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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας καλωσορίζουμε στο 7ο τεύχος του 

ηλεκτρονικού δελτίου της ΕΔΥΠΥ.  

 

Οι υγειονομικοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας  των τροφίμων (από το αγρόκτημά στο τραπέζι) σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 

αποτελούν αδιαμφισβήτητα έναν από τους βασικούς τρόπους 

αποτροπής  διατροφικών κρίσεων και στοχεύουν στην 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών. 

Στο κυρίως θέμα αυτού του τεύχους παρουσιάζεται ένα σύντομο 

ιστορικό του πλαισίου των υγειονομικών ελέγχων στην Ελλάδα 

καθώς και οι αρμόδιοι φορείς. Παράλληλα, σκιαγραφείται το 

πλαίσιο των υγειονομικών έλεγχων των τροφίμων στο στάδιο της 

πρωτογενούς παραγωγής και από το στάδιο της πρώτης 

μεταποίησης έως της τελικής διάθεσης. Επίσης, γίνεται αναφορά 

στο ενιαίο κυρωτικό σύστημα που εφαρμόζεται για την επιβολή 

διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεων στον 

τομέα των τροφίμων. Τέλος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 

νεότερες οδηγίες από τον Κώδικα Τροφίμων - Codex Alimentarius 

και τη νέα ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.  

Καλή ανάγνωση! 

Ελίνα Κωσταρά  

Χημικός Περιβάλλοντος, Technical Officer EU SHIPSAN ACT Joint Action, 

MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή, MSc 

Sustainable Environmental Management 
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
Ηλίας Χαϊδούτης, Επόπτης Δημόσιας Υγείας MSc.  

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΝΠΔΔ), Δ/νση Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Ενημέρωσης 

  

Η υγιεινή των τροφίμων : 

1. απαιτεί ελέγχους σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων 

2. απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση 

3. απαιτεί συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών 

4. βασίζεται στη νομοθεσία και τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα 

5. συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της Δημόσιας Υγείας 

 

Πρόλογος  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως μια από τις βασικές της προτεραιότητες την ασφάλεια των τροφίμων. Η κοινοτική 

νομοθεσία περιλαμβάνει σύνολο κανόνων που εγγυώνται την επίτευξη του στόχου ασφαλών και υγιεινών τροφίμων 

(Καν. ΕΚ 882/2004). O αποτελεσματικός υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή 

δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και των οικονομικών συνεπειών των τροφιμογενών νοσημάτων (FAO/

WHO – CAC, 2009). Για να εξασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, είναι αναγκαίο να διενεργούνται 

έλεγχοι σε όλες τις πτυχές της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων ως μία συνέχεια, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι 

και τη διάθεση του τροφίμου στον καταναλωτή, διότι κάθε στοιχείο έχει δυνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των 

τροφίμων.  

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα βασίζεται στην αρχή της πρωταρχικής ευθύνης των επιχειρήσεων τροφίμων, 

σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής εντός των επιχειρήσεων υπό τον έλεγχό τους, 

έτσι ώστε οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα στους τομείς συνάφειας με τις με τις 

δραστηριότητές τους τηρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Καν. ΕΚ 178/2002). Τα κράτη - µέλη εκτελούν τη 

νομοθεσία για τα τρόφιμα, παρακολουθούν και επαληθεύουν εάν τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας 

από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων 

σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και 

διανομής, διατηρούν σύστημα επισήμων ελέγχων 

και άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται η δημόσια επικοινωνία σε 

θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τον 

κίνδυνο των τροφίμων, την εποπτεία της 

ασφάλειας των τροφίμων και άλλες 

δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτουν 

όλα τα στάδια.  

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών 

παρακολουθούν και ελέγχουν τη συνολική και 

αποτελεσματική τήρηση των απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της 

τροφικής αλυσίδας (αγρότες, παραγωγοί 

τροφίμων και ζωοτροφών, εισαγωγείς, 

μεσαζόντες, διανομείς, δημοσιές και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις τροφοδοσίας κλπ). Τα κράτη µέλη 

καθορίζουν επίσης το σύστημα των κυρώσεων 

που επιβάλλονται στις παραβιάσεις της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι εν λόγω κυρώσεις 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

Κυρίως θέμα  

Φωτογραφία 1. Η αλυσίδα των τροφίμων (Αμερικανικό κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 2015) 
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Σύντομο ιστορικό  

Από τις απαρχές της νομοθετικής λειτουργίας του 

νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους υπήρξε μέριμνα για την 

αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων της χώρας 

(Κρεμαστινού, 2007).  Το έτος 1929 ιδρύεται από την 

κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932) η 

Υγειονομική Σχολή Αθηνών, μετά από πρόταση της 

Οργάνωσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών με σκοπό την 

εκπαίδευση Ιατρών Υγιεινολόγων και κατωτέρου 

υγειονομικού προσωπικού (εποπτών εξυγιάνσεως).  

Με τον νόμο 4333/1929 προβλέπεται η έκδοση 

υγειονομικών διατάξεων από το υπουργείο Υγείας και τον 

ν. 6008/1934 περί οργανώσεων των περιφερειακών 

υγειονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων αρμοδιότητες για τον έλεγχο και την επίβλεψη της 

παρασκευής, πώλησης και κατανάλωσης των τροφίμων 

(Κώδικας Υγειονομικής Νομοθεσίας).  

Ο αναγκαστικός νόμος 2520/1940 περί υγειονομικών 

διατάξεων προβλέπει την έκδοση ειδικότερων 

υγειονομικών διατάξεων για την υγιεινή των τροφίμων, 

δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η με αριθμό 2805/1960 

υγειονομική διάταξη περί υγειονομικού ελέγχου τροφίμων 

η οποία προσδίδει χαρακτηρισμούς για τα τρόφιμα, τα 

κατατάσσει ανάλογα με την επίδραση στην ανθρώπινη 

υγεία και προβλέπει διοικητικά μέτρα και κυρώσεις.    

Αρμόδιοι φορείς για τον υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων, 

έως την έναρξη της ισχύος της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

στον τομέα των τροφίμων, ήταν η Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας και για τον υγειονομικό έλεγχο των 

τροφίμων ζωικής προέλευση  η Δ/νση Κτηνιατρικής 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας.  Με τη 

δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ν. 

2741/1999) οι παραπάνω αρμοδιότητες έχουν περιέλθει 

στον ΕΦΕΤ, ο οποίος μαζί με το Υπουργείο αγροτικής 

ανάπτυξης & τροφίμων, αποτελούν τις Κεντρικές αρμόδιες 

αρχές στον τομέα των τροφίμων κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004.  

Συμφωνά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία αρμόδια αρχή είναι 

η κεντρική αρχή που θα οριστεί αρμόδια για την οργάνωση 

των επισήμων ελέγχων, ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην 

οποία έχει μεταβιβαστεί αυτή η αρμοδιότητα. Επίσημος 

έλεγχος είναι κάθε μορφή ελέγχου που πραγματοποιείται 

από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους για την εξακρίβωση 

της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία τροφίμων.  

 

 

 

 

 

 

 

Υγειονομικοί έλεγχοι των τροφίμων στο στάδιο της 

πρωτογενούς παραγωγής  

Στις 29 Απριλίου 2004 εκδόθηκε ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 

852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων ο οποίος καθορίζει 

τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής που πρέπει να τηρούν οι 

επιχειρήσεις τροφίμων. Η προσέγγιση του κανονισμού 

σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη την 

τροφική αλυσίδα, θέτει απαιτήσεις υγιεινής από το στάδιο 

της πρωτογενούς παραγωγής. Οι εργασίες στην πρωτογενή 

παραγωγή για τις οποίες τίθενται οι διατάξεις του 

Κανονισμού περιλαμβάνουν:  

 τη μεταφορά, την αποθήκευση και το χειρισμό 

πρωτογενών προϊόντων στον τόπο παραγωγής, υπό 

τον όρο ότι αυτό δεν αλλοιώνει ουσιαστικά τη φύση 

τους 

 τη μεταφορά ζώντων ζώων, όταν κριθεί αναγκαίο για 

την επίτευξη των στόχων του κανονισμού, και 

 σε περίπτωση φυτικών προϊόντων, αλιευτικών 

προϊόντων και άγριων θηραμάτων, τις εργασίες 

μεταφοράς από τον τόπο παραγωγής σε μια 

εγκατάσταση για την παράδοση των πρωτογενών 

προϊόντων, ο χαρακτήρας των οποίων δεν έχει 

αλλοιωθεί σημαντικά. 

Στο μέτρο του δυνατού, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρωτογενή 

προϊόντα προστατεύονται από τη μόλυνση, λαμβάνοντας 

υπόψη οιαδήποτε επεξεργασία πρόκειται να υποστούν στη 

συνέχεια. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να 

τηρούν τις κατάλληλες κοινοτικές και εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο των πηγών κινδύνου 

στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες, 

συμπεριλαμβανομένων: 

α) των μέτρων ελέγχου της μόλυνσης από τον αέρα, το 

έδαφος, το νερό, τις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, τα 

κτηνιατρικά προϊόντα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

και τα βιοκτόνα και από την αποθήκευση τους, το χειρισμό 

και την διάθεση των αποβλήτων, και 

β) των μέτρων που αφορούν την υγεία και την καλή 

διαβίωση των ζώων και την υγεία των φυτών, τα οποία 

έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των ζωονόσων και των 

ζωονοσογόνων παραγόντων. 

Προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής είναι τα προϊόντα 

του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θήρας και της αλιείας. 

Τα πρωτογενή προϊόντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

προϊόντα φυτικής προέλευσης, (π.χ. σπόρους, φρούτα, 

λαχανικά, αρωματικά φυτά, μανιτάρια, φύτρα σπόρων), 

προϊόντα ζωικής προέλευσης (π.χ. αυγά, νωπό γάλα, μέλι, 

αλιευτικά προϊόντα, ζώντα δίθυρα μαλάκια), προϊόντα 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης που συλλέγονται από τη 

φύση (π.χ. μανιτάρια, μούρα, σαλιγκάρια, κλπ).  
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(ΥΠΑΑΤ), αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την 

οργάνωση των επισήμων ελέγχων των ζωοτροφών και 

των τροφίμων στην πρωτογενή παραγωγή και στη φάση 

της πρώτης μεταποίησης πρωτογενών προϊόντων κατά 

την οποία τα προϊόντα υφίστανται επεμβάσεις που δεν 

συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας, που δεν τα καθιστούν 

μεταποιημένα. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων στον τομέα 

της πρωτογενούς παραγωγής των τροφίμων σε 

περιφερειακό επίπεδο συναρμόδιες υπηρεσίες είναι το 

ΥΠΑΑΤ και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής των Περιφερειών.  

Υγειονομικοί έλεγχοι στον τομέα των τροφίμων από 

το στάδιο της πρώτης μεταποίησης έως της τελικής 

διάθεσης.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική υγειονομική νομοθεσία 

«Υγειονομικός έλεγχος είναι η λεπτομερής εξέταση από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής 

προελεύσεως και των ποτών, καθώς και των αντικειμένων, 

των χώρων και των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν 

υγειονομικό ενδιαφέρον, για να διαπιστωθούν τυχόν 

δυσμενείς επιδράσεις στη ∆ηµόσια Υγεία και στο 

περιβάλλον». Ως έλεγχος που ασκείται από αρμόδια αρχή, 

ο υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων εντάσσεται στους 

επισήμους ελέγχους στον τομέα των τροφίμων. Οι 

επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιοδήποτε από τα 

στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των 

τροφίμων και περιλαμβάνουν ελέγχους σε επιχειρήσεις 

σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση των τροφίμων, 

κάθε διαδικασία, υλικό, ουσία, δραστηριότητα ή ενέργεια, 

καθώς και μεταφορά, που σχετίζεται με τα τρόφιμα.  

Επιθεώρηση είναι η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τα 

τρόφιμα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά 

πληρούν τις νομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας (Καν. ΕΚ 

882/2004). Ο φυσικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου του τροφίμου, τον έλεγχο των 

μεταφορικών μέσων, της συσκευασίας, της επισήμανσης 

και της θερμοκρασίας. Επίσης στους φυσικούς ελέγχους 

εντάσσεται και η δειγματοληψία για ανάλυση και 

εργαστηριακή εξέταση και κάθε άλλον έλεγχο που 

απαιτείται για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση προς τη 

νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων. 

Στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, οι αρμόδιες 

κτηνιατρικές υπηρεσίες ασκούν υγειονομικούς ελέγχους 

στις εγκαταστάσεις των σφαγείων, τεμαχισμού, 

τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης 

& κατάψυξης κρέατος, ιχθυοσκάλων, συσκευασίας, ψύξης 

-  κατάψυξης και τεμαχισμού αλιευμάτων, ζώντων 

δίθυρων μαλακίων και  αλιευτικών σκαφών, σαλιγκαριών 

και βατραχοπόδαρων, γάλακτος μέχρι και την 

παστερίωση του, τυποποίησης - συσκευασίας αυγών και 

προϊόντων αυγών,  τυποποίησης μελιού και ψυκτικών 

αποθηκών,  σύμφωνα με την ισχύουσα κτηνιατρική 

νομοθεσία (Π.Δ. 79/2007).   

 

Φωτογραφία 2. Διάγραμμα απεικόνισης ελεγκτικού 

μηχανισμού στην Ελλάδα  

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 

15523/2006)  για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην 

υγειονομική νομοθεσία (μαζική εστίαση, λιανική, 

παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς, διανομείς, 

αποθήκες, εργαστήρια τροφίμων κλπ) ο υγειονομικός 

έλεγχος των τροφίμων σε αυτό το στάδιο διενεργείται από 

τις περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και έχει τη 

μορφή της επιθεώρησης της εγκατάστασης ή του φυσικού 

ελέγχου των τροφίμων.  

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την 

οργάνωση των επισήμων ελέγχων των τροφίμων στα 

στάδια της φάσης της πρώτης μεταποίησης στον τομέα 

του κρέατος και της μεταποίησης και της διανομής όλων 

των λοιπών τροφίμων. 

Ενιαίο Κυρωτικό σύστημα  

Με την έκδοση του Ν. 4235/2014 θεσπίζονται μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 

και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων με 

ενιαίο χαρακτήρα σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων. 

Εισάγονται μέτρα συμμόρφωσης από τις αρμόδιες αρχές 

στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων με σκοπό τη 

συμμόρφωση τους προς αυτές.  

Προβλέπονται ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης που αποτελούν η θέτουν σε κίνδυνο τη 

δημόσια υγεία (άμεσα μέτρα συμμόρφωσης, παραπομπή 

στη δικαιοσύνη, επιβολή διοικητικών κυρώσεων) καθώς 

και ενέργειες σε περίπτωση που οι μη συμμορφώσεις δεν 

αποτελούν ή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 

(διεξαγωγή επανελέγχων για την αξιολόγηση των 

διορθωτικών ενεργειών ως προς τις μη συμμορφώσεις).  
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Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων σε 

περιπτώσεις μη συμμορφώσεων για την πρωτογενή παραγωγή και τις 

συναφείς εργασίες, για τις γενικές και ειδικότερες απαιτήσεις υγιεινής των 

εγκαταστάσεων, τη μη εφαρμογή αυτοελέγχου βάσει των αρχών HACCP, τα μη 

ασφαλή τρόφιμα, τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων χωρίς την 

προβλεπόμενη άδεια καθώς, πιο ειδικές μη συμμορφώσεις καθώς και κάθε 

άλλη μη συμμόρφωση στον τομέα των τροφίμων.  

Οι αρμόδιες αρχές εισηγούνται ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις άρνησης, 

παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης των ελέγχων, σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

παράγουν, εισάγουν, αποθηκεύουν, διακινούν ή διαθέτουν στην κατανάλωση 

τρόφιμα, τα οποία κατά τη διαπίστωση των αρμοδίων αρχών είναι επιβλαβή 

για την υγεία, στις επιχειρήσεις που μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών 

υποπίπτουν πάνω από δύο φορές στην ίδια μη συμμόρφωση καθώς και 

ειδικότερες περιπτώσεις μη συμμορφώσεων (π.χ. γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα).   

Συμπεράσματα  

Η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί διαχρονικά ένα σημαντικό 

ζήτημα για τη Δημόσια Υγεία (WHO, 2015). Παρόλο που οι κυβερνήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο προσπαθούν κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο να 

βελτιώσουν την ασφάλεια των τροφίμων, η εμφάνιση νοσημάτων που 

σχετίζεται με την κατανάλωση τροφίμων παραμένει σημαντικό θέμα σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Η υγιεινή των τροφίμων σκοπεύει στην λήψη των απαραίτητων προληπτικών 

μέτρων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας, διακίνησης και 

διάθεσης των τροφίμων, ώστε να αποφευχθούν τα τροφιμογενή νοσήματα 

στους καταναλωτές από μικροοργανισμούς, τοξίνες και χημικές ουσίες 

(Αρβανιτίδου – Βαγιωνά, 2013).  

Η βασική αρχή που εισάγεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 σχετικά με τη 

συνεισφορά των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων στη διασφάλιση των 

πρακτικών υγιεινής σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η 

νομοθέτηση της εφαρμογής των αρχών HACCP σε όλες τις επιχειρήσεις 

τροφίμων μετά την πρώτη μεταποίηση αποτελούν σημαντικά βήματα στην 

επίτευξη του στόχου της υγιεινής των  τροφίμων.     

Ο υγειονομικός έλεγχος διεξάγεται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας των 

τροφίμων, όπως ορίζεται από τα πολυετή ολοκληρωμένα Εθνικά σχέδια 

ελέγχου που καταρτίζονται από τις Κεντρικές αρμόδιες αρχές, από το αρχικό 

στάδιο της παραγωγής τους έως την τελική τους διάθεση.  

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διαθέτουν καλό συντονισμό έτσι ώστε να 

εφαρμόζονται ομοιόμορφα οι επίσημοι έλεγχοι στον τομέα των τροφίμων και 

το ενιαίο κυρωτικό σύστημα, καθώς και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις. 

Επίσης, να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που διεξάγει επισήμους ελέγχους 

διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση στον τομέα της αρμοδιότητάς του καθώς και 

δυνατότητες διεπιστημονικής συνεργασίας έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι 

κανόνες της κοινοτικής νομοθεσίας για την επίτευξη του στόχου ασφαλών και 

υγιεινών τροφίμων.     
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Codex Alimentarius: Νέες κατευθυντήριες οδηγίες  

Η Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius), η οποία είναι ένα 

διακυβερνητικό σώμα, όπου όλες οι χώρες-μέλη έχουν ψήφο, υιοθέτησε τον 

Αύγουστο του 2016 δυο σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες με 

την εφαρμογή τους θα έχουν άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη 

δημόσια υγεία. Η μία οδηγία αφορά στον έλεγχο της Σαλμονέλωσης και η 

δεύτερη αφορά στα τροφιμογενή νοσήματα που οφείλονται σε παράσιτα.  

 Κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο της Σαλμονέλωσης (μη τυφο 

– παρατυφική) στο βοδινό και χοιρινό κρέας (Guidelines for the 

control of nontyphoidal Salmonella spp. in beef and port meat  

CONTROL OF NONTYPHOIDAL CAC/GL 87-2016): Οι οδηγίες αφορούν 

στις ορθές πρακτικές παραγωγής και στις πιθανές παρεμβάσεις για τη 

μείωση της μετάδοσης. Επίσης δίνουν έμφαση στη σημαντικότητα της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα 

τροφίμων από το αγρόκτημα στο τραπέζι.  Κατεβάστε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες από εδώ.  

 Κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των γενικών οδηγιών για 

την υγιεινή των τροφίμων για τον έλεγχο τροφιμογενών νοσημάτων 

που οφείλονται σε παράσιτα  (Guidelines on the application of 

general principles of food hygiene to the control of foodborne 

parasites CAC/GL 88-2016): Οι οδηγίες αφορούν σε όλα τα τρόφιμα από 

την παράγωγη στην κατανάλωση και επικεντρώνονται στα πιο 

επικίνδυνα παράσιτα που προκαλούν τροφιμογενή νοσήματα όπως αυτά 

έχουν προσδιοριστεί από το Διεθνή Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας 

(F.A.O). Κατεβάστε τις κατευθυντήριες οδηγίες από τον εδώ.  

Στην Ελλάδα το Εθνικό Σημείο Επαφής είναι ο ΕΦΕΤ. Στον παρακάτω 

ισότοπο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Codex Alimentarius 

και τους στόχους και αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής: 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/codex  

Επικαιρότητα 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων (2016/C 278/01) 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης είναι η διευκόλυνση και 

η εναρμόνιση της εφαρμογής των απαιτήσεων της ΕΕ σχετικά με τα 

προαπαιτούμενα προγράμματα και τις διαδικασίες βάσει HACCP, με την 

παροχή πρακτικής καθοδήγησης: 

 σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των προαπαιτούμενων 

προγραμμάτων και των διαδικασιών βάσει HACCP στο πλαίσιο ενός 

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 

 σχετικά με την υλοποίηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων  

 σχετικά με την εφαρμογή (κλασικών) διαδικασιών βάσει HACCP  

 σχετικά με την ευελιξία που παρέχεται σε ορισμένες εγκαταστάσεις 

τροφίμων από τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των 

προαπαιτούμενων προγραμμάτων και των διαδικασιών βάσει HACCP  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=OJ:C:2016:278:FULL  

Διάγραμμα : Στοιχεία συστήματος διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων (FSMS) 

Ημερίδα με τίτλο: «Η Ελονοσία 

στην Ελλάδα Σήμερα»  

 

Tο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και η 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) 

συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 21 

Σεπτεμβρίου 2016, ημερίδα με τίτλο 

«Η Ελονοσία στην Ελλάδα Σήμερα».  

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, 

παρουσιαστήκαν επιδημιολογικά, 

εντομολογικά και κλινικά δεδομένα 

καθώς και μέτρα πρόληψης και 

ενισχυμένης επιτήρησης της 

ελονοσίας, τα εντομολογικά 

δεδομένα για το ανωφελές κουνούπι, 

και η εργαστηριακή προσέγγιση και 

η κλινική αντιμετώπιση των 

ασθενών. 

Για περισσότερες πληροφορίες  

διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.   

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B87-2016%252FCXG%2B087e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B88-2016%252FCXG%2B088e.pdf
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/codex
http://www.keelpno.gr/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97/tabid/41/ctl/Details/mid/393/ItemID/369/language/el-GR/Default.aspx
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Νέα της ΕΔΥΠΥ 

Τελικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης SHIPSAN ACT για τις θαλάσσιες μεταφορές  

Στο τελικό συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα στη Ρόδο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 παραβρέθηκαν 85 συμμετέχοντες από 

23 χώρες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE), του Εκτελεστικού 

Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων(ECDC), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)και ναυτιλιακών εταιριών. Στο ευρωπαϊκό συνέδριο 

παρουσιαστήκαν τα αποτελέσματα της κοινής δράσης και ερευνητικές μελέτες των κρατών μελών και των 

εκπροσώπων των ναυτιλιακών εταιριών σε θέματα δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής υγιεινής στις θαλάσσιες 

μεταφορές. Από την Ελλάδα, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ και επόπτες δημόσιας 

υγείας που εργάζονται σε Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής τεσσάρων περιφερειακών 

ενοτήτων της χώρας.  

Διαβάστε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση SHIPSAN ACT εδώ.  

Συνάντηση των αποφοίτων του πρώτου κύκλου του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και 

Περιβαλλοντική Υγιεινή  

Στις 15/10/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αποφοίτων του πρώτου 

κύκλου (2006-2008) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Εφαρμοσμένη 

Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή" του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 10 χρόνια μετά την έναρξη του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος.  

Η πρωτοβουλία δημιουργίας της ΕΔΥΠΥ προήλθε από τους απόφοιτους του 

πρώτου κύκλου (2006—2008) και στέφτηκε με επιτυχία μιας και σήμερα η 

ΕΔΥΠΥ δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της δημόσια υγείας τόσο σε 

τοπικό επίπεδο όσο και εθνικό.   

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα 

http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/proc.html 

 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 

Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Ιατρικής— 

Κοινωνικές Ανισότητες και 

Δημόσια Υγεία 

 

Ημερομηνία:  31/10—01/11 

2016 

Τόπος διεξαγωγής: Κεντρικό 

Κτήριο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών , (Πανεπιστημίου 30, 

Αθήνα) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

και τη φόρμα εγγραφής 

επισκεφτείτε τον παρακάτω 

σύνδεσμο:  

http://www.onetoone-congress.gr/--3110-

0111  

Προσεχείς εκδηλώσεις 

Για πληροφορίες για την εγγραφή 

στην ΕΔΥΠΥ επισκεφτείτε την ιστο-

σελίδα  http://www.edypy.gr/site/

el/neameli.html    

http://www.shipsan.eu

