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Σκοπός της εργασίας ήταν η διενέργεια ανάλυσης για τον προσδιορισμό 

μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που απαιτούν έλεγχο, ο βαθμός 
ελέγχου που απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων καθώς και η 
περιγραφή της τεχνικής ανάλυσης. Με την ανάλυση αξιολογούνται οι υφιστάμενοι 
κίνδυνοι και κατηγοριοποιούνται τα προληπτικά μέτρα ελέγχου με βάση το πρότυπο 
ISO 22000:2005 σε προαπαιτούμενα (PRPs), λειτουργικά προαπαιτούμενα 
προγράμματα (OPRPs) και κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs). Οι υπεύθυνοι όλων των 
επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 852/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προγράμματα και 
διαδικασίες ασφάλειας των τροφίμων βάσει των αρχών HACCP. 
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ABSTRACT 
The aim of this work was the conduction of a hazard analysis to determine which 
microbiological, chemical or natural hazards need to be controlled, the degree of control 
required to ensure food safety as well as the description of hazard analysis technique. A 
hazard assessment was conducted so that control measures were selected and 
categorized at prerequisite programs (PRPs) operational prerequisite programs (OPRPs) 
and critical control points (CCPs). The selection and assessment of control measures 
was conducted according to the standard ISO22000:2005. According to (EC) No 
852/2004 the food business operators should establish and operate food safety programs 
and procedures based on the HACCP principles. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να καταρτίζουν και να 

εφαρμόζουν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, προγράμματα και διαδικασίες ασφάλειας των τροφίμων βάσει των 
αρχών HACCP. Σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό οι απαιτήσεις σχετικά με την ανάλυση 
των κινδύνων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του Codex Alimentarius. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη λαμβάνονται υπόψη και οι ειδικές απαιτήσεις για τον καθορισμό 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, οι οποίες προκύπτουν από τον 
κανονισμό (ΕΚ) 853/2004. 

Με τη μελέτη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005, συνδυάζονται η αμοιβαία επικοινωνία στην 
αλυσίδα των τροφίμων, η συστηματική διαχείριση, τα προαπαιτούμενα καθώς και οι 
αρχές HACCP (Hazard Analysis - Critical Control Points/ Ανάλυση Κινδύνων - 
Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Τα στοιχεία αυτά είναι κοινώς αποδεκτά ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων 
μέχρι την κατανάλωση. Για την εφαρμογή του προτύπου απαιτείται η αναγνώριση και 
αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που λογικά αναμένεται να εμφανιστούν, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το είδος των διεργασιών και 
των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών. Με την ανάλυση των 
κινδύνων προσδιορίζεται η στρατηγική διασφάλισης του ελέγχου των κινδύνων με 
συνδυασμό των προαπαιτούμενων, των λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων 
και του σχεδίου HACCP (ISO, 2005).  

Το είδος, η εποχή, η τροφή, η περιοχή αλίευσης, η ηλικία αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για τη θρεπτική αξία αλλά και για την ύπαρξη επιμόλυνσης των 
αλιευμάτων (EFSA, 2005). Πολύ σημαντικός παράγοντας επιμόλυνσης αποτελεί η 
περιβαλλοντική μόλυνση (Hinck et al. 2009). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
περιοχή της Βαλτικής θάλασσας στην οποία υπάρχει σημαντική ρύπανση με 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και διοξίνες. Έχει διαπιστωθεί ότι στην περιοχή 
αυτή τα επίπεδα διοξίνης στις ρέγγες είναι περίπου 3,5 φορές υψηλότερα από ότι σε 
ρέγγες άλλων περιοχών αλίευσης. Το ίδιο ισχύει και για το σολομό της περιοχής αυτής  
καθώς είναι περίπου 5 φορές περισσότερο μολυσμένος από διοξίνη, συγκριτικά με τον 
εκτρεφόμενο (EFSA, 2005).  

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν: (i) η καταγραφή και αξιολόγηση των 
σημαντικότερων κινδύνων για τα αλιευτικά προϊόντα και τα δίθυρα μαλάκια σε 
επιχείρηση διακίνησης τους, (ii) η προσέγγιση της τεχνικής ανάλυσης των κινδύνων, 
(iii) η κατηγοριοποίηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου, (iv) ο προσδιορισμός των 
βασικότερων αιτιών για τους καταγεγραμμένους κινδύνους.  
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 Για την ανάλυση των κινδύνων αρχικά ελέχθησαν τα προαπαιτούμενα στο κατά 
πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων με 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, κατά την οποία αναδείχτηκε η αρτιότητα των 
εγκαταστάσεων της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε ομάδα 
ασφάλειας τροφίμων δίνοντας ιδιαίτερη βάση στη διεπιστημονική γνώση και εμπειρία. 
Η ομάδα ασφάλειας των τροφίμων συνέλεξε πληροφορίες για τα διακινούμενα από την 
επιχείρηση αλιευτικά προϊόντα (ψάρια, μαλακόστρακα, κεφαλόποδα) και δίθυρα 
μαλάκια όπως αυτά ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 853/2004. Έπειτα 
πραγματοποιήθηκε συλλογή των τεχνικών δεδομένων των προϊόντων, προσδιορίστηκε 
η χρήση αυτών στη τροφική αλυσίδα και έπειτα από καταγραφή του συνόλου του 
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εξοπλισμού σχηματίστηκαν και επαληθεύτηκαν τα διαγράμματα ροής. Στο σχήμα 1 
παρουσιάζεται ενδεικτικά το διάγραμμα ροής των νωπών ιχθύων. 
  Παράλληλα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστεί για 
κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο, εάν η εξάλειψη ή η μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα 
είναι απαραίτητη για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και εάν απαιτείται έλεγχός του 
για να διευκολύνεται η επίτευξη των καθορισμένων αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. H 
αξιολόγηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη σοβαρότητα των αρνητικών 
επιπτώσεων (ISO, 2005) στην υγεία (Α: 1 έως 3) και την πιθανότητα εμφάνισης τους 
(Β: 1 έως 3).  
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Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής νωπών ιχθύων 

  
 Από τα παραπάνω η επικινδυνότητα (R) ορίζεται από το γινόμενο: Α x B. Βάσει 
της αξιολόγησης επιλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός προληπτικών μέτρων ελέγχου 
που προλαμβάνουν, εξαλείφουν ή μειώνουν τους αναγνωρισμένους κινδύνους στα 
καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα: 
R: 1-2/ Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες  
R: 4-6/ Καθιερώνεται Λειτουργικό Προαπαιτούμενο (ΟPRP)  
R: 9/ Καθιερώνεται Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (CCP) 

Με βάση τα διαγράμματα ροής, κατά την αναγνώριση των κινδύνων εξετάστηκαν 
τα διάφορα στάδια συνεκτιμώντας τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν. Στην 
ανάλυση ελήφθησαν υπόψη η προέλευση των αλιευτικών προϊόντων, των δίθυρων 
μαλακίων και των υλικών που μπορεί να έλθουν σε επαφή με το προϊόν, καθώς υπάρχει 
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περίπτωση να επηρεάσουν την αξιολόγηση της εμφάνισης κινδύνων και των επιπέδων 
αυτών.  

Από τη μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε, προσδιορίστηκαν οι τρεις κατηγορίες 
κινδύνου για τους οποίους έπειτα από αξιολόγηση σύμφωνα με την πηγή τους, την 
πιθανότητα εμφάνισης τους, τη φύση τους καθώς και τη σοβαρότητα των αρνητικών 
επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία, η παρακολούθηση τους κρίθηκε να γίνεται με 
λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα και σχέδιο HACCP (ΙSO, 2005).  

Η κατηγοριοποίηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας το Διάγραμμα Αποφάσεων του σχήματος 2 το οποίο βασίζεται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές ISO/TS 22004:2005 (ISO, 2005α). Από αυτό προέκυψαν τα 
προαπαιτούμενα (PRPs) και τα λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRPs) 
όπως δειγματοληπτικές εργαστηριακές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, καθώς 
και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) όπως η παρακολούθηση των θερμοκρασιών 
συντήρησης. 
 

 
 
Σχήμα 2. Διάγραμμα αποφάσεων για την κατηγοριοποίηση των προληπτικών μέτρων 

ελέγχου 
 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ανάλυση των κινδύνων αποτέλεσε μέρος του 

ΣΔΑΤ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων) για την εφαρμογή του οποίου 
απαιτούνται είκοσι τεκμηριωμένες διαδικασίες, σαράντα διαφορετικά έντυπα ελέγχων 
και παρακολούθησης καθώς και δεκαεπτά οδηγίες εφαρμογής. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται οι κίνδυνοι για τα αλιευτικά προϊόντα και τα 
δίθυρα μαλάκια οι οποίοι αναγνωρίζονται στο στάδιο της παραλαβής (Πίν. 1). 

 
Πίνακας 1. Αναγνωρισμένοι μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι στο στάδιο 

παραλαβής των αλιευτικών προϊόντων και δίθυρων μαλακίων 
 Ψάρια Μαλακ/κα Κεφ/δα Δίθ. 

μαλάκια 
Αξιολόγηση 
Α Β R 

Κίνδυνος (Μ) 
(τοξίνες 

και οι μεταβολίτες τους)
    

3 2 6 

 Salmonella SPP    √    
Παράσιτα √       

Vibrio spp. √       
E. coli √   √    
Ισταμίνη √       

Κίνδυνος (Χ)     3 2 6 
Παραλυτικός 

Ιχθυοτοξισμός (PSP)    √    

Οκαδαϊκό οξύ, 
δινοφυσιστοξίνες και 
πεκτενοτοξίνες μαζί 

   √ 
   

Γεσοτοξίνες    √    
Αζασπειροξέα    √    

Αζώτο τριμεθυλαμίνης 
(TMA-N). √       

Βιοτοξίνες-
Σιγκουατοξίνη ή 
μυοπαραλυτικές 

τοξίνες 

√ √ √  
   

Αμνησιακός 
Ιχθυοτοξισμός (ASP)    √    

Μόλυβδος, Μb √ √ √ √    
Κάδμιο, Cd √ √ √ √    

Υδράργυρος, Hg √ √ √     
Διοξίνες και PCB        √ √      
Καρκινογόνοι 
πολυκυκλικοί 
αρωματικοί 

υδρογονανθράκες-
ΠΑΥ* Δείκτης: 
Βενζο[a]πυρένιο  

√ √ √ √ 

   

Ολικό πτητικό βασικό 
άζωτο (TVB-N) √    √    

Τοξίνες από δηλητ. 
ψάρια √       

Κίνδυνος (Φ)     3 2 6 
Ξύλο, Μέταλλο, Γυαλί, 
Πλαστικό                         √ √ √ √    

 Βασική αιτία επιμόλυνσης είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος αφού μπορεί να 
προκαλέσει π.χ επιμόλυνση με ΠΑΥ (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες-
γονιδιοτοξικά καρκινογόνες ουσίες) λόγω πετρελαιοκηλίδων οφειλόμενων στη ναυτιλία 
(ΕΕ, 2006). Σε αυτή τη βάση η επιστημονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά μέτρα σε 
σχέση με τη δημόσια υγεία (ΕΕΚΜΔΥ) έχει συστήσει τη χρήση του E. coli αντί για τα 
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κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή, κατά την εφαρμογή βακτηριακών δεικτών, ως ένδειξη 
κοπρανώδους μόλυνσης (ΕΕ, 2007). 
 Την περιβαλλοντική ρύπανση αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων, όσον αφορά το υψηλό ποσοστό εύρεσης καδμίου κατά την περίοδο 
2003 - 2007. Οι αναλύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές 
συγκεντρώσεις καδμίου σε αλιεύματα (ΕFSA, 2009). Ιδιαίτερα σημαντικό κίνδυνο 
αποτελεί η ύπαρξη θαλάσσιων βιοτοξίνων σε δίθυρα μαλάκια. Οι δηλητηριώδεις αυτές 
ουσίες συσσωρεύονται από τα δίθυρα μαλάκια, ιδίως όταν τρέφονται με πλαγκτόν που 
περιέχει τοξίνες (ΕΕ., 2004α). 

Ειδική πρόβλεψη για το πρόβλημα των διοξινών λαμβάνει ο Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1881/2006 σύμφωνα με τον οποίο θέτονται όρια σε διάφορες κατηγορίες 
διοξινών. Βάσει του Κανονισμού αυτού, ορισμένα είδη ψαριών που προέρχονται από 
την περιοχή της Βαλτικής ενδέχεται να περιέχουν υψηλά επίπεδα διοξινών και 
πολυχλωροδιφαινυλίων. Επειδή  επομένως τα ψάρια αυτά δεν συμμορφώνονται ως 
προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα διοξινών στη σύστασή τους, αποκλείονται από το 
ανθρώπινο διατροφολόγιο. Υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό, ότι ο 
αποκλεισμός των ψαριών από τη διατροφή μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
υγεία των ανθρώπων της περιοχής αυτής. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η ύπαρξη 
υδραργύρου με τον οποίο επιβαρύνονται τα ιχθυηρά σε περιοχές επιβαρυμένες με 
ρύπους (π.χ από βιομηχανική δραστηριότητα).  
 Από την μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής, τα 
προληπτικά μέτρα κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι προαπαιτούμενα (PRPs), έντεκα 
λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRPs) και δύο κρίσιμα σημεία ελέγχου 
(CCPs) τα οποία καταγράφονται στον πίνακα 2. 
 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση προληπτικών μέτρων ελέγχου σε CCPs, OPRPs, & PRPs  
Προληπτικό μέτρο CCP OPRP PRP 
Συντήρηση με ψύξη √   
Κατάψυξη √   
Υγιεινή Προσωπικού  √  
Καθαρισμός – Απολύμανση  √  
Εντομοκτονία – Μυοκτονία  √  
Παρεμπόδιση διασταυρούμενης επιμόλυνσης  √  
Εκπαίδευση προσωπικού  √  
Διαχείριση απορριμμάτων/ υποπροϊόντων   √  
Συντήρηση εξοπλισμού και διακρίβωση οργάνων  √  
Εργαστηριακές αναλύσεις σε διαπιστευμένο 
εργαστήριο 

 √  

Διαχείριση πιστοποιητικών προμηθευτών  √  
Ποιοτικός Έλεγχος παραλαμβανόμενων  √  
Διαχείριση απορριμμάτων    
Έλεγχος πλυσίματος στολών προσωπικού  √  
Χωροδιάταξη στο εσωτερικό   √ 
Περιβάλλον Χώρος   √ 
Διαχείριση αποβλήτων-αποχέτευση   √ 
Δίκτυο νερού/ πυρόσβεσης   √ 
Υποστηρικτικός εξοπλισμός (ηλεκτρογεννήτρια, 
σύστημα ψύξης) 

  
√ 

Εξοπλισμός μεταφοράς   √ 
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Η ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη του κίνδυνου διακίνησης στην αγορά 
απαγορευμένων δηλητηριωδών ψαριών των οικογενειών: Tetraodontidae, Molidae, 
Diodontidae και Canthigasteridae (ΕΕ, 2004α; ΕΕ, 2004b). Είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι από το 2007, το Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης (ΕΕΑΘΒ) 
ανίχνευσε τη τετροδοτοξίνη σε δείγμα λαγοκέφαλου (οικ. Tetraodontidae), 
προερχόμενο από τη θαλάσσια περιοχή του Χορευτού Πηλίου. Η ανάλυση του 
δείγματος κατέδειξε την παρουσία τετροδοτοξίνης. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί και 
την πρώτη αναφορά, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για την παρουσία τετροδοτοξίνης σε 
Lagocephalus sceleratus που αλιεύτηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα.  

 Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, όπως αυτά καταγράφονται στο σχέδιο HACCP, 
παρακολουθούνται με αυτόματα καταγραφικά με συχνότητα καταγραφής κάθε 5 λεπτά. 
Η καταγραφή πραγματοποιείται σε όλους τους χώρους της επιχείρησης καθώς και στα 
μέσα μεταφορά έως και την παράδοση των προϊόντων. 

Οι φυσικοί κίνδυνοι οι οποίοι αναγνωρίστηκαν μπορεί να οφείλονται στη μη 
τήρηση της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP), αλλά και σε άλλους παράγοντες 
που έχουν να κάνουν με τους χειρισμούς των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στην 
επιχείρηση.  

Πολύ σημαντικό προληπτικό μέτρο ελέγχου είναι ο ποιοτικός έλεγχος στην 
παραλαβή των προϊόντων (Martinsdóttir et al. 2001). Με την υλοποίηση του 
συστήματος, ειδικευμένο προσωπικό διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τις 
καταγεγραμμένες οδηγίες με στόχο τη ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διακίνησης 
επικίνδυνου προϊόντος.  

Όταν -έπειτα από οργανοληπτική εξέταση- προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη 
φρεσκάδα των αλιευτικών προϊόντων, είναι δυνατόν να λαμβάνονται δείγματα και να 
υποβάλλονται σε εργαστηριακούς ελέγχους για τον προσδιορισμό των επιπέδων ολικού 
πτητικού βασικού αζώτου (TVB-N) και αζώτου τριμεθυλαμίνης (TMA-N). Η έλλειψη 
φρεσκάδας αποτελεί το κύριο αίτιο ύπαρξης των TVB-N και ΤΜΑ-Ν (ΕΕ, 2004b).  

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Τα αλιευτικά προϊόντα και δίθυρα μαλάκια αποτελούν ένα υψηλής 
επικινδυνότητας τρόφιμο για το οποίο η πιθανότητα επιμόλυνσης στις μέρες μας έχει 
αυξηθεί λόγω της αυξημένης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η υλοποίηση και εφαρμογή 
ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων, σε επιχείρηση εμπορίας, 
αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, λόγω της φύσης του 
προϊόντος αλλά και του τρόπου λειτουργίας της.  Με την ανάλυση προσδιοριστήκαν και 
αξιολογήθηκαν με την τεχνική του πρότυπου ISO22000:2005 οι μικροβιολογικοί, 
χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι. Για τον έλεγχο των παραπάνω και την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου εμφάνισής τους καταγράφηκαν 2 κρίσιμα σημεία ελέγχου και 12 
λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα.   
 Από τα λειτουργικά προαπαιτούμενα, ιδιαίτερη σημασία για την ελαχιστοποίηση 
της πιθανότητας διακίνησης επικίνδυνου προϊόντος, αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος κατά 
την παραλαβή των προϊόντων από ειδικευμένο προσωπικό. 
 Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων όπως αυτή 
καθορίζεται από το πρότυπο ISO22000:2005, απαιτεί συλλογική προσπάθεια της 
διοίκησης, των εργαζομένων καθώς και ειδικευμένου μόνιμου ή μη επιστημονικού 
προσωπικού.  
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