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Νέεο ζπλζήθεο ιόγω ηεο παγθόζκηαο 

αγνξάο–Πξνθιήζεηο θαη δεδνκέλα 

 Κεγάιε απόζηαζε από ηελ 
παξαγσγή ηελ θαηαλάισζε 

 Πνιιά ζηάδηα κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε 
ησλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά. 

 Υςειόηεξεο απαηηήζεηο πνηόηεηαο 
θαη αζθάιεηαο  

 Κεηαθηλεζείο πιεζπζκώλ, 
πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο.   

 Απζηεξέο λνκνζεζίεο 
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Εληνπηζκόο θαη αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ ζε 

όια ηα  ζηαδία - Μηα λέα πξνζέγγηζε 

 Υπνρξέσζε είλαη ε ελδειερήο 
παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ αλά 
θάζε. 

 Εμεηδίθεπζε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ 
θηλδύλσλ. 

 Απηόκαηε ελεκέξσζε ηεο επόκελεο 
θάζεο. 

 Οηθνδόκεζε εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηνπο 
ηνκείο παξαγσγήο. 

 Νέα εξγαιεία - αμηνπνίεζε δηαδπθηηαθώλ 
πιαηθνξκώλ θαηαρώξεζεο δεδνκέλσλ 



Νέα ζσμθωνία για ηοσς καηαναλωηές Η 

Επιηροπή ενιζτύει ηα δικαιώμαηα ηων 

καηαναλωηών ηης ΕΕ και ηην επιβολή ηοσ νόμοσ 

    Βξπμέιιεο, 11 Απξηιίνπ 2018  

    

   ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη κηα 
λέα ζπκθσλία γηα ηνπο θαηαλαισηέο 
ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη όινη νη 
Δπξσπαίνη θαηαλαισηέο 
επσθεινύληαη πιήξσο από ηα 
δηθαηώκαηά ηνπο βάζεη ηνπ δηθαίνπ 
ηεο Έλσζεο. 



Η λέα ζπκθωλία γηα ηνπο θαηαλαιωηέο 

ζα ζπλεπάγεηαη ηα εμήο 

 1. Ελίζρπζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 
θαηαλαιωηώλ ζην δηαδίθηπν 

 2. Εξγαιεία ζηα ρέξηα ηωλ 
θαηαλαιωηώλ γηα λα αζθνύληα 
δηθαηώκαηά ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ 
απνδεκίωζε 

 3. Θέζπηζε απνηειεζκαηηθώλ 
θπξώζεωλ γηα παξαβηάζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ γηα ηνπο 
θαηαλαιωηέο 

 4. Αληηκεηώπηζε ηωλ θαηαλαιωηηθώλ 
πξνϊόληωλ δύν πνηνηήηωλ 



Σύγχρονο εργαλείο-  

Food Safety Management  

    Πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  
 Risk assessment-Εληνπηζκόο 

 Risk management  
 Risk communication  

 
 

- ηξαηεγηθή  

 To θύξην μέλημα ηνπ Food Safety 
Management είλαη ε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ 
ηξνθηθώλ αζζελεηώλ ζην ρακειόηεξν δπλαηό 
επίπεδν.  
 

 Απηό κπνξεί λα επηηερζεί κε ζπγθεθξηκέλα 
κέηξα ζε θάζε επίπεδν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 



A.Εθηίκεζε θηλδύλνπ 

1. Αλαγλώξηζε ηνπ πξνβήκαηνο θαη 
πξνζδηνξηζκόο ηεο  επηξξνήο ηνπ ηεο 
αζθάιεηαο ηνπ ηξνθίκνπ   

2. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλεζπρίαο γηα ηνλ θίλδπλν 

3. Αμηνιόγεζε εάλ θάπνηα πιεζπζκηαθή νκάδα 
είλαη πηζαλόλ λα επεξεαζηεί 

4. Αμηνιόγεζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ ειέγρσλ γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ  

5. Κε βάζε ηα κέηξα πνπ ήδε ππάξρνπλ, 
ηνπνζεηείηαη κία ηηκή ζηελ πηζαλόηεηα ν 
θίλδπλνο λα εθδεισζεί  

6. Τεθκεξησκέλε απόθαζε γηα ην αλ ν θίλδπλνο 
είλαη ρακειόο, ζεκαληηθόο ή θξίζηκνο 



B.Risk Management 

 Ζ δηαδηθαζία ζηαζκίζεσο ησλ 
ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ ππό ην πξίζκα 
ηεο αμηνιόγεζεο  ηνπ θηλδύλνπ (risk 
assessment) θαη πηζαλόλ επηινγή 
πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ειέγρνπ. 

 Τν απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα risk 
management αθνξά όιε ηε δηαδηθαζία 
παξαγσγήο «από ην ρσξάθη κέρξη ην 
πηάην».  

 



Γ.Risk communication 

1. H ζπλεηδεηνπνίεζε θαη θαηαλόεζε ησλ 
θηλδύλσλ  

2. Πξνώζεζε ηεο ζπλνρήο θαη ζαθήλεηαο 
ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ 
θηλδύλνπ  

3. Θαηαλόεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο δηαρείξηζεο 
ηνπ θηλδύλνπ  

4. Δλίζρπζε ησλ θαιώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη 
πξνώζεζε ηνπ ζεβαζκνύ  

5. Δθδήισζε ηεο αλαγθαίαο ζπκκεηνρήο όισλ 
ησλ ελδηαθεξνκέλωλ νκάδσλ  

6. Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, γλώζεσλ, 
ζπκπεξηθνξώλ, πξαθηηθώλ θαη αληηιήςεσλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ.  
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ρεηίδεηαη ην επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ 

ηξνθίκνπ κε ηελ αγνξά πνπ απεπζύλεζαη; 
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Ρόινο ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ αιπζίδα 

αζθαιεηαο ηξνθίκωλ 

 Κεγάιν βάξνο ηεο αζθάιεηαο θέξεη 
ε κεηαπνίεζε-ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ 

 Πξσηνπνξεί κε λεεο ηδεέο θαη 
θαηλνηόκεο ηερληθέο 

 Παξέρεη ζηελ καδηθή εζηίαζε αζθαιείο 

πξώηεο ύιεο 
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Απόιπηε πξνϋπόζεζε -                   

Οξζή πξαθηηθή 

 Δγθαηαζηάζεηο βάζεη ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο 

 Δμνπιηζκόο θαηάιιεινο γηα επαθή κε 
ηξόθηκα 

 Φεηξηζκόο πιηθώλ θαη πξντόλησλ 

 Απνιύκαλζε, έιεγρνο ηξσθηηθώλ-
εληόκσλ 

 Πξνζσπηθό- εθπαίδεπζε-αμηνιόγεζε 

 Ηρλειαζηκόηεηα-Αλάθιεζε 
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ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

 Οη δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 
ηελ εθαξκνγή νξζήο πξαθηηθήο 

 Πεξηγξάθνπλ θαζήθνληα θαη 
ππεζπλόηεηεο ηωλ εκπιεθνκέλωλ 

 Οξηδνπλ ηελ ζπρλόηεηα θαη ηνλ 
ζθνπό εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ 

 Πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη 
ηηο πηζαλέο δηνξζωηηθέο ελέξγεηεο 

 Καζνξίδνπκε πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 
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Ιρλειαζηκόηεηα 

 Λνκηθή απαίηεζε 

 Θαηλνηνκία ζηα ρέξηα καο - Τξόπνο 
εθαξκνγήο 

 Πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε 
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           Ιρλειαζηκόηα-αλάθιεζε  

εηδηθή αλαθνξά ζε έλα ζύγρξνλν εξγαιείν κε 

ην νπνίν κπνξείο λα θαηλνηνκήζεηο. 

 Γξήγνξνο εληνπηζκόο πξνβιεκάησλ 

 Γξήγνξε αλάθιεζε πξνβιεκαηηθώλ 
πξντόλησλ 

 Θαιύηεξε αληηκεηώπηζε παξαπόλσλ 
πειαηώλ 

 Κείσζε νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ 

 Απνθπγή δπζθήκηζεο επηρείξεζεο 

 Πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο 



Ησάλλεο Σκαξλάθεο -Τερλνιόγνο 
Τξνθίκσλ 16 

Σξόπνη ηρλειάηηζεο 

 Από πιηθό ζην έηνηκν πξντόλ 

 Από ηειηθό πξντόλ πξνο ηα πιηθά 
πνπ ρξεζεκνπνηήζεθαλ 

 Πειάηεο πνπ παξέιαβαλ ην πξνίόλ 
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Εγθαηάζηαζε απνηειεζκαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο 

 Ιεηηνπξγηθή ηεθκεξίσζε ζπληαγν-
θαζενινγίσλ 

 Δζσηεξηθό ζύζηεκα παξηίδαο 
πιηθώλ-εκηεηνίκσλ-πξντόλησλ 

 Ζιεθηξνληθέο θαηαγξαθέο 

 Δύρξεζηε επηζήκαλζε 

 Δύθνιεο αλαθνξέο 
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Πνηνί θίλδπλνη καο απαζρνινύζαλ 

κερξη πξηλ ιίγα ρξόληα; 

 Φπζηθνί 

 Φεκηθνί 

 Κηθξνβηνινγηθνί 

 

 

 



Ησάλλεο Σκαξλάθεο -Τερλνιόγνο 
Τξνθίκσλ 19 

Αληηκεηωπίδακε 

 Τπραίν 
πεξηζηαηηθό 

 Τελ άγλνηα 

 Τελ αδηαθνξία 

 

Αξα δελ αληηκεηώπίδακε ηνλ δόιν νύηε ηελ θαθή 

πξόζεζε 
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Πξνζαξκνγή ηεο παξαγωγήο ζηελ 

αληηκεηώπηζε λέωλ θηλδύλωλ 

 1.Αιιεξγηνγόλα- Λέα λνκνζεζία 
1169/2011 

 2.Λνζεία θπξίσο κε  ζθνπό ηνλ 
αζέκηην θέξδνο 

 3.Πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ από 
πξάμεηο ζθόπηκεο κόιπλζεο ή 
αιινίσζεο(άκπλα ηξνθίκσλ)  
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Πωο θαηαθέξλνπκε λα αληαπεμέιζνπκε 

ζηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο; 

 Σηαζεξέο ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο-
Οηθνδόκεζε εκπηζηνζύλεο 

 Ηζηνξηθό ππόπησλ-επηθηλδύλσλ πιηθώλ κειέηε 
αλάιπζεο θηλδύλσλ-πηζαλόηεηεο. 

 Θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν επηζηεκνληθό θαη 
ηερληθό πξνζσπηθό 

 Βαζηά θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηώλ 
ηξνθίκσλ 

 Θαιιηέξγεηα εηαηξηθήο θνπιηνύξαο αζθάιεηαο 
ηξνθίκνπ 

 Γεκηνπξγία επράξηζηνπ εξγαζηαθνύ 
πεξηβάιινληνο γηα ην νπνίν ζα ακπλζεί ην 
αλζξώπηλν δπλακηθό όισλ ησλ επηπέδσλ. 

 



Ησάλλεο Σκαξλάθεο -Τερλνιόγνο 
Τξνθίκσλ 22 

Καιιηέξγεηα εηαηξηθήο θνπιηνύξαο 

αζθάιεηαο ηξνθίκνπ 

 Σηξαηεγηθή θαιιηέξγεηαο 
θνπιηνύξαο αζθάιεηαο ηξνθίκνπ 

 Σηόρνη θαη κεζνδνινγία αλαιόγσο 
ηνπ επηπέδνπ γλώζεσλ-ιεηηνπξγηώλ-
εκπινθήο 

 Δθπαίδεπζε-αλαζθόπεζε-
αμηνιόγεζε 

 Θίλεηξα 



Ησάλλεο Σκαξλάθεο -Τερλνιόγνο 
Τξνθίκσλ 23 

Οη Σερλνιόγνη ηξνθίκωλ είλαη νη επηζηήκνλεο 

πνπ κπνξείο λα εκπηζηεπηείο θαη ζηελ 

αζθάιεηα ηξνθίκωλ 

 

  Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


