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αςφάλειασ 
τροφίμων, 
νομοκεςίασ, 
πολιτικισ και 
επιχειρθματικότθτασ



Εν απσή ην…

Καν. 178/2002
για τον καθοριςμό των γενικών αρχών 
και απαιτήςεων τησ νομοθεςίασ για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυςη τησ Ευρωπαϊκήσ 
Αρχήσ για την Αςφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθοριςμό διαδικαςιών ςε 
θζματα αςφαλείασ των τροφίμων 



και εγένεηο…

Καν. 852/2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων

Καν. 853/2004 για τον κακοριςμό ειδικϊν κανόνων
υγιεινισ για τα τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ

Καν. 854/2004 για τον κακοριςμό ειδικϊν
διατάξεων για τθν οργάνωςθ των επίςθμων
ελζγχων ςτα προϊόντα ηωικισ προζλευςθσ που
προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο



Καν. 882/2004 για τθ διενζργεια επιςιμων
ελζγχων τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τθ νομοκεςία
περί ηωοτροφϊν και τροφίμων και προσ τουσ
κανόνεσ για τθν υγεία και τθν καλι διαβίωςθ των
ηϊων

Για ηωοτροφζσ
Καν.183/2005 περί κακοριςμοφ των απαιτιςεων
για τθν υγιεινι των ηωοτροφϊν

και εγένεηο…



και εγένεηο…

Οι Καν. 854 και 882 
καταργήθηκαν με 
τον Καν. 625/2017



Για μικροβιολογικά κριτιρια
Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων
για τα τρόφιμα

με κφριουσ ςτόχουσ:
• τθν εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ

τθσ υγείασ των ανκρϊπων

• τθ μείωςθ των κρουςμάτων ςαλμονελϊςεων και
λιςτεριϊςεων

και εγένεηο…



Για μικροβιολογικά κριτιρια
Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων
για τα τρόφιμα

με κφριουσ ςτόχουσ:
• τθν εναρμόνιςθ των μικροβιολογικϊν κριτθρίων

• τθ κζςπιςθ ενιαίων κανόνων για τουσ
υπεφκυνουσ επιχειριςεων τροφίμων

και εγένεηο…



Καν. 2073/2005

Η χριςθ των μικροβιολογικϊν κριτθρίων πρζπει να
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εφαρμογισ των
διαδικαςιϊν HACCP και άλλων μζτρων ελζγχου τθσ
υγιεινισ

Προάγει τθν προλθπτικι προςζγγιςθ των κινδφνων



Υγιεινισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ
1. Ιςχφει ςτθν παραγωγι, δεν ιςχφει για προϊόντα

ςτθν αγορά ι κατά τθν ειςαγωγι
2. Περιλαμβάνουν κυρίωσ μικροβιολογικοφσ

δείκτεσ
3. Σχζδιο δειγματολθψίασ 3 class (m, M)
Αποτελζςματα: ικανοποιθτικό, αποδεκτό και μθ
ικανοποιθτικό
Ενζργειεσ: Βελτίωςθ τθσ παραγωγισ μζςω των
διαδικαςιϊν του HACCP

Τφποι κριτθρίων

Καν. 2073/2005



Αςφάλεια των τροφίμων
1. Ιςχφει για προϊόντα ζτοιμα να κυκλοφοριςουν

ςτθν αγορά και κατά τθ διάρκεια του χρόνου
ηωισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ειςαγόμενων

2. Περιλαμβάνουν κυρίωσ πακογόνα βακτιρια
3. Σχζδιο δειγματολθψίασ 2 class (m=M)
Αποτελζςματα: ικανοποιθτικό - μθ ικανοποιθτικό
Ενζργειεσ: Απομάκρυνςθ από τθν αγορά και
αναηιτθςθ τθσ αιτίασ μζςω των διαδικαςιϊν
HACCP

Τφποι κριτθρίων

Καν. 2073/2005



Δεν ζχουν ακόμθ κεςπιςτεί διεκνείσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τα μικροβιολογικά
κριτιρια ςχετικά με πολλά τρόφιμα

H απόφαςθ ςχετικά με τθν ανάγκθ κακοριςμοφ
μικροβιολογικϊν κριτθρίων πρζπει να λαμβάνεται
με βάςθ τθν ικανότθτά τουσ να προςτατεφουν τουσ
καταναλωτζσ αλλά και τθν εφικτότθτά τουσ

Καν. 2073/2005



Αξιολόγηζη μικποβιολογικήρ επικινδςνόηηηαρ

Ορίηεται από τθν Επιτροπι του Codex Alimentarius
(CODEX, 2007) ωσ μια επιςτθμονικι διαδικαςία
που απαρτίηεται από τα ακόλουκα ςτάδια:

• αναγνϊριςθ επικινδυνότθτασ / κινδφνου:
προςδιοριςμόσ για το αν ο μικροοργανιςμόσ κζτει
πικανό κίνδυνο ςτθν υγεία ι όχι.

• αξιολόγθςθ τθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο:
προςδιοριςμόσ τθσ ζκταςθσ τθσ ζκκεςθσ του
ανκρϊπου ςτον μικροοργανιςμό και τουσ
μεταβολίτεσ του



Ορίηεται από τθν Επιτροπι του Codex Alimentarius
(CODEX, 2007) ωσ μια επιςτθμονικι διαδικαςία
που απαρτίηεται από τα ακόλουκα ςτάδια:

• αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτασ: προςδιοριςμόσ
τθσ ςχζςθσ μεταξφ μεγζκουσ ζκκεςθσ και
πικανότθτασ εμφάνιςθσ των επιπτϊςεων ςτθν
υγεία

• χαρακτθριςμό του κινδφνου: ςυνδυαςμόσ των
παραπάνω αναλφςεων για να εκτιμθκοφν οι
κίνδυνοι υγείασ που ςχετίηονται με τθν ζκκεςθ
του ανκρϊπου ςτον μικροοργανιςμό

Αξιολόγηζη μικποβιολογικήρ επικινδςνόηηηαρ



Αξιολόγηζη ηηρ επικινδςνόηηηαρ vs Διασείπιζη ηηρ αζθάλειαρ

Οι αξιολογθτζσ τθσ 
επικινδυνότθτασ 

παρζχουν ανεξάρτθτεσ 
επιςτθμονικζσ 

ςυμβουλζσ ςχετικά με 
πικανζσ απειλζσ ςτθ 
διατροφικι αλυςίδα

Οι διαχειριςτζσ τθσ 
αςφάλειασ 

χρθςιμοποιοφν αυτι 
τθ ςυμβουλι ωσ βάςθ 

για τθ λιψθ 
αποφάςεων για τθν 
αντιμετϊπιςθ των 
ηθτθμάτων αυτϊν

Επιςτιμθ ΠολιτικιΗ EFSA είναι ο κφριοσ 
αξιολογητήσ τησ 
επικινδυνότητασ

Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, οι αρχζσ 
των κρατών μελών 
και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο 



Τα πάνηα πεί….

Τροποποιιςεισ/ςυμπλθρώςεισ του Καν. 2073/2005

Καν. 1441/2007
Καν. 365/2010
Καν. 1086/2011
Καν. 209/2013
Καν. 1019/2013
Καν. 217/2014
Καν. 2285/2015
Καν. 1495/2017
Καν. 229/2019



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4

Ζνα νζο ςτζλεχοσ του βακτθρίου Escherichia coli
O104:H4 προκάλεςε μια ςοβαρι διατροφικι κρίςθ
τροφιμογενοφσ λοίμωξθσ ςτθ βόρεια Γερμανία από
τον Μάιο ζωσ τον Ιοφνιο του 2011.

Η αςκζνεια χαρακτθριηόταν από διάρροια με αίμα,
με υψθλι ςυχνότθτα ςοβαρϊν επιπλοκϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνου του αιμολυτικοφ-
ουραιμικοφ ςυνδρόμου (HUS), μια κατάςταςθ που
απαιτεί επείγουςα κεραπεία.



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4

Τθ διλωςθ αυτι τθν αναίρεςαν ςτθ ςυνζχεια
ανακοινϊνοντασ ότι οι ςπόροι για ςπορά και οι
ςπόροι με φφτρο από μια φάρμα ςτθ Κάτω
Σαξονία είναι θ πλζον πικανι πθγι των
κρουςμάτων.

Αρχικά, οι γερμανικζσ υγειονομικζσ αρχζσ ζκαναν
εςφαλμζνεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθν πικανι
προζλευςθ τθσ Escherichia coli κακϊσ ςυνζδεςαν
εςφαλμζνα τον ορότυπο O104 με τα αγγοφρια που
ειςιχκθςαν από τθν Ιςπανία



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4

Η Ιςπανία εξζφραςε τθν οργι τθσ ςχετικά με το
γεγονόσ ότι τα προϊόντα τθσ ςυνδζκθκαν με τθ
κανατθφόρα E. coli, κακϊσ αυτι θ αςτοχία κόςτιηε
ςτουσ ιςπανοφσ εξαγωγείσ 200 εκατομμφρια
δολάρια τθν εβδομάδα.

Συνολικά, επλιγθςαν 3950 άτομα και 53
απεβίωςαν, εκ των οποίων 51 ςτθ Γερμανία.
Επίςθσ, 800 άτομα υπζφεραν από αιμολυτικό
ουραιμικό ςφνδρομο (HUS).



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4

Μια ςειρά από περιπτϊςεισ αναφζρκθκαν ςε
πολλζσ άλλεσ χϊρεσ, όπωσ θ Ελβετία, θ Πολωνία,
οι Κάτω Χϊρεσ, θ Σουθδία, θ Δανία, το Ηνωμζνο
Βαςίλειο, ο Καναδάσ και οι ΗΠΑ. Όλοι όμωσ αυτοί
οι άνκρωποι είχαν πάει ςτθ Γερμανία ι τθ Γαλλία
λίγο πριν αρρωςτιςουν.

Η επιδθμία αυτι ιταν μια από τισ μεγαλφτερεσ του
είδουσ παγκοςμίωσ και θ μεγαλφτερθ που ζχει
αναφερκεί ςτθ Γερμανία.



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4

Στισ 20 Οκτωβρίου 2011 θ Ευρωπαϊκι Αρχι για τθν
Αςφάλεια των Τροφίμων εξζδωςε επιςτθμονικι
γνϊμθ ςχετικά με τον κίνδυνο τθσ ςιγκατοξίνθσ που
παράγεται από Escherichia coli και άλλα πακογόνα
βακτιρια για τουσ ςπόρουσ προσ ςπορά και τουσ
ςπόρουσ με φφτρο.

Βάςει αυτισ τθσ γνϊμθσ αποφαςίςτθκε θ
τροποποίθςθ του Καν. 2073/2005 (με τον Καν.
209/2013) με τθν ενςωμάτωςθ κριτθρίου
αςφάλειασ για τθν παρουςία βακτθρίων
Escherichia coli που παράγουν ςιγκατοξίνθ



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4

Σθμειϊνεται ότι ςτθν πρϊτθ ζκδοςθ του 2073/2005
αναφερόταν: Η επιςτθμονικι επιτροπι κατζλθξε
ςτο ςυμπζραςμα ότι θ εφαρμογι ενόσ
μικροβιολογικοφ προτφπου για τα τελικά προϊόντα
όςον αφορά τθν VTEC O157 δεν είναι πικανόν να
επιφζρει ςθμαντικζσ μειώςεισ ςτο ςχετικό κίνδυνο
για τουσ καταναλωτζσ.

Η επιςτθμονικι επιτροπι εντόπιςε τισ ακόλουκεσ
κατθγορίεσ τροφίμων ςτισ οποίεσ θ VTEC
αντιπροςωπεφει κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία:
ωμό ι μθ επαρκώσ μαγειρεμζνο βοδινό ………,
νωπά προϊόντα και ιδίωσ ςπόροι με φφτρο…..



Παπάδειγμα 1: Escherichia coli O104:H4



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.

Από το 2005 μζχρι και ςιμερα το Campylobacter
είναι ο ςυχνότερα καταγεγραμμζνοσ νοςογόνοσ
παράγοντασ από τρόφιμα ςτον άνκρωπο ςτθν Ε.Ε.

Η καμπυλοβακτθριακι γαςτρεντερίτιδα προκαλεί
διάρροια, (υδατϊδθ, κολλϊδθ ι και αιματϊδθ).
Άλλα ςυμπτϊματα είναι: ο πυρετόσ, ο μυικόσ και
κοιλιακόσ πόνοσ, ο πονοκζφαλοσ, θ ναυτία και
μερικζσ φορζσ εμετόσ.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.
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Από το 2005 μζχρι και ςιμερα το Campylobacter
είναι ο ςυχνότερα καταγεγραμμζνοσ νοςογόνοσ
παράγοντασ από τρόφιμα ςτον άνκρωπο ςτθν Ε.Ε.

Η καμπυλοβακτθριακι γαςτρεντερίτιδα προκαλεί
διάρροια, (υδατϊδθ, κολλϊδθ ι και αιματϊδθ).
Άλλα ςυμπτϊματα είναι: ο πυρετόσ, ο μυικόσ και
κοιλιακόσ πόνοσ, ο πονοκζφαλοσ, θ ναυτία και
μερικζσ φορζσ εμετόσ.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.

Το 2008 εκπονικθκε βαςικι μελζτθ (δθμοςιεφτθκε
το 2010) ςε επίπεδο ςφαγείου για να υπάρχουν
ςυγκρίςιμα αρικμθτικά ςτοιχεία ςχετικά με το
επίπεδο μόλυνςθσ των κοτόπουλων
κρεατοπαραγωγισ ςτθν Ζνωςθ.

Η EFSA κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα ςφάγια
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγισ είχαν μολυνκεί
κατά μζςο όρο κατά 75,8 %.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.

Σφμφωνα με τθν επιςτθμονικι γνϊμθ τθσ EFSA θ
οποία δθμοςιεφτθκε το 2010, είναι πικανό θ
επεξεργαςία, θ προετοιμαςία και θ κατανάλωςθ
κρζατοσ κοτόπουλων κρεατοπαραγωγισ να
ευκφνεται για το 20 % με 30 % των κρουςμάτων
καμπυλοβακτθρίωςθσ ςτον άνκρωπο, ενϊ το 50 %
με 80 % μπορεί να αποδίδεται ςυνολικά ςτα
υποδόχα (ξενιςτζσ) κοτόπουλα.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.

Επιςτθμονικι γνϊμθ τθσ EFSA (2011) ςχετικά με τισ
επιλογζσ ελζγχου για το Campylobacter ςε όλθ τθν
αλυςίδα παραγωγισ κρζατοσ πουλερικϊν,
αναφζρει μεταξφ άλλων, ότι κα μποροφςε να
επιτευχκεί μείωςθ του κινδφνου για τθ δθμόςια
υγεία από τθν κατανάλωςθ κρεάτων κοτόπουλων
κρεατοπαραγωγισ κατά περιςςότερο από 50 % εάν
τθροφνταν όριο 1000 cfu/g ςτα ςφάγια



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.

Η EFSA δθμοςίευςε επίςθσ το 2012 επιςτθμονικι
γνϊμθ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ για τθ δθμόςια
υγεία που κα πρζπει να καλφπτονται από τθν
επικεϊρθςθ του κρζατοσ πουλερικϊν, θ οποία
αποδίδει υψθλό ενδιαφζρον για τθ δθμόςια υγεία
ςτο Campylobacter.

Με βάςθ τισ γνϊμεσ τθσ EFSA του 2010 και 2011 θ
Επιτροπι ανζκεςε τθν εκπόνθςθ ανάλυςθσ του
κόςτουσ και των οφελϊν για τον κακοριςμό
μζτρων ελζγχου για τθ μείωςθ του Campylobacter
ςτο κρζασ κοτόπουλων κρεατοπαραγωγισ



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.

Στισ 18 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιικθκε
ςυνεδρίαςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ για τα
μικροβιολογικά κριτιρια ςτα τρόφιμα και
ςυηιτθςθ επί τροποποίθςθσ του παραρτιματοσ Ι
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2073/2005 για το
καμπυλοβακτιριο ςε ςφάγια κοτόπουλων
κρεοπαραγωγισ

Στισ 24/8/2017 δθμοςιεφτθκε ο Καν. 1495/2017 ο
οποίοσ τροποποιεί τον Καν. 2073/2005.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.



Παπάδειγμα 2: Campylobacter spp.



Παπάδειγμα 3: Salmonella spp.



Παπάδειγμα 3: Salmonella spp.

Στον Καν. 1086/2011, ο οποίοσ τροποποίθςε τον
Καν. 2073/2005 ανζφερε:

• Ο επιπολαςμόσ τθσ ςαλμονζλασ ςτα ςμινθ
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγισ και ςτισ
γαλοποφλεσ διατθρείται ακόμα ςε υψθλά
ποςοςτά

• Η εφαρμογι του κριτθρίου ςε όλουσ τουσ
οροτφπουσ ςαλμονζλασ πριν αποδειχκεί θ
ςθμαντικι μείωςθ του επιπολαςμοφ τθσ
ςαλμονζλασ μπορεί να ζχει δυςανάλογο
οικονομικό αντίκτυπο για τον κλάδο παραγωγισ.



Παπάδειγμα 3: Salmonella spp.

Στον Καν. 1086/2011, ο οποίοσ τροποποίθςε τον
Καν. 2073/2005 ανζφερε:

• Σφμφωνα με μελζτθ τθσ EFSA το 2008, το 80 % των
περιςτατικϊν ςαλμονζλωςθσ ςε ανκρϊπουσ
προκαλοφνται από τθ Salmonella enteritidis και τθ
Salmonella typhimurium

• Ο κακοριςμόσ κριτθρίου για τουσ δφο ορότυπουσ
κα προςφζρει τθν καλφτερθ δυνατι ιςορροπία
μεταξφ, τθσ μείωςθσ τθσ ςαλμονζλωςθσ ςε
ανκρϊπουσ από κατανάλωςθ κρζατοσ
πουλερικϊν και των οικονομικϊν ςυνεπειϊν από
τθν εφαρμογι αυτοφ του κριτθρίου.



Παπάδειγμα 3: Salmonella spp.



Σασ ευχαριςτώ πολφ!

Τα ςυμπεράςματα δικά ςασ


