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* Καν. 178/2002 για τα τρόφιμα

* Καν. 882/2004 για τον επίσημο έλεγχο στον τομέα των τροφίμων

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ασφαλή τρόφιμα θεωρούνται αυτά που συμμορφώνονται με τις κοινοτικές και
εθνικές διατάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων

Μη ασφαλή τρόφιμα (Άρθρο 14, Καν. (ΕΚ) αριθμ. 178/2002)
- Επιβλαβή για την υγεία
- Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

Μη κανονικά τρόφιμα (Νόμος 4235/2014)
- Μη κανονικά ως προς την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση
- Μη κανονικά ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας



Συμμόρφωση με τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας

Γενική Νομοθεσία

* Καν. (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 για τα τρόφιμα

* Καν. (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων

Ειδική Νομοθεσία (π.χ.)

* Καν. (ΕΚ) αριθμ 1333/2008 για τη χρήση των προσθέτων & τροποποιήσεις του

* Καν. (ΕΚ) αριθμ 1334/2008 για τη χρήση των αρωματικών υλών & αρτυμάτων

* Καν. (ΕΚ) αριθμ 1935/2004 για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα

* Καν. (ΕΕ) 1169/2011 για την επισήμανση

* Καν.(ΕΕ)1881/2006 για χημικούς επιμολυντές

* Καν. (ΕΕ) 41/2006 για γλουτένη

* Καν. (ΕΕ) 1829/2003 για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα



* Η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων βαρύνει τον υπεύθυνο
της επιχείρησης τροφίμων

* Η ασφάλεια των τροφίμων εξασφαλίζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

* Εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές HACCP – Συστημάτων
αυτοελέγχου

* Την ανάπτυξη των οδηγών ορθής πρακτικής υγιεινής για να βοηθήσει τους
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να συμμορφωθούν με τους κανόνες που
ισχύουν για αυτά.



Άρθρο 5 : Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια
διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP.
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Food Safety Management System (FSMS) : Σύστημα αυτοελέγχου

Το σύνολο των ενεργειών μια επιχείρησης τροφίμων (στρατηγική) για την παραγωγή, 
διάθεση και διακίνηση ασφαλών τροφίμων στις αρχές του HACCP.



Προστασία καταναλωτή μέσω της απόσυρσης μη ασφαλών τροφίμων

Εντοπισμός προβλημάτων ή αιτιών – καταλογισμός ευθυνών



Απαίτηση του Καν. 178/2002 (άρθρο 18) :
 Η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας

 Εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των
επιχειρήσεων-προμηθευτών και επιχειρήσεων-πελατών

(Ένα βήμα πριν – ένα βήμα μετά)

 Ταυτοποίηση μέσω επισήμανσης ή κατάλληλων εγγράφων



Βιολογικοί κίνδυνοι : Π.χ. Salmonella spp, Εντεροβακτήρια, Ιοί κ.α.
Πρώτες ύλες – Επιμόλυνση μέσα στην εγκατάσταση (π.χ. σουσάμι)

Φυσικοί κίνδυνοι : Ξένα σώματα (μεταλλικά αντικείμενα, σκληρό πλαστικό, κ.α.) 
Χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. μαγνήτες, ανιχνευτές μετάλλων, Φίλτρα, X-rays κ.α.)

Χημικοί κίνδυνοι : 

• Χρήση προσθέτων τροφίμων (βελτιωτικές ουσίες, χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικά
κ.α.)

• Αλλεργιογόνα

• Επιμολυντές, π.χ. φυτοφάρμακα, Μυκοτοξίνες κ.α. 

• Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (Y.A.E.T.): Συσκευασία & εξοπλισμός
παραγωγής τροφίμων

Σημείωση: Οι κίνδυνοι από τα Υ.Α.Ε.Τ. δεν εξαλείφονται κατά την επεξεργασία τροφίμων



* Εφαρμογή νομοθεσίας

* Διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα

* Προστασία καταναλωτή από παραπλάνηση και νοθεία τροφίμων



* Τακτικοί έλεγχοι (Πολυετή Ολοκληρωμένα Εθνικά Σχέδια Ελέγχου (ΠΟΕΣΕ))

* Έκτακτοι έλεγχοι (Καταγγελίες, διατροφικά επεισόδια, κοινοποιήσεις RASFF κ.α.)

i) Εγκαταστάσεις παραγωγής, εισαγωγής πρώτων υλών (π.χ. προσθέτων, Υ.Α.Ε.Τ. κ.α.)

ii) Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων
iii) Επιχειρήσεις εισαγωγής και αποθήκες διανομής
iv) Λιανική πώληση

Εγκαταστάσεις ελέγχου (όλο το εύρος εφοδιαστικής αλυσίδας)



* Ετήσια Πλάνα Ελέγχων (Προτεραιότητες)

* Νομοθεσία

* Κατευθυντήριες Οδηγίες (π.χ. για τα πρόσθετα τροφίμων, 2016)

* Οδηγοί Ο.Π.Π. (Μη νομοθετικά κείμενα) – Οδηγός για ζαχαρώδη προϊόντα (2013)

* Έντυπα Ελέγχου





** ΝόμοςΝόμος υπυπ’’ αριθμαριθμ..4235/20144235/2014, , ΔιοικητικάΔιοικητικά μέτραμέτρα, , διαδικασίεςδιαδικασίες καικαι κυρώσειςκυρώσεις στηνστην
εφαρμογήεφαρμογή τηςτης ενωσιακήςενωσιακής καικαι εθνικήςεθνικής νομοθεσίαςνομοθεσίας σταστα τρόφιματρόφιμα, , ζωοτροφέςζωοτροφές, , υγείαυγεία
& & προστασίαπροστασία ζώωνζώων κκ..αα.).)

** ΚανονισμόςΚανονισμός 178/2004/178/2004/ΕΚΕΚ,, ((γενικέςγενικές αρχέςαρχές & & απαιτήσειςαπαιτήσεις τηςτης νομοθεσίαςνομοθεσίας γιαγια τατα
τρόφιματρόφιμα, , EFSAEFSA καικαι διαδικασίεςδιαδικασίες σεσε θέματαθέματα ασφάλειαςασφάλειας τροφίμωντροφίμων))

** ΚανονισμόςΚανονισμός ((ΕΕΕΕ) ) αριθμαριθμ. . 882/2004882/2004 σχετικάσχετικά μεμε τητη διενέργειαδιενέργεια επίσημωνεπίσημων ελέγχωνελέγχων γιαγια
τοντον έλεγχοέλεγχο συμμόρφωσηςσυμμόρφωσης..

** ΚανονισμοίΚανονισμοί ((ΕΕΕΕ) ) αριθμαριθμ. . 852/2004/852/2004/ΕΚΕΚ (853/2004/(853/2004/ΕΚΕΚ & 854/2004/& 854/2004/ΕΚΕΚ))

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1935/2004/ΕΚ (γενικές απαιτήσεις για τα ΥΕΤ)

** ΕιδικάΕιδικά μέτραμέτρα ((εναρμονισμένηεναρμονισμένη ΕΕΕΕ νομοθεσίανομοθεσία & & ΚΚ..ΤΤ..ΠΠ.).)



Έντυπα ελέγχου(Check-lists)

* Στοιχεία για την επιχείρηση (είδος(η) τροφίμου(ων), κ.α.) 

* Συστήματα και διαδικασίες (προαπαιτούμενα, αξιολόγηση προμηθευτών, έλεγχος
εισερχομένων κ.α.) 

* Εφαρμογή και τήρηση συστημάτων (FSMS) (συστήματα αυαυτοελέγχου), 

* Έλεγχος γραμμής παραγωγής – Επιτόπιος έλεγχος εφαρμογής διαδικασιών (π.χ. 
αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης κ.α.)

* Χρήση προσθέτων (π.χ. πρόβλεψη κινδύνου, εγκεκριμένα, προδιαγραφές, ορθή
χρήση, επίτευξη νομοθετικού ορίου κ.α.)

* Υλικά σε επαφή με τρόφιμα (π.χ. πρόβλεψη κινδύνου από συσκευασίες και
εξοπλισμό (μετανάστευσης ουσιών), προδιαγραφές για συμμόρφωση, 
αξιολόγηση προμηθευτών, ορθή χρήση, επίτευξη νομοθετικού ορίου κ.α.

*Ορθή Επισήμανση (τελικά προϊόντα)

* Ιχνηλασιμότητα (Συστήματα ιχνηλασιμότητας, παράδειγμα ανάκλησης, 
επισήμανση, πληροφορίες σε έγγραφα κ.α.

* Εκτίμηση συμμόρφωσης-Συμπεράσματα



*Σύστημα αυτοελέγχου (HACCP)

* Ιχνηλασιμότητα

Έχουν καταγραφεί όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και έχουν εντοπιστεί ΚΣΕ ή ΣΕ για τα παραγόμενα
προϊόντα

Εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα ΚΣΕ

Έχουν καθοριστεί οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και τεκμηριώνονται

Τήρηση αρχείων

Κατάλληλη τεκμηρίωση σε περίπτωση χρονικών διαχωρισμών κατά την παραγωγική διαδικασία

Σύστημα συσχέτισης των παραλαμβανόμενων
προϊόντων με τους προμηθευτές τους 2.4 Σύστημα συσχέτισης των τελικών

προϊόντων με τους αποδέκτες τους
Ύπαρξη συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας
(προαιρετικά) 2.5 Αποτελεσματική λειτουργία του

συστήματος ανάκλησης

Τρόπος σήμανσης παρτίδων τελικών προϊόντων



* Χρήση προσθέτων βάσει των απαιτήσεων του Κανονισμού 1333/2008 και
τροποποιήσεων του:

- ποια πρόσθετα χρησιμοποιούνται
- σε τι ποσότητα και σε ποιες κατηγορίες προϊόντων

* Αξιολόγηση προμηθευτών βελτιωτικών ουσιών τροφίμων (προσθέτων) – Μόνον
εγκεκριμένοι

* Έλεγχος εισερχομένων : εγκεκριμένα, πληρούν τα κριτήρια καθαρότητας
(Καν.231/2012)

* Αποθήκευση προσθέτων
- διακριτός χώρος σε σχέση με πρώτες ύλες
- παρουσία μόνο επιτρεπόμενων προσθέτων βάσει των προϊόντων που παράγονται –

Αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης

* Ιχνηλασιμότητα

* Έλεγχος ποσότητας προσθέτων κατά τη χρήση (ορθή)
- μαθηματικός υπολογισμός στη συνταγή, quantum satis, carry over
- σταθερός τρόπος ζύγισης προσθέτων



Κατάργηση των άρθρων του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών για τα πρόσθετα τροφίμων



* H Αξία της συσκευασίας



* Εξοπλισμός παραγωγής & μεταφοράς τροφίμων



• Αξιολόγηση προμηθευτών Υ.Α.Ε.Τ. – Μόνον εγκεκριμένοι (μετά από audit, συνοδευτικά έγγραφα,
πιστοποιητικά για τα ΥΑΕΤ βάσει της σχετικής νομοθεσίας, όπου προβλέπονται (π.χ. δηλώσεις
συμμόρφωσης για πλαστικά)

* Έλεγχος εισερχομένων Υ.Α.Ε.Τ., πληρούν προδιαγραφές ποιότητας (πιστοποιητικά ή/και
in-house control)

* Ιχνηλασιμότητα Υ.Α.Ε.Τ.

* Κατάλληλη αποθήκευση ΥΑΕΤ σύμφωνα με προδιαγραφές, ώστε να μην εκτίθενται σε κινδύνους
(υλικά συσκευασίας) – Συντήρηση εξοπλισμού παραγωγής τροφίμου & βοηθητικού - τεκμηρίωση

* Ορθή χρήση κατάλληλων ΥΑΕΤ με βάση τις οδηγίες του παρασκευαστή τους σε σχέση με το είδος
του τροφίμου (συσκευασία, εξοπλισμός)

* Τεκμηρίωση ασφάλειας Υ.Α.Ε.Τ. – περιοδικοί εργαστηριακοί έλεγχοι σε τελικά προϊόντα
(συσκευασμένα)



Κώδικας Τροφίμων & Ποτών : Χαρτί και χαρτόνι (άρθρο 24), Μέταλλα (άρθρο 22)



Έλεγχος ‘του προηγούμενου κρίκου’ της αλυσίδας:

1. Σιγουριά για ποιότητα και ασφάλεια εισερχόμενων πρώτων υλών

2.  Ελαχιστοποίηση το βάρος της ευθύνης και του κόστους των ενεργειών της
δικής μου επιχείρησης προκειμένου να διασφαλίσω τα ανωτέρω

Τρόποι αξιολόγησης :

- Εγκυρότητα και ορθότητα Πιστοποιητικών/εγγράφων

- Αυτοέλεγχο (εργαστηριακές εξετάσεις)

- Έλεγχο εγκαταστάσεων/Audit

- Συχνότητα



1. Μικρό έως μηδενικό κίνητρο για αλλαγή νοοτροπίας στην διαχείριση ασφάλειας
Όχι πρακτικό - Όχι αποτελεσματικό FSMS

2.  Ανεπαρκής εκπαίδευση και εμπειρία στην εφαρμογή του
Αποτέλεσμα: MH αναγνώριση κινδύνων (φυσικών, χημικών (ΥΑΕΤ), μικροβιολογικών) 

MH εκτίμηση επικινδυνότητας (σοβαρότητας και πιθανότητας)

3. Έλλειψη χρόνου και οικονομικών πόρων: Ελάχιστο προσωπικό-μη εξειδικευμένο.

4. Τεκμηρίωση: Προφορική επικοινωνία

5. Επαλήθευση αποτελεσματικότητας συστήματος - συνήθεις πρακτικές /εμπειρία



Αξιολόγηση προμηθευτών: Έλεγχος ‘του προηγούμενου κρίκου’ της αλυσίδας

Μεγάλες επιχειρήσεις:
Επενδύουν σημαντικόσημαντικό χρόνοχρόνο & & οικονομικούςοικονομικούς πόρουςπόρους στη διασφάλιση αξιόπιστων προμηθευτών

Μικρές επιχειρήσεις:
Προμηθευτές μέσωμέσω τηλεφωνικήςτηλεφωνικής επικοινωνίαςεπικοινωνίας, μη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης (μη
ικανό επίπεδο γνώσεων επιστήμης τροφίμων, στατιστικής κ.α.)

Προμηθευτές (ενδιάμεσος κρίκος),  επίσης μικρές επιχειρήσεις (χωρίς ουσιαστικό ‘έλεγχο
ασφάλειας)

Μικρές επιχειρήσεις τροφίμων: Προβλήματα εφαρμογής (HACCP)



Τύποι 
Μη Συμμορφώσεων (Μ.Σ.) 

Αποτελέσματα επίσημου ελέγχου 
(2015 – 2017) 

Υπέρβαση νομοθετικού ορίου 

Ανίχνευση κουμαρίνης σε εκλεκτά 
αρτοσκευάσματα (τσουρέκια και 
κουλουράκια με κανέλλα) σε επίπεδα 
μεγαλύτερα από το επιτρεπόμενο 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008  
Δείγματα [17 (28) – 2016] 

Υπέρβαση νομοθετικού ορίου Υπέρβαση θειωδών σε αποξηραμένα 
φρούτα 

Μη επιτρεπόμενη χρήση 

Ανίχνευση συντηρητικών - που 
προορίζονται για ελεύθερα αλκοόλης 
ποτά - σε σκευάσματα για παρασκευή 
γρανιτών 

Μη επιτρεπόμενη χρήση Γλυκά κουταλιού με θειώδη (μη 
επιτρεπόμενα) 

Επισήμανση Μη ορθή αναγραφή της λειτουργικής 
κατηγορίας του προσθέτου ή του Ε  

Επισήμανση Επισήμανση των θειωδών 
(αλλεργιογόνα) 

 

Παραδείγματα Μη-Συμμορφώσεων



* Συνεχή ενημέρωση της βιομηχανίας τροφίμων για τη νομοθεσία

* Ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ βιομηχανίας τροφίμων (όλα τα στάδια παραγωγής) 
&βιομηχανίας παραγωγής Υ.Α.Ε.Τ.

* Συνεργασία όλων των μερών!

Συμπεράσματα - σημεία βελτίωσης

Αρμόδιες αρχές έλεγχου

Βιομηχανία/Προμηθευτές ΥΕΤ Βιομηχανία τροφίμων



Email: zmousia@efet.gr

z.mousia@gmail.com


