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Τα τελευταία 20 χρόνια



ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρότυπα: η συλλογή κανόνων 
που θεσπίζονται με την έγκριση 
ενός αναγνωρισμένου φορέα και 

βασίζεται σε συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες, με 
τελικό σκοπό την παραγωγή 

βέλτιστου προϊόντος ή 
αποτελέσματος. 

Περισσότερα 
από 25 νέα 
πρότυπα / 

αναθεωρήσεις 
σε σχέση με την 

Covid-19 
εξέδωσε ο ISO.

COVID-19 NATIONAL RESOURCES: 

από 36 μέλη του ISO για την τεχνική 

υποστήριξη ενάντια στην Covid-19.

(AustriaSI, NBelgiumN, SCCanada, 

SAChina, AFranchNOR, DIN Germany, 

UNItaly, IPortugalQ, UNE Spain)



Συστήματα Διαχείρισης

Τα Συστήματα Διαχείρισης εμπεριέχουν / απαιτούν /
υποστηρίζουν:
✓ Risk Analysis – Risk Management (επιχειρησιακό) –

SWOT Analysis.
✓ Διαδικασίες εκτάκτων αναγκών – Ομάδες Διαχείρισης –

Ασκήσεις.
✓ Διαδικασίες - οδηγίες τεκμηρίωσης / ικανότητα ιχνηλάτισης

σε περίπτωση ανάγκης / έλεγχος επισκεπτών / έλεγχος
εργαζομένων).

✓ Συνεχή εκπαίδευση προσωπικού / καθορισμός ρόλων και
αρμοδιοτήτων / Ευαισθητοποίηση – Περιβάλλον εργασίας.

✓ Δέσμευση της Διοίκησης για παροχή πόρων / Πολιτικές /
Συνεχής βελτίωση.

✓ Πιστοποιήσεις / διαβεβαίωση στα ενδιαφερόμενα μέρη /
εξωτερική επικοινωνία.



Τι έχουμενα
αντιμετωπίσουμε ?

Βιολογικούς κινδύνους –
έκτακτες ανάγκες

Έκτακτες Ανάγκες

Αξιολόγηση 
επιπτώσεων στην 

Ασφάλεια τροφίμων

Συνεχή παρακολούθηση 
επιστημονικών 

δεδομένων

Τήρηση προαπαιτούμενων
(GHP / GMP) – περιβάλλον 

εργασίας

Αξιολόγηση του εργασιακού 
περιβάλλοντος / MEEK                  

Σχέδια δράσης 

Τήρηση νομοθετικών 
απαιτήσεων / μέτρων

Συνεχή παρακολούθηση 
επιστημονικών δεδομένων 

/ νομοθεσία

ΣΔΑΤ ΣΔ



Συστήματα διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων

➢ Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων:

παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική αναγνώριση,

αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια

των τροφίμων, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές

απαιτήσεις, την πρόληψη της εμφάνισης των κινδύνων και

της συνεχούς βελτίωσης. Risk Analysis (HACCP –

βιολογικοί κίνδυνοι).

➢ Κίνδυνος: η κατάσταση η οποία θέτει ένα ποσοστό απειλής

για τη ζωή, την υγεία, την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον. Οι

περισσότεροι κίνδυνοι θεωρούνται ανενεργοί ή πιθανοί, με

μόνο θεωρητική απειλή βλάβης. Αξιολογούνται συνήθως με

την πιθανότητα ενός κινδύνου να μετατραπεί σε ένα

συμβάν και τη σοβαρότητα του συμβάντος εάν αυτό

επρόκειτο να εμφανιστεί.



Συστήματα 
Διαχείρισης 
Ασφάλειας 
Τροφίμων



Ιοί και τρόφιμα
➢ Ιογενείς λοιμώξεις από (Rota-ιοί, Νoro-ιοί, Astro-ιοί,

Adeno-ιοί, Entero-ιοί, Sapo-ιοί). Οι ιοί είναι μικροσκοπικοί,

συχνά εξαιρετικά μεταδοτικοί παθογόνοι παράγοντες

που προκαλούν ασθένειες.

➢ Οι ιοί δεν συνιστούν ζωντανά κύτταρα (ενδοκυτταρικά

παράσιτα) και χρειάζονται ένα ζωντανό κύτταρο

(ξενιστής) για να αναπαραχθούν.

➢ Δεδομένου ότι οι ιοί δεν αναπτύσσονται σε

περιβάλλον χωρίς ζωντανά κύτταρα, τα τρόφιμα και το

νερό εάν μολυνθούν, μπορούν να δράσουν μόνο ως μέσο

μεταφοράς των ιών.



Ιοίκαιτρόφιμα

Οι ιοί μπορούν να εξαπλωθούν με διαφορετικούς τρόπους όπως

μέσω:

❖ Σωματικών υγρών - για παράδειγμα, ο ιός HIV

❖ Του αέρα - για παράδειγμα, η εποχική γρίπη

❖ Κατάποσης - για παράδειγμα, Νοροϊός.

Η μετάδοση μπορεί να γίνει από άτομο σε άτομο, από

μολυσμένα τρόφιμα ή νερό και από άμεση επαφή με

επιφάνειες ή αντικείμενα πάνω στα οποία υπάρχει ο ιός.

Εισέρχεται στο σώμα με κατάποση και εισπνοή.

Προκαλεί μόλυνση μόλις φτάσει στο έντερο. Μπορεί να

επιβιώσει και να παραμείνει μολυσματικός στα τρόφιμα

και στο περιβάλλον για παρατεταμένες χρονικές

περιόδους. Ο Sars-CoV-2 συμπεριφέρεται διαφορετικά.



Ιοί και προληπτικά μέτρα

1 2 3 4

Despite being 

red, is actually 

a cold place

Mercury is the 

closest planet 

to the Sun

Earth is the 

third planet 

from the Sun

Is the farthest 

planet from 

the Sun

Mercury Earth Neptune
Μετάδοση / Διασπορά Αναγνωρισμένων βιολογικών κινδύνων

❖ Η κύρια οδός μετάδοσης των περισσοτέρων ιών να είναι η επαφή 

μεταξύ ανθρώπων.

❖ Μη τήρηση Αυστηρών / Επαρκών προγραμμάτων καθαρισμού και 

απολύμανσης

❖ Χαμηλό επίπεδο ατομικής υγιεινής (GHP)

❖ Μη ορθή χρήση ΜΑΠ κατά τους χειρισμούς

❖ Μη τήρηση κανόνων από τους εργαζόμενους (GMP)

❖ Απουσία σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών 

❖ Ελλιπής εκπαίδευση και κατανόηση στην εφαρμογή των ανωτέρων



Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

➢ Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιολογήσουν την συγκεκριμένη πανδημία COVID-19 και να την εντάξουν συστηματικά

στην ανασκόπηση των διεργασιών του HACCP και συνολικά της λειτουργίας της επιχείρησης.

➢ Τήρηση Προαπαιτούμενων (καθαρισμός / απολύμανση – Ατομική υγιεινή - Υποδομές) - GHP – GMP.

➢ Είναι ο SARs-coV-2 σοβαρός κίνδυνος σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων?

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα τρόφιμα ενέχουν κίνδυνο για τη 

δημόσια υγεία σε σχέση με την COVID-19.



Συστήματα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων

➢ Διακινδύνευση – Risk Analysis – Διαχείριση κινδύνου – The risk

approach / Προσέγγιση της διακινδύνευση και σε επιχειρηματικό επίπεδο

(βιωσιμότητα)

➢ Συνεχή εφαρμογή του Κύκλου Deming / Plan – Do – Check – Act. Ο

κύκλος βελτίωσης εκτελείται σε δύο επίπεδα. Αρχές HACCP και

Διοίκησης (ΣΔΑΤ)

➢ Η Ορθή και επαρκής αναγνώριση των κινδύνων / Η εφαρμογή τους

διασφαλίζει την βιωσιμότητα

➢ Ύπαρξη ισχυρών Ομάδων δράσης (HACCP, εκτάκτων αναγκών,

Ποιότητας, κτλ)

➢ Καταμερισμός ευθυνών / αρμοδιοτήτων – Ευαισθητοποίηση –

Ομαδικότητα

➢ Εντοπισμός τρωτών σημείων εντός του οργανισμού – Λήψη κατάλληλων

μέτρων



Διαφοροποίηση της Covid-19 
σε σχέση με τους άλλους ιούς 

➢ Μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

➢ Προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα

➢ Ανάγκη τήρησης συγκεκριμένων μέτρων (νομοθεσία)

➢ Εξασφάλιση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος

➢ Επιπτώσεις σε όλους τους οργανισμούς (όχι μόνο 

τροφίμων)

➢ Ανάγκη αναθεώρησης Μελέτης Εκτίμησης 

Επαγγελματικών κινδύνων

➢ Επανεκπαίδευση ή πρακτική εκπαίδευση σε 

συγκεκριμένους κανόνες



Προστασία εργαζομένων

Mars

Jupiter
Jupiter is the biggest one of the Solar 

System is also a gas giant



Δομικά στοιχεία σχεδίων έκτακτης ανάγκης
• Ουσιαστική συμμετοχή Διοίκησης και εργαζομένων
• Προσδιορισμός και αξιολόγηση κινδύνων
• Πρόληψη και έλεγχος κινδύνων
• Αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση συστήματος
• Επιχειρησιακή ετοιμότητα - γνώση
• Στοχευμένες διαδικασίες διαχείρισης
• Επικοινωνία κινδύνου, εκπαίδευση και κατάρτιση /

Σαφής ευθύνες - Αρμοδιότητες
• Τρόποι για την ανάκαμψη μετά την έκτακτη ανάγκη

(πανδημία)



Η Διασφάλιση της επόμενης μέρας…
➢ Ουσιαστική κουλτούρα για την ασφάλεια των τροφίμων (Food

safety culture)

Να επαναξιολογηθεί η τρέχουσα κουλτούρα των οργανισμών, να γίνουν

βελτιώσεις και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα αυτών των

βελτιώσεων. Διαφοροποίηση τρόπου λειτουργίας.

➢ Ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον και περιβαλλοντική

παρακολούθηση (Monitoring)

Να επαναξιολογηθεί η τοποθεσία, το προσωπικό, οι ζώνες υψηλού

κινδύνου, η καταλληλότητα του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού

(ΜΑΠ), η επάρκεια και η καταλληλότητα του εξοπλισμού καθαρισμού /

απολύμανσης, έλεγχος παραγόντων που επιδρούν αρνητικά σε

καταναλωτές ή τους χειριστές.



Η Διασφάλιση της επόμενης μέρας…
➢ Ανώτερη Δέσμευση Διοίκησης (Leadership and commitment)

Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να δεσμευτούν για την ασφάλεια των

τροφίμων, με έμφαση στα ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και συνεχή

βελτίωση.

➢ Ουσιαστική έρευνα σχετικά με τις πρακτικές, τυχόν νομοθετικές

απαιτήσεις και εφαρμογές, στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

συμπεριλαμβανομένου:

• του καθορισμού των κινδύνων, των αδυναμιών και των 

επισφαλειών

• της ενημέρωσης σχετικά με τις επικρατούσες βέλτιστες 

πρακτικές για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον 

κλάδο των τροφίμων

• Εφαρμοζόμενα μοντέλα



Θετικά Συμπεράσματα 
❖ Οι οργανισμοί που διατηρούσαν πρότυπα είχαν και έχουν να

διανύσουν μικρότερη απόσταση σε σχέση με αυτές που δεν

τηρούσαν.

❖ Αναγνωρισμένη ικανότητα στο να μπορούν να διαβάσουν –

κατανοήσουν – υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τους κανόνες.

❖ Η σοφία των προτύπων διασφάλιζε και θα διασφαλίζει την

προστασία της επιχείρησης.

❖ Η συνεχής εκπαίδευση ισχυροποίησε την ευαισθητοποίηση

❖ Κατανόηση σημαντικότητας των προαπαιτούμενων.

❖ Βελτίωση της αντίληψης των συστημάτων από τις επιχειρήσεις.

❖ Ισχυροποίηση ρόλο του τεχνικού ασφαλείας και γιατρού

εργασίας (ΜΕΕΚ).



Αρνητικά Συμπεράσματα 
❖ Αισχροκέρδεια στα ΜΑΠ (γάντια, μάσκες) και στις χημικές ουσίες για

τον καθαρισμό και την απολύμανση

❖ Παραπλάνηση των υπευθύνων σε σχέση με την καταλληλόλητα και

αποτελεσματικότητα των χημικών παραγόντων (καθαριστικών και

απολυμαντικών)

❖ Σπατάλη πόρων για εξοπλισμό που δεν ήταν αποτελεσματικός κατά

της Covid-19.

❖ Μη προετοιμασία των οργανισμών για την διαχείριση όποιας κρίσης

❖ Ανικανότητα των οργανισμών στην κατανόηση των νέων απαιτήσεων

❖ Μη στελέχωση ομάδων με κατάλληλα εκπαιδευμένο / έμπειρο

προσωπικό στην διαχείριση κρίσεων ή την ασφάλεια των τροφίμων



Σας ευχαριστώ για τη 
προσοχή σας

foodsafetyart@gmail.com / 
i.kakos@yahoo.gr

+30 697 1895718
+30 694 9558226

mailto:foodsafetyart@gmail.com

