 

θαξπνί  

Θεξκνθξαζία θάησ 

απφ 25 
o
C  

 

Αλεπαξθψο ζηεγλνί 

θαξπνί  

Θεξκνθξαζία άλσ 

ησλ 25 
o
C  

 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο 

Έιεγρνο 

ζεξκνθξαζίαο 

 

Παξαιαβή 

ππεξθείκελνπ ειαίνπ 

(ζηεξεόο – πγξόο 

δηαρσξηζκόο) 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

παξακνλή επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ  

Καζαξφ έιαην, 

απαιιαγκέλν απφ 

επηθίλδπλεο ρεκηθέο 

νπζίεο 

 

Αθάζαξην έιαην, 

απαιιαγκέλν απφ 

επηθίλδπλεο ρεκηθέο 

νπζίεο 

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, 

ρεκηθφο έιεγρνο  
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14.5. Παξαγσγή θάςνπιαο ηππνθανύο (soft gel) 

 

 14.5.1. Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο θάςνπιαο ηππνθανύο 

 

 

 

Γηάγξακκα 14.2:  Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο ειαίνπ ζε θάςνπιεο soft gel 
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14.5.2. Πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

Οη θαξπνί παξαιακβάλνληαη θαη απνμεξαίλνληαη ζηνλ ήιην. Αθαηξνχληαη ν 

θινηφο θαη ε πνχιπα. Οη ζπφξνη απνμεξαίλνληαη κε ζεξκφ αέξα θαη ζηε ζπλέρεηα 

αιέζνληαη έσο φηνπ γίλνπλ ζθφλε. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη ρξήζε ππεξθξίζηκνπ 

πγξνχ CO2 θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγσγή ειαίνπ. Μεηψλνληαο ηελ πίεζε ηνπ CO2 

θάησ απφ ην θξίζηκν ζεκείν, δηαρσξίδνληαη ην έιαην θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ είλαη 

δηαιπκέλα ζε απηφ, απφ ηνπο ζπφξνπο. Σν CO2 απνκαθξχλεηαη απφ ην έιαην θαη ηα 

δηαιπκέλα ζην έιαην ζπζηαηηθά, αιιάδνληάο ηνπ ηελ πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία. Σν 

έιαην θαη ηα δηαιπκέλα ζην έιαην ζπζηαηηθά δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

θπγνθέληξεζε. Αθνινπζεί έθπιπζε κε CO2, γηα λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα πξνζβνιήο 

απφ έληνκα θαη κηθξννξγαληζκνχο. Σν έιαην εηζάγεηαη ζε θάςνπιεο soft gel, νη 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα μεξαίλνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη. 

 

 

14.5.3. Κξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ 

Ο πίλαθαο 14.3 δείρλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ. 

 

 

Πίλαθαο 14.3: Καζνξηζκόο CCPs  

θαηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ ζε θάςνπιεο soft gel 
 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο PRP  CCP 

Παξαιαβή θαξπώλ 

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

   

Απνμήξαλζε θαξπώλ 

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: είζνδνο  μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, εληφκσλ 
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Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο απνμήξαλζεο    

 

Αθαίξεζε θινηνύ 

θαη πνύιπαο 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ  

 

   

Ξήξαλζε ζπόξσλ κε 

ζεξκό αέξα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο μήξαλζεο  ή 

ιαλζαζκέλεο ζεξκνθξαζίαο 

ζεξκνχ αέξα 

 

   

Άιεζε  

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ  

 

   

Δμαγσγή ειαίνπ θαη 

δηαιπκέλσλ νπζηώλ 

ζε απηό κε ρξήζε 

ππεξθξίζηκνπ CO2 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ  

 

   

Γηαρσξηζκόο ειαίνπ 

θαη δηαιπκέλσλ 

νπζηώλ από ην 

ππεξθξίζηκν CO2 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ  

 

   

Φπγνθέληξεζε  

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: εηζαγσγή 

μέλσλ ζσκάησλ 

 

   

Έθπιπζε κε CO2 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: πξνζβνιή 

απφ έληνκα, κηθξνβηνινγηθνχο 

ερζξνχο 

 

   

Γέκηζκα θάςνπιαο 

soft gel 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 
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εληνπίδεηαη εθ’ φζνλ εθαξκφδεηαη 

νξζή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο παξαγσγήο 

ηνπ ειαίνπ  

 

Ξήξαλζε θάςνπιαο 

soft gel 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο μήξαλζεο  ή 

ιαλζαζκέλεο ζεξκνθξαζίαο 

ζεξκνχ αέξα 

 

   

πζθεπαζία 

θάςνπιαο soft gel 

 

Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα ζψκαηα 

ζην ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή επηκφιπλζε  

 

   

Μεηαθνξά ηνπ 

ειαίνπ από 

κεράλεκα ζε 

κεράλεκα 

 

Καλέλαο θίλδπλνο δελ πξέπεη λα 

δηαπηζηψλεηαη εθ’ φζνλ 

εθαξκφδεηαη νξζή πγηεηλή 

πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ ειαίνπ κέζσ 

θνριηνκεηαθνξέα, ηαηληνθνξέα, 

ρναλψλ θαη αληιηψλ   

 

   

 

 

 

14.5.4. Κξίζηκα όξηα, απνθιίζεηο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 

 

 

Πίλαθαο 14.4: Πξνζδηνξηζκόο θξίζηκσλ νξίσλ, απνθιίζεσλ θαη δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ 

θαηά ηελ παξαγσγή ειαίνπ ζε θάςνπιεο soft gel 

 

 

ηάδηα παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Πηζαλόο Κίλδπλνο Κξίζηκα όξηα Απόθιηζε  
Γηνξζσηηθή 

ελέξγεηα 

Παξαιαβή θαξπώλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: μέλα 

αληηθείκελα, έληνκα 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

παζνγφλνη 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

είλαη 

Παξαιαβή απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ 

δελ είλαη 

Παξαθνινχζεζε 

λσπψλ θαξπψλ 

Απνκάθξπλζε 
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κηθξννξγαληζκνί 

 

Υεκηθφο θίλδπλνο: 

ππνιείκκαηα 

θπηνθαξκάθσλ  

 

πηζηνπνηεκέλνη 

Απνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

πηζηνπνηεκέλνη 

Παξνπζία μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, 

εληφκσλ 

ραιαζκέλσλ 

θαξπψλ 

Γεηγκαηνιεπηηθφο, 

κηθξνβηνινγηθφο, 

ρεκηθφο έιεγρνο  

 

Απνμήξαλζε θαξπώλ 

Φπζηθφο θίλδπλνο: 

είζνδνο  μέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, εληφκσλ 

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο απνμήξαλζεο    

 

Θεξκνθξαζία 

θαηάιιειε γηα 

κηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζε 

Θεξκνθξαζία 

αθαηάιιειε γηα 

κηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζε 

πληήξεζε 

ςπθηηθψλ 

θπθισκάησλ θαη 

βαζκνλφκεζε 

ζεξκνκέηξσλ 

 

Ξήξαλζε ζπόξσλ κε 

ζεξκό αέξα 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο μήξαλζεο  ή 

ιαλζαζκέλεο 

ζεξκνθξαζίαο ζεξκνχ 

αέξα 

 

Δπαξθήο μήξαλζε 

σζηή 

ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζεξκνχ αέξα 

Αλεπαξθήο 

μήξαλζε  

 

Λαλζαζκέλε 

ζεξκνθξαζία 

ζεξκνχ αέξα 

 

Ρχζκηζε ηνπ 

κεραλήκαηνο 

μήξαλζεο 

 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο  

Έθπιπζε κε CO2 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

πξνζβνιή απφ έληνκα, 

κηθξνβηνινγηθνχο 

ερζξνχο 

 

Καζαξφ έιαην, 

απαιιαγκέλν απφ 

πξνζβνιέο  

Πξνζβεβιεκέλν 

έιαην 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο 

Έιεγρνο 

ζεξκνθξαζίαο 

 

Ξήξαλζε θάςνπιαο 

soft gel 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 

αλεπαξθνχο μήξαλζεο  ή 

ιαλζαζκέλεο 

ζεξκνθξαζίαο ζεξκνχ 

αέξα 

 

Δπαξθήο μήξαλζε 

σζηή 

ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζεξκνχ αέξα 

Αλεπαξθήο 

μήξαλζε  

 

Λαλζαζκέλε 

ζεξκνθξαζία 

ζεξκνχ αέξα 

 

Ρχζκηζε ηνπ 

κεραλήκαηνο 

μήξαλζεο 

 

Γεηγκαηνιεπηηθφο 

έιεγρνο 

πζθεπαζία 

θάςνπιαο soft gel 

Φπζηθφο θίλδπλνο: Ξέλα 

ζψκαηα ζην 

ζπζθεπαζκέλν πξντφλ  

 

Βηνινγηθφο θίλδπλνο: 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε  

 

Απνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

Καζαξά 

κεραλήκαηα θαη 

πιηθά ζπζθεπαζίαο  

Παξνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ 

 

Με θαζαξά 

κεραλήκαηα θαη 

πιηθά ζπζθεπαζίαο 

Απνζηείξσζε 

θελψλ θηαιψλ θαη 

πεξηεθηψλ πξηλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο  

ηεηξφηεηα κεραλήο  

σζηφ θιείζηκν 

ζπζθεπαζίαο  
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Πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο 

πιηθνχ 

ζπζθεπαζίαο 
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ΠΖΓΔ 

 

Ξέλεο πεγέο 
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