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1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την καθιέρωση της Κρητικής κουζίνας σαν έναν από τους πλέον
υγιεινούς τρόπους διατροφής παγκοσμίως καθώς και με τα δυναμικά
βήματα της προώθησης των παραδοσιακών Κρητικών προϊόντων σε
Ευρώπη, Αμερική και Ασία, τόσο μέσω εξαγωγών και πώλησης
τεχνογνωσίας όσο και μέσω του Γαστροτουρισμού, γυρνάει αισίως μια
καινούργια σελίδα στην αειφόρο ανάπτυξη της βιομηχανίας ποτών και
τροφίμων της Κρήτης.
Παρ’ όλα ταύτα επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο ή οδηγός
που να αποσαφηνίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν
προκειμένου να ιδρυθεί ή να επεκταθεί επιτυχώς μια παραγωγική μονάδα
ποτών ή τροφίμων. Επιπλέον ο τομέας της παραγωγής τροφίμων και
ποτών έχει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες οι οποίες μπορεί να είναι
αποτρεπτικές για νέους επιχειρηματίες και μηχανικούς. Ενώ η
δαιδαλώδης νομοθεσία, Ελληνική και Ευρωπαϊκή, μπορεί να περιπλέξει
περαιτέρω το επιχειρηματικό εγχείρημα. Τέλος επί του παρόντος η
φιλοσοφία που επικρατεί στις σχέσεις μηχανικών και επιχειρηματιών
είναι αυτής της αποσπασματικής χρήσης των υπηρεσιών του μηχανικού
και όχι της ανάθεσης εκπόνησης πλήρους και διεξοδικής μελέτης του
έργου οδηγώντας σχεδόν πάντα σε κατασκευή μονάδων με κόστος πολύ
πιο υψηλό από το αναμενόμενο και με προβλήματα τόσο στην λειτουργιά
και συντήρηση όσο και στην δυνατότητα επέκτασης της παραγωγής.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να αποτελέσει εργαλείο και
γνώμονα για νέους επιχειρηματίες και μελετητές μηχανικούς ώστε μαζί
να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και τεχνολογικές
καινοτομίες προκείμενου να εισάγουν νέα και πρωτοπόρα προϊόντα στην
αγορά Κρητικών ποτών και τροφίμων. Περαιτέρω το εγχειρίδιο έχει σαν
σκοπό να αναδείξει την αξία της απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ
επενδυτή και μηχανικών τόσο κατά την μελέτη όσο και κατά την
λειτουργία, συντήρηση και επέκταση μιας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας
ποτών ή τροφίμων. Επιπρόσθετα επιχειρείται η αποσαφήνιση
μεθοδολογιών και διαδικασιών οι οποίες, αν και φαίνονται πολύπλοκες
και δυσνόητες εκ πρώτης όψεως, με την σωστή και συνεχή συνεργασία
μεταξύ επιχειρηματία και μηχανικού μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά
στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.
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Παράλληλα αναδεικνύεται η αξία της εκπόνησης πλήρους και
ολοκληρωμένης μελέτης, σε όλους τους τομείς που αφορούν την ίδρυση ή
επέκταση μιας μονάδας παραγωγής ποτών και τρόφιμων, πριν από την
έναρξη εργασιών. Έτσι είναι δυνατόν να τεθούν ξεκάθαροι στόχοι,
έχοντας ταυτοποιήσει πιθανά προβλήματα, και έτσι επιτυγχάνεται η
πλέον οικονομική και γρήγορη υλοποίηση των εργασιών. Τέλος
παρατίθεται επιγραμματικά η ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία που
σχετίζεται με την παραγωγή τρόφιμων και ποτών σαν ένα πρόσθετο
εργαλείο τόσο για τους μελετητές μηχανικούς όσο και για τους
επιχειρηματίες.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ

2.1. Κατηγοριοποίηση παραγόμενων προϊόντων
Τα προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ανατολική Κρήτη
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες. Ο διαχωρισμός, η διαφοροποίηση,
οι ομάδες χρηστών – καταναλωτών, τα συστατικά τους, καθώς και τα
περαιτέρω χαρακτηριστικά τους αναλύονται εκτενώς σε επόμενο
κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου.
Λαχανικά: Τομάτες, Πατάτες, Σπαράγγια λευκά, Παντζάρια, Μπρόκολο,
Κουνουπίδι, Καρότα, Ρόκα, Γλιστρίδα, Πιπεριές, Βλίτα, Ραδίκια, Σέλινο,
Μαϊντανός, Άνηθος, Κολοκύθες, Λάχανα, Μπιζέλια, Γλυκό καλαμπόκι,
Αγκινάρες, Μελιτζάνες, Αντίδια, Αγγούρια, ξυλάγγουρα, Κολοκυθάκια,
Φασολάκια, Μαρούλια, Κρεμμύδια, Σκόρδα,
Φρούτα: Ροδάκινα, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα,
Κεράσια, Κυδώνια, Μήλα, Φράουλες, Ρόδια, Αχλάδια, Ακτινίδια,
Σταφύλια, Καρπούζια, Πεπόνια, Σύκα, Νεκταρίνια
Όσπρια: Φακή, Φασόλια, Ρεβίθια, Κουκιά
Δημητριακά: Σιτάρι, Ρύζι, Κριθάρι, Αραβόσιτος, Σίκαλη
Προϊόντα Ελαιοκομίας: Ελιές επιτραπέζιες, Ελαιόλαδο
Προϊόντα Οινοποιίας: Κρασί, Ξίδι, Πετιμέζι, Τσικουδιά.
Καρποί με κέλυφος: Αμύγδαλα, Καρύδια, Κάστανα, Φουντούκια
Αρωματικά, Φαρμακευτικά: Ρίγανη, Θυμάρι, Δυόσμος, Χαμομήλι,
Ευκάλυπτος, Δενδρολίβανο, Δάφνη, Μέντα, Τίλιο, Θρούμπα, Βασιλικός,
Τσάι, Λεβάντα, Γιασεμί, Φασκόμηλο, Βάλσαμο η λουίζα, ματζουράνα,
μαλοτήρα, ανάμικτο τσάι, τσάι του βουνού.
Γαλακτοκομικά, Τυροκομικά: Γάλα, Μυζήθρα, Γιαούρτι, Γραβιέρα,
Ανθότυρο, Ξινομυζήθρα, Ξινόγαλο, Στάκα
Προϊόντα πτηνοτροφίας: Αυγά, Πέρδικες, Κοτόπουλα, Γαλοπούλες,
Χήνες, στρουθοκάμηλοι, Φραγκόκοτες, Φασιανοί, Ορτύκια
Προϊόντα κρεατοπαραγωγής: Αρνιά, Κατσίκια, Λουκάνικα, Χοιρινά,
Κουνέλια, Βοδινό κρέας
Προϊόντα μελισσοκομίας: Μέλι, Βασιλικός Πολτός, Γύρη
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Προϊόντα αρτοποιίας: Αρτοσκευάσματα‐ παξιμάδια (σταρένια, σίκαλης,
επτάζυμα, κρίθινα, ολικής αλέσεως), βουτήματα, κουλουράκια,
λαδοκούλουρα, ραέτια, σταφιδωτά ρολάκια, καβρουμαδάκια.
Αποξηραμένα προϊόντα:
λιαστές, Μανιτάρια λιαστά.

Σταφίδας, Αποξηραμένα σύκα, Τομάτες

Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας: πέστροφα
Προϊόντα ειδικής επεξεργασίας: Βιομηχανική τομάτα, Κατεψυγμένα
λαχανικά, Κατεψυγμένα φρούτα, Χυμοί, Τουρσί, Μαρμελάδες, Γλυκά
Κουταλιού (Φράουλα, κερασί, βερίκοκο, βατόμουρο, πορτοκάλι, νεράντζι,
περγαμόντο, κυδώνι, βύσσινο, σύκο, σταφίδα, αχλάδι, μήλο

2.2. Κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών
στόχων της επιχείρησης
Με δεδομένη την πληθώρα των παραγόμενων προϊόντων της Ανατολικής
Κρήτης και τις ευκαιρίες που παρέχονται για ανάπτυξη της Βιοτεχνίας –
Βιομηχανίας στο νησί, είναι απαραίτητο να ορισθούν σαφώς οι στόχοι της
υφιστάμενης ή της νέας επιχείρησης και να αναλυθούν τα εργαλεία
εκείνα που θα βοηθήσουν στον ορθολογικό και ρεαλιστικό καθορισμό των
στόχων αυτών.
2.2.1 Η έννοια της Επιχειρηματικότητας
Καταρχήν
απαραίτητο
είναι
να
ορίσουμε
την
έννοια
«Επιχειρηματικότητα». Η Επιχειρηματικότητα αποτελεί νοοτροπία αλλά
και πολυδιάστατη έννοια η οποία εμφανίζεται σε διάφορα επίπεδα και σε
κάθε είδος οργάνωσης. Ο όρος της επιχειρηματικότητας αντιπροσωπεύει
ένα συγκεκριμένο τρόπο «σκέπτεσθαι» και «λειτουργείν» και δεν εμμένει
στους ορισμούς που είθισται να ταυτίζουν την επιχειρηματικότητα με την
έναρξη επιχείρησης. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό της
επιχειρηματικότητας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η διαδικασία
δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την
κοινωνία), με την αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου και προσπάθειας,
και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών κινδύνων, που λαμβάνει τις προκύπτουσες ανταμοιβές
(οικονομικές, ψυχολογικές).
2.2.2. Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία
Πολλαπλές έρευνες από πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και από δημόσιους
οργανισμούς επιβεβαιώνουν ότι οι πετυχημένοι επιχειρηματίες έχουν
ορισμένα κοινά προσόντα σε ικανότητες, ενδιαφέροντα και προσωπικά
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χαρακτηριστικά. Στα προσόντα αυτά του επιτυχημένου επιχειρηματία
περιλαμβάνονται τα εξής :


Η τάση να αναλαμβάνει
ενεργητικότητα, η επιμονή.



Αναλυτική ικανότητα, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη.



Θετικές ανθρώπινες σχέσεις,
κοινωνικότητα,
ομαδικότητα,
συμπεριφορά.



Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα να συλλαμβάνει και να
κατανοεί προφορικά, γραπτά και μη, φραστικά μηνύματα καθώς
και να εκφράζεται αποτελεσματικά με όλους τους τρόπους.



Τεχνικές δεξιότητες της παραγωγικής διαδικασίας για προϊόντα και
υπηρεσίες και ικανότητα να αξιοποιεί τα πληροφοριακά στοιχεία
που τις αφορούν και τις επηρεάζουν.



Αυτοϋποκίνηση, δηλαδή ικανότητα να οραματίζεται, να εμπνέει
και να κατευθύνει τις ενέργειες του προς την υλοποίηση των
στόχων, που ο ίδιος θέτει και να εμπνέει κάτω από δύσκολες
συνθήκες.

πρωτοβουλίες,

η

ευθύνη,

η

συναισθηματική ισορροπία,
συνεργασιμότητα,
καλή

Πριν συσταθεί, οργανωθεί και λειτουργήσει μια επιχείρηση, υπάρχει,
σχεδόν πάντα, η σύλληψη, η γενεσιουργός ιδέα, «το όραμα». Η
ανακάλυψη της επιχειρηματικής ιδέας πρέπει να γίνει έμμονη ιδέα από
τον υποψήφιο επιχειρηματία ο οποίος πρέπει:


Να είναι πολύ παρατηρητικός και να αναζητά συνεχώς τα κενά της
αγοράς.



Να αναζητά αν υπάρχουν τρόποι και περιθώρια βελτίωσης πάνω
στα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες της αγοράς.



Να δίνει έμφαση στις δυσαρέσκειες των καταναλωτών, στην χρήση
των προϊόντων και στα παράπονα του ίδιου σαν καταναλωτής.



Να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και πως αυτές
επηρεάζουν την αγορά.

Η επιχειρηματική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μετά την
σύλληψη της ιδέας έχει 4 ευδιάκριτες φάσεις:


Προσδιορισμός
και
αξιολόγηση‐πρόκριση
(αξιολόγηση των δυνατοτήτων)

της

ευκαιρίας
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Ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας (feasibility plan) και του
επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).



Προσδιορισμός των απαραίτητων
χρηματοδότησης αυτών.

πόρων

και

των

πηγών

Για να στεφθεί από επιτυχία στην πραγμάτωσή της η επιχειρηματική ιδέα
θα πρέπει ο υποψήφιος επιχειρηματίας να σκεφτεί σοβαρά και να
προβληματιστείτε πάνω στα εξής ερωτήματα:
Ποια ανάγκη της αγοράς καλύπτει;
Το μέγεθος της αγοράς είναι ικανοποιητικό;
Από τεχνικής άποψης μπορώ να παράγω το προϊόν;
Εξετάστε τα στοιχεία από την έρευνα αγοράς που έχετε κάνει
Αξιολογήστε τον ανταγωνισμό.
2.2.3. Το επιχειρηματικό σχέδιο
Το κεφάλαιο της χρηματοδότησης αποτελεί ένα θέμα έντονου
προβληματισμού και ενδιαφέροντος για κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί
να αναπτύξει και υλοποιήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και
αποτελεί το κύριο ζητούμενο μετά τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας.
Πόσο απλό είναι όμως για κάποιον επίδοξο επιχειρηματία να
εξασφαλίσει το απαιτούμενο κεφάλαιο, στην περίπτωση που ο ίδιος δεν
έχει την οικονομική ευχέρεια να καλύψει όλα τα έξοδα με δικά του
χρήματα; Εδώ είναι που εμφανίζεται το ζήτημα της αναζήτησης
εξωτερικών πηγών κεφαλαίου.
Η επιχειρηματική πρόταση οφείλει να πληροί κάποιες αρχικές
προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να αξιώνει οποιασδήποτε μορφής
χρηματοδότηση. Φυσικά, τα πάντα ξεκινούν από μία πραγματικά
καινοτομική επιχειρηματική ιδέα. Η ιδέα αυτή μπορεί να αναφέρεται στην
ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, στη διαφοροποίηση ενός ήδη υπάρχοντος
ή ακόμα και στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη
χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων. Η πρόταση θα είναι καλό να
συνοδεύεται από ένα όραμα και τον απαραίτητο ενθουσιασμό απ’ την
πλευρά του πιθανού επιχειρηματία, ο οποίος παράλληλα θα πρέπει να
γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο με το οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί.
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλα τα παραπάνω δεν
έχουν κανένα νόημα, αν δεν υπάρχουν περιθώρια απήχησης του
προϊόντος που δύναται να προωθηθεί στην αγορά, επομένως μία αρχική
έρευνα αγοράς είναι απαραίτητη, πριν τη συνέχιση της προσπάθειας
προώθησης της επιχειρηματικής ιδέας.
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Όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και ένας προγραμματισμός που θα
σχετίζεται, τόσο με τις μελλοντικές κινήσεις όσο και με τη συνεργασία
που θα αναπτυχθεί με τον πιθανό χρηματοδότη της επιχειρηματικής
ιδέας, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν λεπτομερώς σε μία εκτεταμένη
έκθεση, γνωστή και ως Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan).
2.2.3.1. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ως προαπαιτούμενο
Το να έχει ο υποψήφιος επιχειρηματίας μία καλή επιχειρηματική ιδέα δεν
είναι παρά μόνο το πρώτο βήμα.. Η καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να
υποστηριχθεί μόνο αν το περιεχόμενο της είναι καλά διατυπωμένο. Η
ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου δίνει τη δυνατότητα στον
εμπνευστή της ιδέας αυτής να διατυπώσει και να οργανώσει το σκεπτικό
του εγγράφως και αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο το οποίο οι
ενδεχόμενοι χρηματοδότες θα θελήσουν οπωσδήποτε να πάρουν στα
χέρια τους και με βάση αυτό θα αποφασίσουν στην ουσία, αν θα
προχωρήσουν στην υποστήριξη της επιχειρηματικής πρότασης.
Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία σύνταξής του, είναι καλό να θέσετε
στον εαυτό σας τρία απλά ερωτήματα, τα οποία και θα καθοδηγήσουν τη
διαδικασία σχεδιασμού: «Πού βρισκόμαστε την παρούσα στιγμή;»,
«Πού θέλουμε να βρεθούμε;», «Πώς θα κατορθώσουμε να βρεθούμε
εκεί;»
Πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκινά με βάση την πλήρη κατανόηση
της κατάστασης υφιστάμενης επιχείρησης, ή την αποσαφήνιση του τι
ακριβώς θέλετε να κάνετε, αν πρόκειται για μία υπό σχεδιασμό
επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή καθοδηγείται από τους εκάστοτε στόχους
και σκοπεύει να δεσμεύσει τους εμπλεκόμενους σε ένα κοινό όραμα.
Επιπλέον, η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου βοηθά τον
επιχειρηματία να αποκτήσει τη δική του προοπτική για την καινοτομία
του ή γενικότερα τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που θέλει να
αναπτύξει. Είναι κατά κάποιο τρόπο, μία εργασία επί χάρτου όπου ένα
άτομο προσπαθεί να μετατρέψει τις σκέψεις του σε προτάσεις, να
δοκιμάσει καταστάσεις σε θεωρητικό επίπεδο, να κάνει λάθη σε αυτό το
στάδιο πριν προχωρήσει στην πράξη και να τα διορθώσει. Με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των λαθών αυτών, τα
οποία ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να αποφευχθούν όταν αναφερόμαστε
σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της έλλειψης
παρελθοντικής εμπειρίας.
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, σε διεθνές επίπεδο, έχει καθιερωθεί ως ένα
πολύ αξιόπιστο εργαλείο, μέσω του οποίου γίνεται δυνατή η επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων, όπως για παράδειγμα η πραγματοποίηση της
επίσημης
έκφρασης
της
διαδικασίας
σχεδιασμού
της
νέας
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επιχειρηματικής
δραστηριότητας,
η
σύνταξη
της
αίτησης
χρηματοδότησης, η ανάπτυξη ενός πλαισίου έγκρισης και η χρήση του ως
εργαλείο λειτουργικής επιχειρηματικής διοίκησης. Το Επιχειρηματικό
Σχέδιο έχει χαρακτηριστεί και ως κώδικας επικοινωνίας μεταξύ
επιχειρηματία και επενδυτή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα πρέπει να
συντάσσεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης για χρηματοδότηση. Οι
περιπτώσεις όπου ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο αναπτύσσεται για λόγους
ενδοεπιχειρησιακούς δεν είναι λίγες, καθώς η λειτουργική διοίκηση ή
ακόμα και μία νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας δεν
αποτελούν «προνόμια» των νεοσυσταθέντων επιχειρήσεων αλλά και
εδραιωμένων στο χώρο τους εταιρειών. Δυστυχώς, στην Ελλάδα λίγες
επιχειρήσεις έχουν εκτιμήσει την πολύπλευρη χρησιμότητα του
Επιχειρηματικού Σχεδίου και δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα τη γενικότερη
νοοτροπία που το περιβάλλει διεθνώς.
2.2.3.2. Η Έννοια του Επιχειρηματικού Σχεδίου
Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο ως ένα έγγραφο
που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης μίας συγκεκριμένης
δραστηριότητας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως συγκεκριμένη
δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των λειτουργιών μίας
ατομικής επιχείρησης ή ακόμα και μίας μεγάλης πολυεθνικής, μπορεί να
αναφέρεται σε μια εμπορική επένδυση, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
Ως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορούμε να θεωρήσουμε το πρώτο
εξάμηνο δραστηριοποίησης μίας νεοσύστατης επιχείρησης, ή τα πέντε
χρόνια ζωής μίας υφιστάμενης εταιρείας.
Ουσιαστικά, το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας,
σχεδιασμένο έτσι ώστε να μεταδίδει πληροφορίες στους πιθανούς
παραλήπτες του, είτε αυτοί λέγονται επενδυτές και υποψήφιοι συνεταίροι,
είτε λέγονται διοικητική ομάδα, προσωπικό ή ακόμα και κρατικοί φορείς.
Επιπλέον, κάποιες φορές, χρησιμοποιείται και ως μέσο για τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων ή για την υλοποίηση τακτικών ενεργειών.
Το περιεχόμενο του πιθανώς να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα
δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας, παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να
ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα που είναι μεταξύ άλλων: το ιστορικό
της οργάνωσης, η ομάδα διοίκησης, το παραγόμενο προϊόν, η αγορά στην
οποία αυτή απευθύνεται, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, καθώς και
οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις. Οι τομείς αυτοί, όπως και
επιπρόσθετα στοιχεία που ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να
συμπεριληφθούν, αναλύονται ακολούθως.
Είναι γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες καταφεύγουν σε εξωτερικούς
συμβούλους για τη ανάπτυξη και σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου,
κάποιοι μάλιστα τους αναθέτουν εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξή του. Κάτι
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τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή ειδικά όταν
σκοπεύουν να απευθυνθούν σε πιθανούς χρηματοδότες. Και αυτό γιατί
κανείς δε γνωρίζει την επιχείρηση, το όραμα και τη δραστηριότητά της
καλύτερα από τον ιδρυτή της. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση μίας νέας
επιχειρηματικής ιδέας ο ιδρυτής είναι αυτός που οφείλει να αναλάβει τη
μεγαλύτερη ευθύνη της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, αφού
στη συνεχεία θα πρέπει να συναντηθεί με τους ενδεχόμενους επενδυτές
και να υποστηρίξει την πρόταση που θα έχει αναπτυχθεί στο χαρτί.
Φυσικά, η εμπλοκή κάποιου συμβούλου δεν είναι απορριπτέα, αντιθέτως
ίσως να είναι καθοριστικής σημασίας, αλλά καλό θα είναι να έχει
περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα και να βοηθά κυρίως στο βαθμό
που αφορά στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πιθανών αναγνωστών.
2.2.3.3. Πλεονεκτήματα της Σύνταξης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Ένα σωστά οργανωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο, συνοπτικό αλλά και
πλήρες παράλληλα, που καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές μίας νέας
δραστηριότητας, αποτελεί πηγή πολλών πλεονεκτημάτων τόσο για τους
επιχειρηματίες όσο και για τους επενδυτές. Αντίθετα, η απουσία των
παραπάνω χαρακτηριστικών από το Επιχειρηματικό Σχέδιο, είναι αιτία
απόρριψης της επιχειρηματικής πρότασης χωρίς δεύτερη σκέψη από τους
επενδυτές και πιθανότατα παράγοντας αποτυχίας για την επιχείρηση
μακροπρόθεσμα. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν αφορούν και στις
δύο πλευρές που συμμετέχουν στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίου
για τη χρηματοδότηση μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον
επιχειρηματία και τον επενδυτή.
Α. Πλεονεκτήματα για τον Επιχειρηματία Καταρχήν η επιχειρηματική
ιδέα θα πρέπει να είναι λογική, να μπορεί να υλοποιηθεί και να αποτελεί
πραγματικά ευκαιρία, ώστε να υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.
Τα «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά
υπόψη από κανέναν και δεν μπορούν να υποστηριχθούν από κανένα
Επιχειρηματικό Σχέδιο όσο καλό κι αν είναι αυτό.
1. Προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών, παρέχοντας
πληροφορία για την επιχειρηματική δραστηριότητα και καλύπτοντας
όλους τους τομείς που πιθανώς να τους ενδιαφέρουν,
2. Επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη διάδοση της
επιχειρηματικής πρότασης σε μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων
επενδυτών, τους οποίους δε θα ήταν δυνατόν να προσεγγίσουν οι
υποψήφιοι επιχειρηματίες.
3. Συμβάλλει σημαντικά στη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης, αφού ο
προβληματισμός που δημιουργεί συντελεί στην παραγωγή νέων ιδεών,

‐9‐

στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στην αξιοποίηση
των διαθέσιμων πόρων.
4. Αποτελεί τη βάση για παρακολούθηση και έλεγχο, αφού
καθορίζονται στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε
ποσοτικά στοιχεία και χρηματοοικονομικό πλάνο με επιμέρους
οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις για συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους.
5. Προκαλεί τη δημιουργία εμπεριστατωμένης επανατροφοδότησης
(feedback) από τους αναγνώστες του είτε αυτοί είναι οι εν δυνάμει
επενδυτές είτε άλλοι επιχειρησιακοί συνεργάτες, οι οποίοι μέσα από ένα
συνοπτικό και πλήρες έγγραφο μπορούν να σχηματιστούν
εμπεριστατωμένη και σαφή εικόνα για το εγχείρημα, καταλήγοντας
σύντομα σε συμπεράσματα τα οποία μεταφέρονται άμεσα στον
επιχειρηματία για την επανεξέταση του Σχεδίου και την πραγματοποίηση
απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων.
Β. Πλεονεκτήματα για τον Επενδυτή
1. Ο ενδεχόμενος χρηματοδότης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την
επιχειρηματική πρόταση, την ομάδα των επίδοξων επιχειρηματιών, την
εν δυνάμει αγορά και γενικότερα τις δυνατότητες υλοποίησης της
προσπάθειας πριν πραγματοποιηθεί η επένδυση.
2.Η δυνατότητα σύγκρισης πολλών επιχειρηματικών προτάσεων σε
μικρό χρονικό διάστημα.
3. Όπως ο επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιεί το Επιχειρηματικό
Σχέδιο ως ένα μέσο παρακολούθησης της πορείας της δραστηριότητάς
του, ομοίως και ο επενδυτής είναι σε θέση, μέσω του ίδιου εγγράφου, να
παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία της επένδυσής του.
2.2.3.4. Δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
Πριν δεσμεύσετε χρόνο, χρήμα και ενέργεια για την προετοιμασία ενός
επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να κάνετε μια γρήγορη μελέτη
σκοπιμότητας (feasibility plan) της επιχειρηματικής σας ιδέας,
προκειμένου να προετοιμάσει την έρευνα και ανάλυση που θα
ακολουθήσει για να υποστηρίξει με βάσιμα στοιχεία τη σύνταξη του
σχεδίου. Η μελέτη σκοπιμότητας εξετάζει αν υπάρχουν τυχόν
αξεπέραστα εμπόδια για την επιτυχία του εγχειρήματος. Επίσης, διερευνά
αν το προϊόν/υπηρεσία μπορεί να παραχθεί/παρασχεθεί, αν μπορεί να
χρηματοδοτηθεί, αν μπορεί να προσφέρει στην αγορά. Τέλος, επιχειρεί να
καθορίσει, σε γενικές γραμμές αλλά με σαφήνεια, τη στρατηγική και τους
στόχους της προτεινόμενης δραστηριότητας.
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Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:


Εισαγωγική σελίδα



Περίληψη ( executive summary)



Περιγραφή επιχείρησης‐ ευκαιρίας – προϊόντων/υπηρεσιών



Ανάλυση βιομηχανίας‐ αγοράς‐ ανταγωνισμού



Σχέδιο μάρκετινγκ ( marketing plan)



Σχέδιο διαδικασιών ( operational plan)



Οργανωτικό σχέδιο‐ διοικητική ομάδα (organizational plan)



Οικονομικό σχέδιο‐ η απαραίτητη χρηματοδότηση (financial plan)



Αξιολόγηση του κινδύνου



Παραρτήματα

Αναλυτικά τα κεφάλαια του επιχειρηματικού σχεδίου αναλύονται ως
εξής:
1. Σκοπός και Αντικείμενο δραστηριότητας
Η περιγραφή της επιχείρησης είναι ο εταιρικός στόχος και θα πρέπει να
προσφέρει πληροφορίες για το «Ποιοι είμαστε», «Τι σκοπεύουμε να
προσφέρουμε», «Τις ανάγκες ποιας αγοράς σκοπεύουμε να καλύψουμε»
και τελικά «Γιατί η επιχειρηματική ιδέα μας είναι βιώσιμη»
Η παρουσίαση της επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει:
1.1. Σύντομη παρουσίαση της ευρύτερης αγοράς στην οποία προτίθεστε
να δραστηριοποιηθείτε.
Σκοπός είναι να αναλυθεί η αγορά, οι ευκαιρίες που προσφέρει για
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, η θέση που μπορεί να καταλάβει η επιχείρηση
στη συγκεκριμένη αγορά. Πρέπει να παρουσιασθεί η παρούσα κατάσταση
της αγοράς αλλά και οι δυνατότητες της για μελλοντική ανάπτυξη.
Επίσης είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τα νέα προϊόντα και τις
εξελίξεις της αγοράς που πιθανόν να βλάψουν ή να ωφελήσουν την
επιχείρηση σας. Καθώς και τις εθνικές οικονομικές τάσεις και παράγοντες
που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης (π.χ. νέοι
αναπτυξιακοί νόμοι, ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις κ.α).
Οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της αγοράς
πρέπει να είναι έγκυρες και να αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση
και σε μερικές περιπτώσεις η συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων από
συνεντεύξεις με πελάτες και προμηθευτές βοηθάει στο να σχηματιστεί
μία ξεκάθαρη εικόνα του τι ζητάει η αγορά και πως δραστηριοποιούνται
οι ανταγωνιστές.
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1.2. Περιγραφή της Επιχείρησης σας
Είναι απαραίτητο να δηλώσετε τον σκοπό της επιχείρησης σας και σε
ποιόν απευθύνονται τα προϊόντα σας. Αυτό θα αποτελεί τον πρωταρχικό
στόχο και το όραμα της επιχείρησης που θα είναι και ο βασικός άξονας
γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν όλα. Η λεπτομερής περιγραφή της
επιχείρησης πρέπει να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
στα ακόλουθα:


Τι είδους επιχείρηση θα είναι; (π.χ Χονδρικού ‐ Λιανικού Εμπορίου,
Βιοτεχνία, Τυποποίηση ,μεταποίηση, Προσφοράς Υπηρεσιών;)



Πότε ιδρύθηκε; Είναι υπάρχουσα ή νεοσύστατη επιχείρηση;



Ποια είναι η νομική της υπόσταση; (π.χ Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Π.Ε,
Συνεταιρισμός;)



Ποιοι είναι οι εταίροι και τι γνώσεις / εμπειρίες προσφέρουν στην
επιχείρηση;



Ποια αγορά θα καλύψει; Ποιοι θα είναι οι πελάτες της; Πώς θα
πωλούνται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της;



Ποιες δομές υποστήριξης λειτουργίας θα αναπτυχθούν; (π.χ Τμήμα
Εξυπηρέτησης πελατών, Μάρκετινγκ, Προώθηση πωλήσεων;)

1.3. Περιγραφή των Προϊόντων σας
Περιγράψτε τα προϊόντα σας με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο που θα
χρησιμοποιηθούν. Δώστε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το τι
προσφέρεται και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης τους από τους πελάτες
σας. Περιγράψτε τι προϊόντα πουλάτε, πως θα ωφεληθούν οι πελάτες σας
από τα προϊόντα σας, ποια είναι η διαφοροποίηση των δικών σας
προϊόντων από τα υπόλοιπα της αγοράς (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα),
για ποιούς λόγους τα προϊόντα σας θα είναι επιτυχημένα στην αγορά.
Επικεντρωθείτε στα δυνατά σας σημεία, εξηγείστε τις μεθόδους που
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε τους στόχους σας και
προβάλλετε επιχειρήματα σχετικά με την άρτια οργάνωση της
επιχείρησης, την χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, την
σύγχρονη ανάπτυξη της αγοράς, την διαφοροποίηση των προϊόντων σας
σε θέματα ποιότητας και τιμής από τους ανταγωνιστές σας.
2. Αγορά
2.1. Περιγραφή τοποθέτησης Επιχείρησης στην Αγορά
Η τοποθέτηση στην αγορά αποτελεί την ταυτότητα της επιχείρησης. Πως
τα προϊόντα / υπηρεσίες σας θα σταθούν στην αγορά σε σχέση με τους
ανταγωνιστές σας. Αναπτύξτε την τοποθέτηση σας απαντώντας σε
ερωτήματα όπως «Τι είναι ξεχωριστό στα προϊόντα σας;», «Ποιες ανάγκες
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των πελατών σας μπορείτε να καλύψετε;», «Πως θα θέλατε να
αντιλαμβάνεται η αγορά τα προϊόντα σας;», «Πως τοποθετούνται οι
πελάτες σας στην αγορά;»
Ερευνήσετε για τους ανταγωνιστές και τις συνήθεις πρακτικές της
αγοράς, κάνοντας επισκέψεις στην επιχείρησή τους ή ρωτώντας για τα
προϊόντα / υπηρεσίες τους ώστε να μάθετε τι προσφέρουν και πόσο
κοστίζουν. Προσπαθήστε να καλύψετε τομείς σχετικά με την διανομή,
τιμολόγηση, ποιότητα ώστε να μπορείτε να διαγνώσετε δυνατά και
αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών σας.
2.2. Το Αγοραστικό Κοινό – οι Τάσεις
Απαντήστε στο ερώτημα αν η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να καλύψει
αρκετούς πελάτες σε μία αναπτυσσόμενη αγορά, και μπορεί να αποφέρει
σημαντικές
πωλήσεις
παρά
τον
υπάρχοντα
ανταγωνισμό.
Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για εύρεση του συνολικού μεγέθους
του αγοραστικού κοινού, των τάσεων του αγοραστικού κοινού, τις
απαιτήσεις του σε σχέση με τα προϊόντα, την συχνότητα ζήτησης των
προϊόντων, την γεωγραφική περιοχή στην οποία σκοπεύετε να
προσφέρεται τα προϊόντα σας.
2.3 Ανταγωνισμός
Αναφερθείτε στη θέση που λαμβάνεται μέσα στην ανταγωνιστική αγορά
με τα προϊόντα σας, κάντε μία μικρή παρουσίαση των κύριων
ανταγωνιστών σας (ετήσιες πωλήσεις και μερίδιο αγοράς που κατέχουν)
και ταυτόχρονα αναπτύξτε σχόλια σχετικά με το εάν καλύπτουν
επιτυχώς ή όχι τις ανάγκες των πελατών τους. Αναγνωρίσετε τους
πραγματικούς ανταγωνιστές σας και δείτε ποιοι τομείς είναι τα δυνατά
και αδύνατα σημεία της επιχείρησης σας και των ανταγωνιστών σας.
Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε είναι «ποιος προσφέρει τις
καλύτερες τιμές;», «ποιος προσφέρει καλύτερη ποιότητα;», «ποιος έχει το
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς;», «γιατί κάποιες εταιρείες εισήχθησαν ή
αποσύρθηκαν από την αγορά;», «για ποιους λόγους προτιμούν οι πελάτες
τους ανταγωνιστές σας;»
3. Λειτουργία και Οργάνωση της Επιχείρησης
Αναφερθείτε στην διοικητική οργάνωση της επιχείρησης και τις ανάγκες
προσωπικού για την σωστή λειτουργία και απόδοση. Είναι ανάγκη να
παρουσιασθεί η σύνθεση της διοίκησης και της στελέχωσης των
τμημάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης,
καθώς και τα απαραίτητα προσόντα κάθε υπαλλήλου και της
αρμοδιότητες που καλείται να αναλάβει. Η χρήση οργανογράμματος θα
βοηθήσει στην καλύτερη διάγνωση αναγκών της επιχείρησης.
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Είναι αναγκαίο να έχετε ήδη προσδιορίσει τις δραστηριότητες της
επιχείρησης σας έτσι ώστε να ξέρετε τις εργασίες που πρέπει να
εκτελείται και των αναγκών του προσωπικού που θα απασχολήσετε.
Απαραίτητος είναι ο σχεδιασμός της περιγραφής της θέσης εργασίας
κάθε υπαλλήλου, που περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας
και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος υπάλληλος.
4. Οικονομικά Στοιχεία
Εδώ πρέπει να αναλυθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τις
δραστηριότητες που σκοπεύει να αναπτύξει. Δηλαδή ο υπολογισμός των:
Α. Παγίων Στοιχείων (Κόστος Ίδρυσης Επιχείρησης ‐δαπάνες ίδρυσης,
σχεδιασμού, Κόστος Παγίων Επενδυτικών Στοιχείων Επιχείρησης ‐
δαπάνες εξοπλισμού για λειτουργία της επιχείρησης)
Β. Υπολογισμός Κόστους Λειτουργίας της Επιχείρησης (Λειτουργικά
Έξοδα ‐δαπάνες ηλεκτρικού, φωτισμού, επικοινωνιών, μισθοί και
επιβαρύνσεις προσωπικού, άλλες δαπάνες ‐έξοδα προβολής, διοικητικά
έξοδα)
Γ. Υπολογισμό Αναγκαίων Κεφαλαίων (Κεφάλαιο
Εξοπλισμού, Κεφάλαιο Κίνησης, Πηγές Χρηματοδότησης)

για

Αγορά

Δ. Έσοδα της Επιχείρησης
Ε. Βιωσιμότητα της Επιχείρησης
Αναγκαίες για τη σύνταξη του παρόντος κεφαλαίου του επιχειρηματικού
σχεδίου, είναι η ύπαρξη βασικών οικονομικών γνώσεων που πρέπει είτε
να έχει ο ίδιος ο υποψήφιος επιχειρηματίας ή ο σύμβουλος που
αναλαμβάνει την εκπόνηση του τμήματος αυτού της μελέτης.
Α. Υπολογισμός Παγίων Στοιχείων
Παρουσίαση τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης ‐ γεωγραφική
τοποθεσία που επιλέχθηκε, χωροταξική περιγραφή των εγκαταστάσεων
(m², αριθμός γραφείων / αποθηκών κ.λ.π), επιλογή του συγκεκριμένου
χώρου βάσει ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (φθηνότερο ενοίκιο,
στρατηγική θέση στην αγορά, καταλληλότητα χώρων κ.α)
Εξοπλισμός που είναι απαραίτητο να αγοράσει η επιχείρηση για τις
ανάγκες λειτουργίας της.
Έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας της Επιχείρησης ‐ ιδρυτικές και
προλειτουργικές δαπάνες (εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη στην
Εφορία κ.α)
Άλλα έξοδα της Επιχείρησης (π.χ. δαπάνες τηλεφωνικής σύνδεσης,
σύνδεσης με την ΔΕΗ, δημιουργία λογότυπου και διαφημιστικού
τρίπτυχου κ.α)
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Απρόβλεπτα έξοδα Επιχείρησης (αποτελεί περίπου το 5% των συνολικών
δαπανών παγίων στοιχείων).
Αποσβέσεις ‐ αναλυτική παρουσίαση των αποσβέσεων των παγίων
στοιχείων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.
Β. Χρηματοδότηση Παγίων Στοιχείων Επιχείρησης
Αναφερθείτε στις χρηματοδοτήσεις τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί η
επιχείρηση σας από κυβερνητικούς φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΜΜΕΧ και
το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς επίσης και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Χρηματοδότησης Νέων Επιχειρήσεων. Επίσης παρουσιάστε και την
δυνατότητα χρηματοδότησης από ιδίους πόρους. Εάν έχετε εξασφαλίσει
την χρηματοδότηση των παγίων στοιχείων σας δείξτε την αναλογία
εξωτερικής χρηματοδότησης και ιδίων πόρων. Αναλύστε την χρήση των
χρηματοδοτήσεων για την κάλυψη των δαπανών. Επιδείξτε την ικανότητα
της επιχείρησης να ξεκινήσει κατά την ίδρυση της με την χρηματοδότηση
από εξωτερικούς φορείς και από ιδίους πόρους
Γ. Υπολογισμός Κόστους Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης υπολογίζεται από τις παρακάτω
κατηγορίες εξόδων – δαπανών:
1. Αμοιβές Προσωπικού. Χρησιμοποιούνται οι συλλογικές συμβάσεις
εργασίας (αορίστου – ορισμένου χρόνου) βάσει των οποίων υπολογίζεται
ο προβλεπόμενος μισθός ανά κατηγορία εργαζομένων και οι
προβλεπόμενες εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις (δώρα, επίδομα
αδείας). Ο υπολογισμός των αμοιβών προσωπικού θα υπολογισθεί για
ένα διάστημα πέντε (5) χρόνων. Κάθε χρόνο θα πρέπει να υπολογίζεται
μία νόμιμη μέση αύξηση.
2. Δαπάνες Ενοικίου. Τα ενοίκια επιβαρύνονται βάσει νόμου με αύξηση 10
% ετησίως.
3. Δαπάνες Ύδρευσης – Φωτισμού. Υπολογίζονται με βάση την ισχύ του
εξοπλισμού, τον αριθμό των εργαζομένων, τα ωράρια εργασίας , τη χρήση
του νερού σαν α’ ύλη ή ενδιάμεσο της παραγωγικής διαδικασίας. Οι
δαπάνες Ύδρευσης υπολογίζονται ανά τρίμηνο και οι δαπάνες Φωτισμού
ανά τετράμηνο. Οι δαπάνες αυτές προσαυξάνονται κατά ένα ποσοστό 5 –
7 %.
4. Δαπάνες Τηλεπικοινωνιών. Υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των
εργαζομένων, τα ωράρια εργασίας, την ανάγκη χρήσης τους. Ετήσια
Προσαύξηση: 5%
5. Δαπάνες Προβολής και Διαφήμισης. Αρχικός υπολογισμός των
ενεργειών προβολής και διαφήμισης με στόχο την προώθηση των
πωλήσεων ‐ εκτύπωση επαγγελματικών καρτών, την εκτύπωση
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διαφημιστικών φυλλαδίων και την διαφήμιση σε εμπορικά έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα. Πρόβλεψη ετήσιας αύξησης των δαπανών για τέτοιες
ενέργειες κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5‐8 %.
6. Γραφική Ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Ετήσια
προσαύξηση: 5%
7. Λοιπές Δαπάνες Περιλαμβάνονται διάφορα υλικά καθαρισμού,
εισφορές σε Επιμελητήρια – Ταμεία, και γενικά δαπάνες που είναι
σταθερής μορφής και επαναλαμβανόμενες. Οι δαπάνες πρέπει να
υπολογίζονται με ετήσια προσαύξηση 5%
8. Απρόβλεπτα Έξοδα Υπολογίζονται σε ποσοστό 5% επί των
προβλεπόμενων ετήσιων λειτουργικών εξόδων και εκτιμάται ότι θα
προσαυξάνονται κατά 5% κάθε χρόνο.
Δ. Προϋπολογισμός Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης .
Αυτό το κόστος προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών Αμοιβών
Προσωπικού και όλων των Εξόδων λειτουργίας (δαπάνες ενοικίου,
ύδρευσης‐φωτισμού, κ.λ.π.). Το άθροισμα αυτό μας δίνει το ποσό που είναι
απαραίτητο για να μπορέσει να καλύπτει η επιχείρηση τις δαπάνες της.
Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως το μηνιαίο κόστος
λειτουργίας Χ 2 μήνες. Το ποσό αυτό πρέπει να δείξουμε ότι θα καλυφθεί
από ίδιους πόρους και πηγές χρηματοδότησης, εάν είναι δυνατόν.
Ε. Υπολογισμός Εσόδων
Τα έσοδα μιας επιχείρησης προέρχονται από τις δραστηριότητες που θα
αναπτύξει. Αναπτύξτε την πολιτική τιμολόγησης των προϊόντων σας και
τον τρόπο με τον οποίο την υπολογίσατε. Είναι απαραίτητο να
παρουσιαστεί μεθοδολογία στην ανάπτυξη τιμολόγησης.
Τα έσοδα χρειάζονται προσεκτική εκτίμηση. Είναι εύκολο να
παρουσιάσουμε τα προϊόντα / υπηρεσίες μας ως υψηλής ποιότητας και σε
χαμηλή τιμή. Είναι αναγκαίο να αποδείξετε την δυνατότητα κέρδους υπό
αυτές τις συνθήκες. Εάν ξεκινήσετε με χαμηλές τιμές στα προϊόντα σας
τότε ίσως είναι δύσκολο να μπορέσετε να τις αυξήσετε αργότερα. Εάν
χρεώσετε περισσότερο από τους ανταγωνιστές σας θα πρέπει να
αποδείξετε την ύπαρξη υψηλής ποιότητας και εγγύησης.
Υπάρχουν
διάφοροι
μέθοδοι
τιμολόγησης.
Ο
καθένας
έχει
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρέπει να βρείτε ποια μέθοδος
ταιριάζει στην δικιά σας περίπτωση.
1. Τιμολόγηση με υπολογισμό του κόστους και πρόσθεση κέρδους (Cost‐
Plus Pricing). Αυτή η μέθοδος είναι σχεδιασμένη ώστε να καλύπτονται
πάντα τα σταθερά και κυμαινόμενα έξοδα. Προσθέτοντας στα άμεσα και
έμμεσα έξοδα το κέρδος υπολογίζουμε την τιμή του προϊόντος .
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2. Τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό. Εάν η αγορά έχει
συγκεκριμένες τιμές και η διαφοροποίηση στα προϊόντα είναι δύσκολη
τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τιμολόγηση με βάση τον
ανταγωνισμό. Κάνοντας μία διάγνωση της αγοράς και των τιμών που
ισχύουν μπορείτε να εντοπίσετε που μπορούν να κυμανθούν οι τιμές σας.
Είναι απαραίτητο να διαλέξετε με βάση τα πλεονεκτήματα σας την
κατάλληλη τιμή που θα είναι αποδεκτή και από το αγοραστικό κοινό που
θα απευθυνθείτε.
3. Τιμολόγηση με βάση την Ζήτηση. Εάν το αγοραστικό κοινό σας
διαφέρει πολύ στην σύνθεση του τότε μπορείτε να τιμολογείτε με βάση
την δυναμική της ζήτησης. Μπορούν να ισχύουν διαφορετικές τιμές με
βάση τις παραγγελίες που κάνει ο κάθε πελάτης.
ΣΤ. Προβλέψεις Πωλήσεων
Οι προβλέψεις πωλήσεων βασίζονται στον υπολογισμό των
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων, του μεγέθους της
αγοράς και του υπάρχοντα ανταγωνισμού. Η πρόβλεψη των πωλήσεων
θα συμπεριλάβει τις πωλήσεις των επόμενων πέντε (5) χρόνων.
Επιχειρηματολογήσετε με βάση την λογική με βάση την οποία έγιναν οι
προβλέψεις και τονίστε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που
διαφοροποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες σας από την υπόλοιπη αγορά.
Κάντε 3 σενάρια πρόβλεψης: α. Ρεαλιστικό σενάριο, β. αισιόδοξο σενάριο,
γ. απαισιόδοξο σενάριο.
Ζ. Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει στα προηγούμενα
τμήματα της μελέτης παρουσιάζεται συγκεντρωτικά τα έσοδα και τις
δαπάνες της επιχείρησης.
Το σημαντικότερο τμήμα της ενότητας είναι αυτό που αναφέρεται στις
προβλέψεις εσόδων‐εξόδων και πρέπει να δοθεί μέγιστη προσοχή στην
σύνταξή του, καθώς από αυτό μπορεί να εξαρτηθεί η βιωσιμότητα της
επιχείρησης. Η κατάρτιση των ισολογισμών καλό είναι να αναφέρεται σε
περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών και να βασίζεται σε προβλέψεις
προσεκτικές και ρεαλιστικές. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλέψεις για τις
χρηματορροές, πόσα χρήματα μπαίνουν και βγαίνουν κάθε μήνα από το
ταμείο της επιχείρησης. Τέλος σαφέστατο θα πρέπει να καταστεί το πότε
η επιχείρηση αρχίζει να αποφέρει κέρδος. Αυτό γίνεται παρουσιάζοντας
τις πωλήσεις σε μονάδες προϊόντος και ευρώ που απαιτούνται για την
απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου και την κάλυψη όλων των εξόδων.
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2.2.4 Οι λόγοι αποτυχίας νέων επιχειρήσεων.
Οι λόγοι αποτυχίας αφορούν όχι μόνο την ποιότητα ή ορθότητα των
διάφορων επενδυτικών σχεδίων ‐ επιδοτούμενων προγραμμάτων και
αναπτυξιακών νόμων αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Οι λάθος
εκτιμήσεις των υποψήφιων ή εν δυνάμει επιχειρηματιών που οδηγούν με
μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία των επιχειρηματικών σχεδίων είναι:
Δεν είναι όλοι ικανοί να γίνουν επιχειρηματίες. Το οικογενειακό
περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες
(γονική επιτυχημένη επιχείρηση), επηρεάζει την επαγγελματική τους
επιλογή, όμως θα πρέπει να διαθέτουν όλοι
την αίσθηση της
επιχειρηματικότητας
που
φυσικά
δεν
χαρακτηριστικό
της
προσωπικότητας όλων των υποψηφίων επιχειρηματιών.
Λανθασμένη εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών τους. Οι
περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες περιορίζουν το ενδιαφέρον και την
ανησυχία τους στην εξεύρεση κεφαλαίων για την ίδρυση της επιχείρησης
(αγορά ή κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού
εξοπλισμού, κλπ). Θεωρούν την όποια επιδότηση πανάκεια της
επιχειρηματικής τους εξέλιξης. Αγνοούν σε μεγάλο βαθμό ότι η
βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν προσδιορίζεται μόνο από τα κτίρια ή τα
μηχανήματα, αλλά κυρίως από την πραγματοποίηση πωλήσεων που θα
καλύπτουν τις ταμειακές καθημερινές τους ανάγκες και θα προσφέρουν
ένα ικανοποιητικό κέρδος. Ποιός ο λόγος της αυξημένης παραγωγής, όταν
δεν μπορώ να διαθέσω το προϊόν; Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι
το πως προσδιορίζεται η κάλυψη των λειτουργικών ταμειακών αναγκών
(αγορά α΄ υλών, μισθοδοσία, γενικά έξοδα κλπ) και ποιά είναι η πηγή των
κεφαλαίων αυτών (δανεισμός, ίδια κεφάλαια, συνδυασμός τους κλπ).
Ανυπαρξία καταγεγραμμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business
plan). Πολλές φορές πληροφορίες αμφισβητούμενης εγκυρότητας και
σκέψεις με πολλά ερωτηματικά, δημιουργούν μια ομιχλώδη κατάσταση
που σαν αποτέλεσμα είχε την διαμόρφωση λανθασμένων εκτιμήσεων.
Όταν από τους υποψήφιους επιχειρηματίες ζητήθηκε να καταγράψουν
την ιδέα τους καθώς και τον τρόπο υλοποίησης της επιχειρηματικής τους
ανησυχίας, προσδοκώντας ένα ικανοποιητικό κέρδος, το αποτέλεσμα
ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που φαντάζονταν ή ήταν σε ασύνδετο
πλαίσιο στη σκέψη τους.
Υπερεκτίμηση των ικανοτήτων. Σε αυτή την παγίδα εγκλωβίζονται
πολύ συχνά οι επιχειρηματίες (παλιοί και νέοι) θεωρώντας ότι γνωρίζουν
τα πάντα και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Στο επιχειρηματικό τους
σχέδιο όμως, θα πρέπει να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις προσωπικές
τους δυνατότητες και ικανότητες σε σχέση με την επιχειρηματική τους
δράση. Να εντοπίσουν τις πιθανές ελλείψεις τους και να βρούνε τρόπους
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αντιμετώπισής τους (επί πλέον εκπαίδευση, συνεργασία με
εξειδικευμένους συμβούλους μηχανικούς, πρόσληψη έμπειρων στελεχών
μηχανικών, κλπ). Να έχουν υπ΄ όψη τους ότι όσο μεγαλώνει η επιχείρησή
τους τόσο θα περιορίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου
και έτσι δημιουργείται η ανάγκη να εκχωρήσουν αρμοδιότητες και
εξουσίες σε ικανά και έμπιστα στελέχη.
Άλλοι παράγοντες Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι παράγοντες που
επηρεάζουν την επιτυχία μιας νέας επιχειρηματικής δράσης. Όπως η
επιλογή του χρόνου και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, η σωστή
εκτίμηση του ανταγωνισμού, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων marketing,
η σωστή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας.

‐ 19 ‐

3 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό
να
κατηγοριοποιηθούν
τα
παραγόμενα
προϊόντα
της
βιομηχανίας/βιοτεχνίας που σκοπεύουμε να ιδρύσουμε/επεκτείνουμε.
Πέραν όμως της κατηγοριοποίησης όπως αυτή θα γίνει για εμπορικούς
και επιχειρηματικούς σκοπούς είναι αναγκαίο να γίνει μια
διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση των παραγόμενων προϊόντων με
γνώμονα τις διεργασίες οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή τους
καθώς και τις άλλες ιδιαιτερότητες που έχουν τα εκάστοτε προϊόντα
σύμφωνα με την σύνθεση τους, τα υλικά παρασκευής τους και τις
απαιτήσεις τους κατά την αποθήκευση, μεταφορά, πώληση και
κατανάλωση.

3.1 Καθορισμός Ομάδων Προϊόντων
Η αρχική ομαδοποίηση των προϊόντων μιας βιομηχανίας/βιοτεχνίας
μπορείς να γίνει σε τρεις βασικούς άξονες. Αυτοί είναι:
Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή του
προϊόντος.
Οι διεργασίες που θα υποστούν οι πρώτες ύλες προκειμένου να παραχθεί
το τελικό προϊόν
Ο βαθμός επικινδυνότητας του προϊόντος προς τον καταναλωτή.
3.1.1 Πρώτες Ύλες
Στον πρώτο άξονα εξετάζουμε τα είδη των πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος. Αυτό έχει μεγάλη
σημασία τόσο για την σωστή διαχείριση των πρώτων υλών όσο και για
τον ορθό σχεδιασμό των υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν για να
δεχτούν αυτές τις πρώτες ύλες κάτι το οποίο επηρεάζει τόσο το κόστος
κατασκευής όσο και το κόστος λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής. Οι
πρώτες ύλες μπορούν να καταμεριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:
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3.1.1.1 Νωπές πρώτες ύλες
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το
φρέσκο κρέας, τα φρέσκα ψάρια και τα φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Στην συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων μεγάλη προσοχή πρέπει να
δίνεται κατά την παραλαβή από τον προμηθευτή ώστε να εξασφαλίζεται
ότι δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στα προϊόντα, ότι οι ημερομηνίες κοπής,
σφαγής ή αλίευσης είναι σωστά καταγεγραμμένες, ότι η μεταφορά στον
χώρο της μονάδας παραγωγής έγινε σύμφωνα με τους ανάλογους
κανόνες υγιεινής (θερμοκρασίες στα ψυγεία των φορτηγών, σωστή
συσκευασία κτλ) και ότι δεν υπάρχουν ξενιστές μέσα στις συσκευασίες
των προϊόντων.
Η ημερομηνίες που αναγράφονται στις πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα
μεγάλης σημασίας διότι δίνουν την δυνατότητα σωστής διαχείρισης των
πρώτων υλών. Οι εν λόγω ημερομηνίες ορίζουν ουσιαστικά το χρονικό
περιθώριο που έχει η βιομηχανία/βιοτεχνία για να επεξεργαστεί τις
πρώτες ύλες που έλαβε προκειμένου να παράγει το τελικό προϊόν.
Επιπρόσθετα σε μονάδες παραγωγής όπου χρησιμοποιούνται νωπές
πρώτες ύλες για να παραχθούν και πάλι νωπά προϊόντα (φρέσκες
σαλάτες, τυποποιημένο νωπό κρέας, τυποποιημένα νωπά ψάρια) χωρίς
να γίνουν θερμικές διεργασίες στις πρώτες ύλες οι εν λόγω ημερομηνίες
είναι υψίστης σημασίας διότι αυτές είναι που ορίζουν την ημερομηνία
λήξης του προϊόντος και όχι η ημερομηνία παραγωγής από το
εργοστάσιο.
Τέλος όσον άφορα την αποθήκευση των εν λόγω πρώτων υλών μέχρι να
χρησιμοποιηθούν πρέπει να δημιουργηθούν οι ανάλογες υποδομές
προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η σωστή συντήρηση τους όσο και η
διασφάλιση της υγιεινής των προϊόντων της μονάδας παραγωγής. Έτσι
πρέπει να διασφαλίζεται κατά την αποθήκευση ο κύκλος ψύξης των
προϊόντων και αυτά να διατηρούνται σε θερμοκρασίες 5 Co – 1 Co με
σχετική υγρασία 75%.
Οι μελετητές και κατασκευαστές πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι νωπές
πρώτες ύλες όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να αποθηκευθούν σε κοινούς χώρους (ψυγεία συντήρησης) με
τελικά ή ενδιάμεσα προϊόντα ενώ ακόμα και ανάμεσα τους πρέπει να
γίνεται διαχωρισμός για την αποφυγή επιμολύνσεων από την μια στην
άλλη (κρέας και ψάρια ξεχωριστά από φρούτα και λαχανικά)
3.1.1.2 Κατεψυγμένες πρώτες ύλες
Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρώτες ύλες οι
οποίες πέρα από νωπή μορφή μπορούν να καταψυχθούν (κρέατα, ψάρια,
λαχανικά, φρούτα). Κατά την παραλαβή των κατεψυγμένων πρώτων
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υλών επιβάλλεται να γίνει σχολαστικός έλεγχος ώστε να βεβαιωθούμε
ότι δεν έχει διακοπεί ο κύκλος ψύξης τους τόσο με την χρήση των
δεδομένων που μας δίνει το καταγραφικό του καταψύκτη του φορτηγού
που τα μετέφερε άλλα και κάνοντας και επιτόπου ελέγχους στα προϊόντα
τόσο οπτικούς εξετάζοντας τις συσκευασίες για σημάδια απόψυξης όσο
και καταστροφικούς ανοίγοντας δειγματοληπτικά κάποιες συσκευασίες
και εξετάζοντας την πρώτη ύλη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ελέγχονται οι
ημερομηνίες και ο τρόπος κατάψυξης μιας και αυτό επηρεάζει την
ημερομηνία λήξης του εκάστοτε προϊόντος.
Στο θέμα αποθήκευσης οι κατεψυγμένες πρώτες ύλες δεν έχουν τόσο
μεγάλες απαιτήσεις διαχωρισμού όσο οι νωπές. Πρέπει να τοποθετηθούν
σε κατάλληλους θαλάμους με θερμοκρασία κάτω των 18 Co αλλά
δυνητικά μπορούν να αποθηκευτούν στους ίδιους καταψύκτες που
χρησιμοποιούνται και για τα τελικά προϊόντα δεδομένου ότι υπάρχει
ξεκάθαρος διαχωρισμός των μεν από τα δε είτε με εσωτερικό διαχωρισμό
του καταψύκτη είτε με την χρήση σήμανσης και κωδικών χρωμάτων μέσα
σε αυτόν.
3.1.1.3 Ξηρές Πρώτες Ύλες
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται πρώτες ύλες όπως δημητριακά,
όσπρια, ξηροί καρποί, κονσέρβες, άλευρα, γάλα σκόνη, και αποξηραμένα
λαχανικά και φρούτα. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχονται οι
ημερομηνίες λήξης όπου αυτές υπάρχουν καθώς και οι συσκευασίες για
τυχόν διαρροές αλλά και για ξενιστές. Η αποθήκευσης τους σε σχέση με
τις άλλες δυο κατηγορίες είναι πιο απλή όσον αφορά τον έλεγχο των
περιβαντολλογικών συνθηκών. Έτσι θα πρέπει να αποθηκεύονται σε
χώρους με θερμοκρασία 10 Co – 21 Co και με υγρασία 50‐60%.
Οι αποθηκευτικοί χώρο μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού τόσο
για πρώτες ύλες όσο και για ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα της
συγκεκριμένης κατηγορίας δεδομένου ότι υπάρχει ανάλογη σήμανση και
διαχωρισμός. Σε κάθε περίπτωση αν οι πρώτες ύλες είναι σε χύδην μορφή
θα πρέπει να τοποθετούνται σε δοχεία ή σιλό κλειστού τυπού για να μην
υπάρχουν επιμολύνσεις.
3.1.1.4 Υγρές Πρώτες Ύλες
Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι πρώτες ύλες οι οποίες δεν
απαιτούν ψύξη για την συντήρηση τους όπως έλαια, κρασί και μέλι. Οι εν
λόγω πρώτες ύλες μεταφέρονται είτε σε συσκευασίες διαφόρων μεγεθών
οπότε και αποθηκεύονται όπως οι ξηρές πρώτες ύλες είτε με βυτίο οπότε
αποθηκεύονται σε δεξαμενές. Σε περίπτωση που αποθηκεύονται σε
δεξαμενές αυτές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλα
υλικά ώστε να είναι ασφαλείς για τρόφιμα.
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Πέραν τούτου οι μελετητές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την κατασκευή
ικανού αριθμού και μεγέθους δεξαμενών υποδοχής των πρώτων υλών
ανάλογα με την επικινδυνότητα της πρώτης ύλης. Αυτές οι δεξαμενές
χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των υγρών μέχρις ότου
γίνουν οι οποίες τυχών εργαστηριακές αναλύσεις χρειάζονται για την
διασφάλιση της ποιότητας του υλικού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί
υπόψιν το γεγονός ότι αρκετές υγρές πρώτες ύλες αν και δεν απαιτούν
συνθήκες ψύξης πρέπει να αποθηκεύονται σε συγκριμένες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασία. Έτσι για παράδειγμα το λάδι και το μέλι θα
πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμαινόμενες δεξαμενές ενώ το κρασί σε
ψυχόμενες.
Τέλος σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ναι μεν οποιοδήποτε δεξαμενή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε υγρό τρόφιμο από την στιγμή
που έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές αλλά πριν γίνει αλλαγή
προϊόντος για μια δεξαμενή θα πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός
της.
3.1.2 Διεργασίες
Στον δεύτερο άξονα εξετάζουμε τις διεργασίες που απαιτούνται για την
παραγωγή ενός προϊόντος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία τόσο για την
σωστή διαχείριση των πρώτων υλών όσο και για τον ορθό σχεδιασμό των
υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν για να εκτελεστούν οι
απαιτούμενες διεργασίες κάτι το οποίο επηρεάζει τόσο το κόστος
κατασκευής όσο και το κόστος λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής. Πιο
αναλυτικά οι διεργασίες σε μια μονάδα παραγωγής τροφίμων ή ποτών
έχουν ως εξής:
3.1.2.1 Πλύσιμο
Η εν λόγω διεργασία είναι από τις πλέον κοινές διεργασίες σε όλες τις
μονάδες παραγωγής ποτών και τροφίμων. Όλες σχεδόν οι νωπές πρώτες
ύλες που επεξεργάζονται από μια μονάδα επιβάλλεται να πλυθούν πριν
να χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα πλύσιμο μπορεί να απαιτείται σε
ξηρές πρώτες ύλες και κατεψυγμένες πρώτες ύλες με τα την απόψυξη
τους ανάλογα με της διεργασίες που θα ακολουθήσουν. Κάποιες
εξαιρέσεις που υπάρχουν είναι όταν η μονάδα παραγωγής απλώς κάνει
ανασυσκευασία πρώτων υλών (π.χ. πατάτες, κρεμμύδια, ξέρα όσπρια
κτλ). Τέλος πλύσιμο μπορεί να απαιτείται και κατά κάποιο ενδιάμεσο
στάδιο της παραγωγής όπως για παράδειγμα μετά τον τεμαχισμό ή την
αποφλοίωση των πρώτων υλών.
Κατά το πλύσιμο των πρώτων υλών βασικός σκοπός της διεργασίας είναι
η απομάκρυνση διαφόρων ξένων σωμάτων και ουσιών (π.χ. χώμα, σκόνη,
πέτρες, φυτοφάρμακα κτλ). Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το πλύσιμο
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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη ύλη. Έτσι μπορεί να έχουμε
πλύσιμο με δέσμες νερού μεγάλης πίεσης για υλικά τα οποία είναι
ανθεκτικά (π.χ. παράτες, καρότα, ξέρα όσπρια) ή πιο ήπιες μορφές
πλυσίματος όπως ενβύθιση σε δεξαμενή ή σε σειρά δεξαμενών νερού για
πιο ευπαθή προϊόντα (π.χ. ντομάτες, σταφύλια κτλ). Ταυτόχρονα
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κόσκινα προκειμένου να
απομακρύνουμε ξένα σώματα μεγάλων διαστάσεων όπως πέτρες, κλαδιά
και φύλα.
Η διεργασία του πλυσίματος των πρώτων υλών είναι μια από τις πλέον
σημαντικές διεργασίες σε όλες τις μονάδες παραγωγής ποτών και
τροφίμων γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια και την υγιεινή
των προϊόντων. Συγκεκριμένα αστοχίες στον σχεδιασμό ή κακή
λειτουργία των συστημάτων πλύσης μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα
την επιμόλυνση των τελικών προϊόντων από ξένα σώματα με
κυμαινόμενους βαθμούς επικινδυνότητας για τους καταναλωτές ή
σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Επιπρόσθετα υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλαβών στον εξοπλισμό που
εκτελεί περαιτέρω διεργασίες από την παρουσία ξένων σωμάτων στις
πρώτες ύλες. Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να δοθεί μεγάλη προσοχή
στον σχεδιασμό της εν λόγω διεργασία και στον εξοπλισμό που θα
εγκατασταθεί.
Ο σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει ασφαλιστικές δικλίδες για την
αποφυγή μεταφοράς ξένων σωμάτων σε μετέπειτα διεργασίες είτε με την
χρήση ηλεκτρονικών οργάνων είτε με την εποπτεία προσωπικού.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχει γίνει και ανάλογη κατηγοριοποίηση των
πρώτων και τον ενδιάμεσων υλών ούτως ώστε να γίνεται η μέγιστη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλίσου. Έτσι για παράδειγμα σε ένα
εργοστάσιο που παράγει τεμαχισμένα λαχανικά το πλυστικό μηχάνημα
για τις πατάτες και τα καρότα θα πρέπει να μπορεί να πλύνει τόσο την
αρχική πρώτη ύλη και να αφαιρέσει χώματα και πέτρες αλλά ταυτόχρονα
να μπορεί να πλύνει και τα τεμαχισμένα λαχανικά πριν την συσκευασία.
3.1.2.2 Απόψυξη
Η διεργασία της απόψυξης συναντάται όταν έχουμε κατεψυγμένες
πρώτες ύλες οι οποίες πρέπει να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου
πριν χρησιμοποιηθούν. Η διαδικασία της απόψυξης γίνεται είτε σε
ειδικούς περιέκτες διατηρώντας την πρώτη ύλη σε θάλαμο απόψυξης και
σε θερμοκρασία 2 – 5 Co είτε με την χρήση τρεχούμενου νερού σε
θερμοκρασία 21 Co είτε με την χρήση φούρνων μικροκυμάτων σε
περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει θερμική διεργασία.
Η διαδικασία απόψυξης εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους προς τους
καταναλωτές των τελικών προϊόντων έτσι ο σχεδιασμός των υποδομών
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που απαιτούνται για την συγκεκριμένη διεργασία θα πρέπει να είναι
πολύ σχολαστικός. Πιο συγκεκριμένα είναι απαραίτητο η απόψυξη
κρεάτων και ψαριών να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο από αυτόν που γίνεται
η απόψυξη φρούτων και λαχανικών. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα υγρά που
παράγονται από την απόψυξη να συλλέγονται και να αποχετεύονται
σωστά για την αποφυγή μολύνσεως των πρώτων υλών. Επιπρόσθετα οι
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός απόψυξης θα πρέπει να είναι
σχεδιασμένα ούτως ώστε να μπορούν να πλένονται εύκολα και
αποτελεσματικά μετά από κάθε κύκλο απόψυξης ή σε τακτά χρονικά
διαστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της μονάδας παραγωγής. Τέλος
πολλή μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην διατήρηση των σωστών
θερμοκρασιών στους εκάστοτε χώρους όπως αυτές αναφέρονται
παραπάνω για αποφυγή αλλοίωσης των πρώτων υλών.
3.1.2.3 Αποφλοίωση/Αποκόκκωση
Η συγκεκριμένη διεργασία εκτελείται συνήθως σε φρούτα και λαχανικά
προκειμένου να τους αφαιρεθεί ο φλοιός ή τα σποριά και να
προετοιμαστεί η πρώτη ύλη για περαιτέρω διεργασίες. Η αποφλοίωση και
η αποκόκκωση γίνονται πάντα μετά το πλύσιμο για να αποφευχθούν οι
επιμολύνσεις των πρώτων υλών από ξένα σώματα. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι η αποφλοίωση της ντομάτας για περαιτέρω
κονσερβοποίηση, η αποκόκκωση της ελιάς για γέμισμα ή του κερασιού
για την παρασκευή γλυκών και η αποκόκκωση των δαμασκιών και των
βερίκοκων για περαιτέρω αποξήρανση.
Κατά την επιλογή και σχεδιασμό του εξοπλισμού που θα εκτελεί τις εν
λόγω διεργασίες είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι εκάστοτε πρώτες ύλες
που θα χρίζουν αποφλοίωσης ή αποκόκκωσης ούτως ώστε ο εξοπλισμός
να καλύπτει το ευρύτατο δυνατό φάσμα. Έτσι μια γραμμή αποφλοίωσης
ντομάτας μπορεί να σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπορεί να αποφλοιώσει
και κρεμμύδια εξοικονομώντας σημαντικά ποσά από το κόστος
εξοπλισμού ενός εργοστασίου.
3.1.2.4 Τεμαχισμός
Ο τεμαχισμός είναι μια από τις πλέον συνήθεις διεργασίες σε μονάδες
παραγωγής ποτών και τροφίμων. Η εν λόγω διεργασία γίνεται είτε επί
των πρώτων υλών είτε σε ενδιάμεσα προϊόντα της παραγωγικής
διαδικασίας. Έτσι ένα παράδειγμα μπορεί να είναι μια μονάδα
παραγωγής έτοιμων μαγειρεμένων γευμάτων. Οι πρώτες ύλες (λαχανικά,
κρέας κτλ) παραλαμβάνονται και αφού πλυθούν και τεμαχίζονται
προκειμένου να υποβληθούν μετά σε θερμική επεξεργασία (μαγείρεμα),
τέλος μπορεί να έχουμε περαιτέρω τεμαχισμό και ανάμειξη πριν την
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συσκευασία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια μονάδα όπου
παρασκευάζονται φρέσκες σαλάτες. Σε αυτή την περίπτωση οι πρώτες
ύλες πλένονται, τεμαχίζονται και εν συνεχεία αναμιγνύονται και
συσκευάζονται.
Σε κάθε περίπτωση η διεργασία του τεμαχισμού είναι ένα κρίσιμο βήμα
στην παραγωγική διαδικασία μιας μονάδας. Τόσο ο ρυθμός παραγωγής
όσο και η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του τελικού
προϊόντος εξαρτώνται από την ορθή και ασφαλή λειτουργία της
διεργασίας. Κατά πρώτον λόγο κατά τον σχεδιασμό και επιλογή του
εξοπλισμού της συγκεκριμένης διεργασίας είναι απαραίτητο να ληφθούν
υπόψιν οι βασικοί κάνονες υγιεινής. Έτσι μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί
ούτως ώστε να διαχωρίζονται οι γραμμές τεμαχισμού ζωικών (κρέας,
ψάρια, θαλασσινά κτλ) , γαλακτοκομικών και φυτικών προϊόντων
(φρούτα, λαχανικά) καθώς κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες έχει
διαφορετικούς κινδύνους επιμολύνσεων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να
σχεδιαστεί ικανό δυναμικό στην συγκεκριμένη διεργασία προκειμένου να
μην δημιουργούνται καλύμματα κατά την διάρκεια της παραγωγής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τον τεμαχισμό συγκεκριμένες πρώτες ύλες
γίνονται ιδιαίτερα ευπαθείς και ιδιαίτερα στην περίπτωση που πρόκειται
να υποστούν θερμική διεργασία ή να καταψυχθούν αυτό πρέπει να γίνει
το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν αλλοιώσεις. Έτσι οι
επιμέρους τομείς της διαδικασίας τεμαχισμού πρέπει να είναι
συγχρονισμένοι σωστά ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά.
Τέλος κατά την επιλογή του εξοπλισμού θα πρέπει να εξεταστεί η
συνδυαστική χρήση (ένα κοπτικό μηχάνημα για καρότα μπορεί κάλλιστα
να κόβει και πατάτες ταυτόχρονα ) έτσι ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί
το δυναμικό του εξοπλισμού στο μέγιστο.
3.1.2.5 Υγροποίηση/Πολτοποίηση
Στις διεργασίες τόσο της υγροποίησης όσο και της πολτοποίησης
συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην
γραμμή παράγωγης όπου οι εκάστοτε πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα
τροποποιούνται ριζικά προκειμένου να τα μετατρέψουμε στην υγρή φάση.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εξαγωγή του λαδιού από την ελιά,
του μούστου από τα σταφύλια, η πολτοποίηση της αποφλοιωμένης
ντομάτας, η ανασύνθεση της σκόνης γάλακτος σε γάλα, η αποχύμωση
πορτοκαλιών κτλ. Η εν λόγω διεργασίες είναι αρκετά πιο πολύπλοκες
από τις προαναφερθείσες διεργασίες και συνήθως αποτελούνται από
πολλά στάδια.
Βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό αυτής της διεργασίας είναι ο
παραγόμενος όγκος προϊόντος ανα μονάδα χρόνου (π.χ. αν ώρα ή ανα
ήμερα) μιας και μπορεί να επηρεάσει τόσο τον συνολικό όγκο παραγωγής
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της μονάδας άλλα και την ασφάλεια και υγιεινή των παραγόμενων
τροφίμων ή ποτών. Πιο συγκεκριμένα μιας και η διεργασία
υγροποίηση/πολτοποίηση είναι συνήθως ενδιάμεσο στάδιο σε μια μονάδα
παραγωγής, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις (ελαιουργεία,
οινοποιεία) ο κακός σχεδιασμός και η έλλειψη πρόβλεψης δυνατότητας
αύξησης του όγκου παραγωγής μπορούν να δράσουν σαν ανασχετικός
παράγοντας για τις περαιτέρω διεργασίες της γραμμής παραγωγής
μειώνοντας έτσι τον παραγόμενο όγκο προϊόντος.
Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι με την αλλαγή
φάσης ενός υλικού από στερεό σε υγρό ταυτόχρονα αλλάζουν και οι
χημικές ιδιότητες επηρεάζοντας δραστικά τον τρόπο χειρισμού. Έτσι για
παράδειγμα ενώ το γάλα σε σκόνη έχει πολλή μακριά διαρκεί ζωής και
δεν έχει απαιτήσεις ψύξης, μετά την ανασύνθεση του σε υγρό αυτή
μειώνεται δραστικά και θα πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες
συνθήκες για την ψύξη του στις ανάλογες θερμοκρασίες μέχρι την
περαιτέρω χρήση του.
3.1.2.6 Ανάμιξη
Η διεργασία της ανάμιξης είναι μια από τις πλέον κοινότυπες διεργασίες
που συναντάμε στην βιομηχανία ποτών και τροφίμων. Ουσιαστικά
μπορεί να αποτελούν μέρος οποιοσδήποτε άλλης διεργασίας ή να είναι
ένα ξεχωριστό βήμα στην αλυσίδα παραγωγής μια μονάδας. Έτσι μπορεί
να έχουμε απλές διεργασίες ανάμιξης οπού δυο ή περισσότερα προϊόντα
αναμιγνύονται προκειμένου να μας δώσουν το τελικό προϊόν όπως για
παράδειγμα σε μια μονάδα παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών όπου
τα διάφορα λαχανικά, μετά τον τεμαχισμό και την κατάψυξη, μπορεί να
ανακατεύονται πριν την συσκευασία. Από την άλλη μπορεί να έχουμε
πολύπλοκες διεργασίες όπου η ανάμιξη είναι μέρος μιας πολυσύνθετης
διεργασίας όπως για παράδειγμα στην παρασκευή έτοιμων γευμάτων
όπου πριν και κατά την θερμική διεργασία πρέπει να υπάρχει συνεχής
ανάμιξη των τροφίμων.
Βασικός παράγοντας κατά τον καθορισμό του απαραίτητου εξοπλισμού
είναι πέρα από τον επιθυμητό όγκο παραγωγής και τα ήδη των τροφίμων
που θα αναμιγνύονται. Πιο συγκεκριμένα λόγω ιδιαιτεροτήτων στον
χειρισμό που μπορεί να έχουν συγκεκριμένα τρόφιμα όπως για
παράδειγμα τα νωπά φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να γίνεται
ανάλογη κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού αλλά ταυτόχρονα και
ομαδοποίηση των σταδίων ανάμιξης για την βελτιστοποίηση της
απόδοσης του εξοπλισμού. Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε μια γραμμή
παραγωγής όπου θα πρέπει να αναμιχθούν τρία στερεά υλικά σε μορφή
σκόνης, δυο υλικά σε μορφή πολτού ή πάστας και δυο υλικά σε μορφή
νωπών λαχανικών τότε η διαδικασία θα μπορούσε να είναι η εξής. Αρχικά
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θα αναμείξουμε τις σκόνες με έντονη ανάδευση για να πετύχουμε ένα
όσο πιο καλά γίνεται ομοιογενές μίγμα. Εν συνεχεία το θα αναμείξουμε
τις πρώτες ύλες σε μορφή πολτού και όταν ομοιογενοποιηθούν θα
προσθέσουμε το μίγμα από τις σκόνες αναδεύοντας και πάλι έντονα για
να πετύχουμε ένα ομοιόμορφο μίγμα. Τέλος το παραπάνω μείγμα θα
αναμειχθεί με τα φρέσκα λαχανικά χρησιμοποιώντας ήπια ανάδευση για
να μην τα καταστρέψουμε.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι ενώ η διεργασία της ανάμιξης είναι μια από τις
απλές από πλευράς πολυπλοκότητας του εξοπλισμού απαιτείται
διαμόρφωση ξεκάθαρου στρατηγικού πλάνου για την βέλτιστη
διαστασιοπιοιση και χρήση του εξοπλισμού.
3.1.2.7 Θερμική Επεξεργασία
Οι διεργασίες θερμικής επεξεργασίας είναι από τις πλέον συνήθης στον
χώρο τις βιομηχανίας ποτών και τροφίμων και συναντιόνται σχεδόν σε
όλες τις γραμμές παραγωγής έκτος από τις απλές όπως η ανασυσκευασία
προϊόντων για τελική διάθεση στον καταναλωτή. Θερμική επεξεργασία
έχουμε σε ένα τυροκομείο η σε ένα συσκευαστήριο φρέσκου γάλακτος
όπου κατά την παραλαβή του νωπού γάλακτος αυτό υποβάλλεται σε
παστερίωση. Αναλόγως σε μια μονάδα παρασκευής παραδοσιακών
αλλαντικών (χωριάτικο λουκάνικο, απάκι, κτλ) έχουμε θερμική
επεξεργασία του νωπού κρέατος με την μορφή του καπνίσματος. Τέλος
στην ποτοποιεία υπάρχουν ποικίλες διεργασίες απόσταξης με τελικά
παράγωγα την τσικουδιά, το ούζο, τα διάφορα λικέρ και άλλα.
Κρίσιμο σημείο στις θερμικές διεργασίες είναι η σωστή θέρμανση των
πρώτων υλών στην κατάλληλη θερμοκρασία και για κατάλληλο χρόνο
ούτως ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο οι
πληθυσμοί των μικροβίων (Σαλμονέλα, Σταφυλόκοκκος, Λιστέρια) που
μπορεί να υπάρχουν στις πρώτες ύλες. Έτσι για παράδειγμα σε μια
βιομηχανία παρασκευής μαγιονέζας τα αυγά πρέπει να υποστούν
παστερίωση θερμαίνοντας τα στους 60 Co για 205 – 215 δευτερόλεπτα.
Ανάλογα σε ένα συσκευαστήριο φρέσκου γάλακτος το γάλα πρέπει να
θερμανθεί στους 71,7 Co για 15 δευτερόλεπτα προκειμένου να
παστεριωθεί σωστά. Ανάλογα σε μια μονάδα παραγωγής έτοιμων
γευμάτων η θερμοκρασία κατά την θερμική επεξεργασία πρέπει να
φτάσει τους 75,3 Co τουλάχιστον για 120 – 140 δευτερόλεπτα.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα το επίπεδο ελέγχου που
πρέπει να μας παρέχει ο εξοπλισμός που επιτελεί την θερμική διεργασία
πρέπει να είναι πολλή υψηλό. Είναι βασικό επόμενος ο εξοπλισμός που
θα εγκατασταθεί για τις εν λόγω διεργασίες να είναι κατάλληλα
σχεδιασμένος ώστε να έχουμε απόλυτο έλεγχο τόσο της θεοκρασίας όσο
και του χρόνου θέρμανσης. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί αν εξετάσουμε την
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περίπτωση του γάλακτος είναι προφανές ότι αν το γάλα δεν θερμανθεί
στην κατάλληλη θερμοκρασία και για αρκετή ώρα η παστερίωση δεν θα
είναι επιτυχής και όχι απλώς δημιουργείται κίνδυνος από την
κατανάλωση της συγκεκριμένης πρώτης ύλης αλλά ταυτόχρονα μπορεί
να έχουμε επιμόλυνσης και σε άλλες παρτίδες γάλακτος με τις οποίες το
ελλιπώς παστεριωμένο γάλα θα αναμιχθεί. Ανάλογα σε περίπτωση
υπερβολικής θερμοκρασία ή υπερβολικού χρόνου θέρμανσης τα
χαρακτηριστικά του γάλατος αλλοιώνονται. Έτσι αν θερμάνουμε το γάλα
σε θερμοκρασία άνω τον 100 Co για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα αυτό
το γάλα πλέον θεωρείται υψηλής παστερίωσης (UHT) και από την μια δεν
μπορεί να διατεθεί σαν φρέσκο ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μην είναι
κατάλληλο ούτε σαν ενδιάμεση ύλη σε περίπτωση που κάνουμε
παραγωγή τυροκομικών προϊόντων.
Τέλος κατά τον σχεδιασμό του εξοπλισμού για τις θερμικές διεργασίες θα
πρέπει να αναλυθούν από τον μελετητή οι δυνατότητες πολλαπλών
χρήσεων των διαφόρων μηχανημάτων ούτος ώστε να μειωθεί τόσο το
κατασκευαστικό κόστος και το κόστος αγοράς εξοπλισμού.
3.1.2.8 Ψύξη/Κατάψυξη
Οι συγκεκριμένες διεργασίες έχουν μια σημαντική θέση σε γραμμές
παραγωγής ποτών και τροφίμων. Συνήθως αποτελούν το τελευταίο
στάδιο πριν την συσκευασία του τελικού προϊόντος ανα και υπάρχουν και
περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται σε ενδιάμεσα στάδια τις
παραγωγικής διεργασίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η
κατάψυξη καθαρισμένων και τεμαχισμένων νωπών λαχανικών ή
φρούτων, η κατάψυξη προμαγειρεμένων ή μερικός μαγειρεμένων
γευμάτων, η ψύξη φρέσκου γάλακτος μετά την παστερίωση και η ψύξη
φρέσκων χυμών φρούτων. Ο σωστός σχεδιασμός των διεργασιών ψύξης
και κατάψυξης είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας και επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των
προϊόντων μας. Έτσι κατά τον σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής και
την επιλογή του εξοπλισμού θα πρέπει να δοθεί από τους μελετητές
μεγάλη προσοχή στην εξασφάλιση της διατήρησης στη αλυσίδας
ψύξης/κατάψυξης.
Πιο συγκεκριμένα σε ότι άφορα την ψύξη προϊόντων. Σε μια μονάδα
μπορεί να έχουμε γραμμές παραγωγής όπου απαιτηται η συνεχής ψύξη
κατά όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ένα παράδειγμα
είναι η παρασκευή έτοιμων εδεσμάτων με βάση το γιαούρτι. Τόσο η πρώτη
ύλη, το γιαούρτι, όσο και το τελικό προϊόν πρέπει να διατηρούνται
συνεχώς σε θερμοκρασίες από 3 – 5 Co ενώ οποιοδήποτε άλλα συστατικά
προστεθούν κατά την ανάμιξη πρέπει και αυτά να βρίσκονται στην ίδια
θερμοκρασία για να αποφευχθούν αλλοιώσεις του προϊόντος. Αντιθέτως
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μπορεί να έχουμε διεργασίες όπου ένα προϊόν πρέπει να ψυχθεί μετά από
θερμικές διεργασίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ψύξη του γάλακτος
μετά την παστερίωση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μέριμνα θα πρέπει
να ληφθεί ούτως ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να ψύξη το προϊόν μέσα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (ταχεία ψύξη) σύμφωνα με τις
προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς όση
περισσότερη ώρα παραμένει ένα προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία τόσο
μεγαλύτερη η πιθανότητα να αλλοιωθεί από μικροοργανισμούς.
Ανάλογα σε προϊόντα που απαιτούν κατάψυξη μπορεί να έχουμε
διεργασίες όπου απαιτείται συνεχής κατάψυξη όπως για παράδειγμα σε
μια μονάδα παραγωγής τυποποιημένων ψαριών και θαλασσινών όπου η
πρώτη ύλη είναι πάλι σε κατεψυγμένη μορφή. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά να αποψυχθεί η πρώτη ύλη και να
ανακαταψυχθεί συνεπώς θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το προσωπικό ώστε να υπάρχει
σταθερή θερμοκρασία από ‐18 – ‐25 Co. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις που
έχουμε προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου ή έχουν
υποστεί θερμική διεργασία ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι πολλή
διαφορετικός από αυτόν για την απλή διατήρηση της θερμοκρασίας σε
συνθήκες κατάψυξης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να
εγκατασταθούν καταψύκτες ταχείας κατάψυξης (blast freezers) οι οποίοι
θα μπορούν να κατεβάσουν την θερμοκρασία του προϊόντος σε
θερμοκρασία κατάψυξης σε μικρό χρονικό διάστημα για αποφυγή
αλλοίωσης του.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο το προϊόν μας να
πρέπει να διατηρηθεί σε συνθήκες βαθείας κατάψυξης. Η μέθοδος της
βαθείας κατάψυξης χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την αποθήκευση
κρεάτων, ψαριών και αρτοσκευασμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Οι θερμοκρασίες στις οποίες διατηρούνται τρόφιμα σε κατάσταση
βαθείας κατάψυξης είναι ‐30 – ‐35 Co και όπως είναι προφανές ο
απαιτούμενος εξοπλισμός είναι διαφορετικών ικανοτήτων από αυτόν που
χρησιμοποιείται για την απλή κατάψυξη. Ταυτόχρονα η αγορά
εξοπλισμού που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δυο χρήσεις
είναι συνήθως απαγορευτική από πλευράς κόστους αγοράς και
λειτουργίας και συνιστάται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και αφότου οι
μελετητές έχουν κάνει λεπτομερή διαστασιολόγιση των απαιτήσεων της
μονάδας παραγωγής.
Τέλος οι σχεδιαστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η κατάψυξη μπορεί
να καταστρέψει μερικά τρόφιμα, επειδή ο σχηματισμός των κρυστάλλων
πάγου προκαλεί θραύση των κυτταρικών μεμβρανών. Αυτό δεν έχει
δυσμενείς επιπτώσεις από την άποψη της ασφάλειας (στην
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πραγματικότητα, σκοτώνονται επίσης και μερικά βακτηριακά κύτταρα)∙
εντούτοις, τα τρόφιμα χάνουν την τραγανότητα ή τη σκληρότητά τους.
Παραδείγματα τροφίμων που δεν επιδέχονται κατάψυξης περιλαμβάνουν
τα λαχανικά σαλάτας, τα μανιτάρια και τα μαλακά φρούτα. Τρόφιμα με
υψηλή περιεκτικότητα λίπους, όπως η κρέμα και κάποιες σάλτσες,
τείνουν να παρουσιάζουν διαχωρισμό («κόβουν») όταν καταψύχονται.
3.1.2.9 Συσκευασία
Η τελική διεργασία σε κάθε μονάδα παραγωγής είναι η συσκευασία του
τελικού προϊόντος για μεταφορά στους αποδέκτες του. Αυτοί μπορεί να
είναι άλλες μονάδες παραγωγής όπου το προϊόν της μονάδας μας
υποβάλεται σε περαιτέρω διεργασίες, κεντρικοί διανομείς όπου το προϊόν
ανασυσκευάζεται σε μικρότερου μεγέθους συσκευασίες και εν συνεχεία
διατίθεται για λιανική ή τελικά απευθείας διάθεση για λιανική πώληση.
Η συσκευασία παίζει διπλό ρολό όσον αφορά την περαιτέρω διάθεση του
προϊόντος μιας μονάδας παραγωγής. Καταρχάς προστατεύει το προϊόν
από αλλοιώσεις και επιμολύνσεις ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει στον
χρήστη του σημαντικές πληροφορίες για την σύσταση του και χρήση του.
Σχετικά με την προστασία του προϊόντος είναι αναγκαίο το εκάστοτε
προϊόν να συσκευάζεται χρησιμοποιώντας τέτοια υλικά ώστε να
μειώνεται ο κίνδυνος αλλοίωσης του τόσο κατά την μεταφορά όσο και
κατά την διάθεση του. Ανάλογα με το εκάστοτε προϊόν ο σωστός τύπος
συσκευασίας πρέπει να επιλεχθεί ούτως ώστε να εξασφαλίσει τις
παραπάνω συνθήκες. Ταυτόχρονα εξίσου σημαντικό είναι να υπάρξει
ομαδοποίηση των προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες συσκευασίας ώστε
οι τύποι και οι τεχνικές συσκευασίας να είναι όσο το δυνατό λιγότερες σε
αριθμό. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην εξοικονόμηση χρημάτων τόσο
στην αγορά πρώτον υλών συσκευασίας όσο και στον απαιτούμενο
μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την συσκευασία.
Ελαχιστοποιώντας έτσι τους τύπους συσκευασίας μπορούμε να
μειώσουμε και τον αριθμό τον συσκευαστικών μηχανημάτων πού πρέπει
να εγκατασταθούν μειώνοντας τόσο το κόστος κατασκευής όσο και το
κόστος λειτουργίας.
Παράλληλα το δεύτερο βασικό κομμάτι της διαδικασίας συσκευασίας
είναι η επισήμανση των συσκευασμένων προϊόντων με τις απαραίτητες
πληροφορίες. Αυτές είναι:
Ημερομηνία παραγωγής και λήξης
Οδηγίες για την αποθήκευση και συντήρηση του προϊόντος
Μικτά και καθαρά βάρη του προϊόντος ανάλογα με τον τύπο της
συσκευασίας και το είδος του προϊόντος

‐ 31 ‐

Το barcode του προϊόντος σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο
επισήμανσης ΕΑΝ‐13
Διατροφικές πληροφορίες του προϊόντος
Οδηγίες για την χρήση του προϊόντος
Άλλες χρήσιμες οδηγίες ή υποδείξεις
Όλα ή κάποια από τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στην
συσκευασία του προϊόντος μας ανάλογα με του κανόνες και την
νομοθεσία που διέπει το εκάστοτε προϊόν. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της
διεργασίας συσκευασίας είναι σκόπιμο να δοθεί μεγάλη σημασία σε
στοιχεία τα οποία είναι κρίσιμα για την ασφάλεια και υγιεινή τον
τροφίμων. Έτσι μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση της
επισήμανσης των σωστών ημερομηνιών λήξης των διαφόρων προϊόντων
όπως επίσης και ειδικών οδηγιών που έχουν να κάνουν με την χρήση τους
γενικά, με την χρήση τους από ευπαθείς αμάδες καταναλωτών (βρέφη,
υπερήλικες, έγκυες) ή με την παρουσία αλλεργιογόνων (φιστίκια,
οστρακοειδή, γλουτένη κτλ).
3.1.3 Επικινδυνότητα προς τον Καταναλωτή
Στον τρίτο άξονα εξετάζουμε την επικινδυνότητα του εκάστοτε προϊόντος
προς τον καταναλωτή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία τόσο για την ασφάλεια
και υγιεινή τον καταναλωτών σε ότι σχετίζεται με τα προϊόντα τα οποία
παράγονται από την βιομηχανία/βιοτεχνία μάς. Πιο αναλυτικά τα
προϊόντα μας μπορούν να κατανεμηθούν στις εξής κατηγορίες
επικινδυνότητας:
3.1.3.1 Προϊόντα Υψηλής Επικινδυνότητας
Προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας μπορούν να χαρακτηριστούν αυτά που
προορίζονται για άμεση χρήση από τον καταναλωτή χωρίς καμιά
περαιτέρω διεργασία. Παράδειγμα τέτοιων προϊόντων είναι τα έτοιμα
αρτοσκευάσματα, τα αλλαντικά, τα τυροκομικά προϊόντα και άλλα.
Ο υψηλός κίνδυνος προκύπτει από το γεγονός ότι τα εν λόγω προϊόντα
δεν πρόκειται να υποστούν καμία περαιτέρω διεργασία από τον
καταναλωτή πριν την χρήση. Έτσι οποιεσδήποτε επιμολύνσεις, ξένα
σώματα ή μικροοργανισμοί και βακτηρίδια υπάρχουν σε αυτά λόγω
αστοχίας τον συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής της
μονάδας παραγωγής θα επιβαρύνουν άμεσα την υγεία του χρήστη. Είναι
επομένως ξεκάθαρο ότι είναι ύψιστης σημασίας να εξασφαλίζεται η
απόλυτη ασφάλεια των προϊόντων αυτών πριν την διάθεση τους για
κατανάλωση και ότι οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για αυτά τα
προϊόντα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρές.
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3.1.3.2 Προϊόντα Μέσης Επικινδυνότητας
Προϊόντα μέσης επικινδυνότητας χαρακτηρίζονται τα προϊόντα τα οποία
πριν την κατανάλωση τους από τον τελικό αποδέκτη θα υποστούν κάποια
από τις διεργασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε αυτή την κατηγορία
ανήκουν για παράδειγμα τα κατεψυγμένα κρέατα και ψάρια τα οποία
πριν την κατανάλωση τους θα υποστούν θερμική επεξεργασία
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο από μικροοργανισμούς και βακτηρίδια.
Άλλο παράδειγμα είναι τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, όπου πριν την
κατανάλωση τους θα πλυθούν και θα καθαριστούν αφαιρώντας έτσι ξένα
σώματα και άλλες επιμολύνσεις.
Στην συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων μεγάλη σημασία πρέπει να
δοθεί από τον παραγωγό στους παράγοντες ασφάλειας και υγιεινής που
επηρεάζουν την ποιότητα τον τροφίμων αλλά προκαλούν αλλοιώσεις που
δεν θα είναι άμεσα εμφανείς στον καταναλωτή. Έτσι θα πρέπει να
εξασφαλίζετε ο κύκλος ψύξης/κατάψυξης, να γίνονται οι απαραίτητη
υγειονομικοί έλεγχοι για την προστασία από απαγορευμένα
φυτοφάρμακα και ουσίες που μπορεί να έχουν απορροφηθεί από ζώα και
φυτά και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ημερομηνία διάθεσης και
λήξης των προϊόντων.
3.1.3.3 Προϊόντα Χαμηλής Επικινδυνότητας
Προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας χαρακτηρίζονται τα προϊόντα τα
οποία εξαιτίας της φύσης τους ή της τεχνολογίας παρασκευής τους είναι
δύσκολο ή σπάνιο να αλλοιωθούν και αν αυτό συμβεί οφείλεται σε
φυσική καταστροφή του προϊόντος. Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων
είναι κονσερβοποιημένα προϊόντα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω
θερμική επεξεργασία πριν την χρήση τους, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και
τα δημητριακά.
Αυτά τα προϊόντα απαιτούν να αποθηκεύονται σε συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας τέτοιες ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
αλλοίωσης τους από το φυσικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα κατάλληλη
μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία τους από τους
ξενιστές. Τέλος η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τόσο
κατά την αποθήκευση όσο και κατά την μεταφορά να προστατεύονται
κατάλληλα.
3.1.3.4 Προϊόντα με Αλλεργιογόνα Συστατικά
Αλλεργιογόνα είναι τα προϊόντα αυτά τα οποία σε μεγάλη ή μικρή
ποσότητα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις κατά την
κατανάλωση τους ή κατά την επαφή τους με το δέρμα του καταναλωτή.
Οι βασικές ομάδες τροφών που έχουν ταυτοποιηθεί ότι μπορούν δυνητικά
να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις είναι οι εξής:
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Γάλα, γαλακτοκομικά και λακτόζη
Αυγά και προϊόντα αυγών
Ψάρια και οστρακοειδή
Σιτάρι, προϊόντα σιταριού και γλουτένη
Σόγια και προϊόντα σόγιας
Φιστίκια
Σε κάθε περίπτωση όταν χρησιμοποιείται κάποια από τις παραπάνω
πρώτες ύλες κατά την παραγωγή κάποιου προϊόντος αυτή πρέπει να
αναγράφεται καθαρά στα συστατικά του προϊόντος για την προστασία
των καταναλωτών. Ταυτόχρονα σε περίπτωση που εξοπλισμός του
εργοστασίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή κάποιου προϊόντος το
οποίο δεν περιέχει καμία από της παραπάνω πρώτες ύλες, αλλά εκ
παραλλαγής ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλου
προϊόντος που τις περιέχει, τότε πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία
ότι το προϊόν υπάρχει περίπτωση να περιέχει ίχνη της εκάστοτε
αλλεργιογόνας πρώτης ύλης. Στην μοναδική περίπτωση που μπορούμε,
με ασφάλεια, να αναφέρουμε ότι ένα προϊόν δεν περιέχει κάποιο από τα
παραπάνω αλλεργιογόνα είναι αν όλη η γραμμή παραγωγής του δεν
έρχεται ποτέ σε επαφή με κάποιο από αυτά.
3.1.3.5 Προϊόντα Επικίνδυνα σε Ευαίσθητες Ομάδες Καταναλωτών
Ως ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών ορίζονται οι ομάδες αυτές οι οποίες
εξαιτίας της φυσικής τους κατάστασης είναι ευάλωτες ή ιδιαίτερα
ευαίσθητες σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτές οι ομάδες
καταναλωτών είναι:
Τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
Οι έγκυες γυναίκες
Οι ηλικιωμένοι
Οι νοσηλευόμενοι σε θεραπεύτρια και νοσοκομεία
Οι ανθρώποι με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα
Οι παραπάνω ομάδες καταναλωτών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε τρόφιμα
τα οποία, ναι μεν είναι ασφαλή για τον μέσο καταναλωτή, αλλά
περιέχουν μεγάλο μικροβιακό φορτίο όπως τυρί από απαστερίωτο γάλα,
απαστερίωτο μέλι, ωμά οστρακοειδή κτλ. Σε κάθε περίπτωση όταν τα
προϊόντα μας περιέχουν τέτοιες πρώτες ύλες αυτό πρέπει να
αναγράφεται ξεκάθαρα στην συσκευασία. Ταυτόχρονα σε περίπτωση που
η μονάδα παραγωγής μας προμηθεύει νοσοκομεία και άλλα θεραπευτικά
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ιδρύματα οι εν λόγω πρώτες ύλες πρέπει να απομονώνονται από τις
υπόλοιπες γραμμές παραγωγής.

3.2 Καθορισμός Γραμμών Παραγωγής
Σαν γραμμή παραγωγής μπορεί να οριστεί η αλληλουχία διεργασιών οι
οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Με
άλλα λόγια ο συνδυασμός κάποιων διεργασιών από αυτές
περιγράφτηκαν παραπάνω, σε μια συγκεκριμένη σειρά, αποτελεί μια
γραμμή παραγάγεις.
Ο καθορισμός των γραμμών παραγωγής γίνεται πάντα σύμφωνα με τις
ανάγκες που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία του κάθε προϊόντος. Έτσι,
για παράδειγμα, για την παραγωγή κατεψυγμένης προτηγανισμένης
πατάτας η γραμμή παραγωγής θα έχει τα εξής στάδια όπως
απεικονίζονται παρακάτω:

Η παραπάνω σειρά διεργασιών μπορεί να καθοριστεί πολύ εύκολα από
τις ιδιαιτερότητες και τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος που
παράγει μια βιοτεχνία ή βιομηχανία ποτών ή τρόφιμων. Πέραν τούτου
όμως υπάρχουν και άλλοι βασικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να
ληφθούν υπόψιν κατά τον σχεδιασμό μιας παραγωγικής μονάδας. Πρέπει
να ληφθεί υπόψιν το σύνολο τον προϊόντων που παράγονται ούτως ώστε
να αξιοποιείται στο μέγιστο ο εγκατεστημένος εξοπλισμός. Ταυτόχρονα
να πρέπει διαστασιολογιθεί η παραγωγική ικανότητα του εξοπλισμού σε
σχέση με τις παραγωγικές απαιτήσεις του εργοστασίου. Για αυτούς τους
λόγους κατά το στάδιο της μελέτης είναι κρίσιμο να γίνει σωστή
ομαδοποίηση των γραμμών παραγωγής. Επιπλέον είναι ύψιστης
σημασίας ο σωστός υπολογισμός τόσο του απαιτούμενου όγκου
παραγωγής αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων για αύξηση του
όγκου αυτού.
3.2.1 Υπολογισμός Απαιτήσεων Μέγιστου Όγκου Παραγωγής
Ο μέγιστος απαιτούμενος όγκος παραγωγής μια βιομηχανίας ή
βιοτεχνίας παραγωγής ποτών ή τροφίμων είναι ένας από τους πλέον
κρίσιμους παράγοντες κατά τον σχεδιασμό μιας τέτοιας μονάδας. Η
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οικονομική βιωσιμότητα της μονάδας σχετίζεται άμεσα με τον σωστό
υπολογισμού του μέγιστου όγκου παραγωγής και έχει άμεσο αντίχτυπο
τόσο στο κατασκευαστικό όσο και το λειτουργικό κόστος της μονάδας.
Ο υπολογισμός του μέγιστου απαιτούμενου όγκου παραγωγής γίνεται
αρχικά κατά την σύνταξη της επιχειρηματικής μελέτης της επένδυσης.
Για τον σκοπό αυτό αντλούνται πληροφορίες από τα υπάρχοντα
οικονομικά στοιχεία, σε περίπτωση που γίνεται επέκταση/αναβάθμιση
μιας υπάρχουσας μονάδας, ή από τα έρευνες αγοράς, σε περίπτωση
καινούργιας μονάδας. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω τιμές αξιολογούνται
από τους μελετητές μηχανικούς προκειμένου να στοιχειοθετηθεί κατά
πόσο το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο είναι βιώσιμο από τεχνικής
πλευράς. Ο μελετητής μηχανικός θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο ο
απαιτούμενος, για την παραγωγή του εκάστοτε μέγιστου όγκου
προϊόντος, εξοπλισμός είναι οικονομικά συμφέρων από πλευρά
κατασκευής και λειτουργίας και κατά ποσό το δυναμικό της μονάδας θα
πρέπει αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα. Σε περίπτωση αύξησης του
δυναμικού για λόγους οικονομίας αυτό θα πρέπει να επαληθευτεί ξανά
με τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης ο
επιπλέον όγκος παραγωγής θα παραπεμφθεί στο δυναμικό αύξησης
παράγωγης της μονάδας ούτως ώστε να καλυφθεί στην επόμενη
αναβάθμιση/επέκταση των εγκαταστάσεων.
3.2.2 Ομαδοποίηση Γραμμών Παραγωγής
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι βασικό για την αποδοτική
λειτουργιά μιας μονάδας παραγωγής και την μέγιστη δυνατή
εξοικονόμηση χρημάτων κατά την κατασκευή της να γίνει εκτενής και
σωστή ομαδοποίηση των γραμμών παραγωγής. Με τον όρο ομαδοποίηση
εννοούμε την σύζευξη γραμμών παραγωγής οι οποίες έχουν κοινά
βήματα ή απαιτούν παρόμοιες διεργασίες για την παραγωγή του τελικού
προϊόντος τους.
Χρησιμοποιώντας και πάλι το παράδειγμα της γραμμής παραγωγής
κατεψυγμένης προτηγανισμένης πατάτας, έστω ότι στην ίδια μονάδα
παραγωγής έχουμε επίσης και γραμμή παραγωγής νυφάδων πατατάς για
πουρέ. Η γραμμή παραγωγής απεικονίζεται από το παρακάτω
διάγραμμα:
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Είναι προφανές συγκρίνοντας τα δυο διαγράμματα ότι έχουν κοινές τις
δυο πρώτες διεργασίες (Πλύσιμο, Αποφλοίωση) οπότε και μπορούν να
ομαδοποιηθούνε πολύ εύκολα καθώς και στις δυο γραμμές παραγωγής
έχουνε ακριβώς την ίδια πρώτη ύλη και το αιτούμενο ενδιάμεσο προϊόν,
μετά από κάθε διεργασία, είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι το διάγραμμα των
ομαδοποιημένων γραμμών μπορεί να απεικονιστεί όπως το ακόλουθο:
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Περαιτέρω ανάλυση των διεργασιών μπορεί να μας δώσει και
περισσότερες
δυνατότητες
βελτιστοποίησης
της
παραγωγικής
διαδικασίας. Έτσι σε περίπτωση η παραγωγή γίνεται σε παρτίδες εκ
παρεκτροπής, θα μπορούσαν να γίνουν και περαιτέρω συγχωνεύσεις
διεργασιών. Σε μια τέτοια περίπτωση σε ότι αφορά την διεργασία
θερμικής επεξεργασίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί φούρνος τύπου
τούνελ όπου μπορεί να γίνει είτε μερικό τηγάνισμα είτε αφυδάτωση.
Επιπλέον στην διεργασία της συσκευασίας, από την στιγμή που και τα
δυο προϊόντα συσκευάζονται σε σακούλες, θα μπορούσε να
χρησιμοποιείται το ίδιο συσκευαστικό μηχάνημα αλλά με ξεχωριστά
συλώ τροφοδοσίας. Έτσι το τελικό διάγραμμα των ομαδοποιημένων
γραμμών παραγωγής θα είναι όπως το παρακάτω:

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω οι μελετητές μηχανικοί είναι αυτοί που
αποφασίσουν ποιες τεχνικές ομαδοποίησης και βελτιστοποίησης των
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διεργασιών είναι αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στην εκάστοτε
παραγωγική μονάδα. Ο μελετητής μηχανικός θα πρέπει να λάβει υπόψιν
του τις ιδιαιτερότητες της κάθε παραγωγικής μονάδας από άποψη τρόπου
λειτουργίας, παραγωγή σε παρτίδες ή συνεχής παραγωγή προϊόντων.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνυπολογίσει τον απαιτούμενο όγκο
παραγωγής και τυχόν απαίτησης ειδικού χειρισμού των πρώτων υλών,
των ενδιάμεσων προϊόντων και των τελικών προϊόντων.
3.2.3 Δυνατότητα Αύξησης Όγκου Παραγωγής
Κατά τον σχεδιασμό των γραμμών παραγωγής της μονάδας θα πρέπει να
υπάρξει και σωστός σχεδιασμός για την δυνατότητα επέκτασης τους στο
μελόν. Από το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει συνταχθεί καθώς και από
την διαδικασία διαστασιολογισης του μέγιστου όγκου παραγωγής της
μονάδας προκύπτουν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τον μηχανικό
μελετητή να αξιολογήσει τόσο το μέγεθος όσο και το χρονικό πλαίσιο της
επόμενης επέκτασης/αναβάθμισης της μονάδας παραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα παραπάνω στοιχεία
ώστε να γίνουν σωστές προβλέψεις κατά τον σχεδιασμό των τρεχόντων
αναγκών του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν
και οι αναγκαίες κτιριακές υποδομές οι οποίες θα χρειαστούν για να
στεγάσουν τον πρόσθετο εξοπλισμό σε μια μελλοντική επέκταση της
μονάδας παραγάγεις. Τέλος δεν θα πρέπει ο μελετητής να παραλείψει να
συνυπολογίσει στον σχεδιασμό του και τις βοηθητικές υποδομές οι οποίες
θα πρέπει να επεκταθούν σε μια μελλοντική αύξηση του μέγιστου όγκου
παραγωγής όπως αποθηκευτικοί χώροι, παροχές νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, καυσίμων, συστήματα πυρασφάλειας κτλ
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4 – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η εγκατάσταση και λειτουργία μίας μονάδας τροφίμων και ποτών
αποτελεί ένα σύνθετο έργο καθώς θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές
και ποικίλες απαιτήσεις οι οποίες αφορούν την ασφαλή λειτουργία της
μονάδας, τις απαιτήσεις υγιεινής για τα συγκεκριμένα προϊόντα αλλά και
την τήρηση των απαιτήσεων για τους χώρους και τον εξοπλισμό των
μονάδων τροφίμων, όπως καθορίζονται από τα διάφορα διεθνή πρότυπα
αλλά και τη νομοθεσία (τόσο του Ελληνικού κράτους, όσο και της ΕΕ).

4.1 Γενικές οδηγίες για τον εξοπλισμό
Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και
συντηρείται έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για το σκοπό που θα
χρησιμοποιηθεί και για να εξασφαλίζει την προστασία των προϊόντων για
τα οποία θα χρησιμοποιηθεί, από επιμολύνσεις και αλλοιώσεις.
Για τις επιφάνειες του εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω βασικές αρχές:


Πρέπει να γίνονται από αδρανή υλικά τα οποία δεν αντιδρούν με
τα τρόφιμα, ούτε ελευθερώνουν ουσίες που μεταναστεύουν ή
απορροφώνται από τα τρόφιμα.



Πρέπει να είναι λείες, όχι πορώδεις ώστε να μη σχηματίζονται
μικροσκοπικές ρωγμές που συγκρατούν υπολείμματα των
προϊόντων τα οποία δύσκολα απομακρύνονται με τον καθαρισμό
και ενισχύουν έτσι την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.



Πρέπει σχεδιάζονται έτσι ώστε να ελέγχονται εύκολα ή να
αποσυναρμολογούνται εύκολα για να διευκολύνουν την
πραγματοποίηση και τον έλεγχο αποτελεσματικού καθαρισμού με
το χέρι ή με μηχανικά μέσα.



Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες πρέπει να μη σχηματίζουν κοίλα
σημεία στα οποία μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα προϊόντων
ή υγρασία που ευνοούν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.



Τα μηχανήματα, οι συσκευές, πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να
μην κινδυνεύει το προϊόν να επιμολυνθεί από διαρροή ή στάξιμο
λιπαντικών ουσιών κ.ά. Ο εξοπλισμός, όπου είναι δυνατόν, είναι
προτιμότερο να τοποθετείται σε βάσεις ώστε να διευκολύνεται ο
καθαρισμός. Τυφλές τελικές απολήξεις του εξοπλισμού ή
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Το υλικό και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες με
αντικείμενο τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα, πρέπει να
διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε να μην
αποτελούν πηγή μόλυνσης των πρώτων υλών ή προϊόντων. Οι
χώροι εργασίας, τα εργαλεία και τα υλικά πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνον για την παρασκευή των προϊόντων για τα
οποία χορηγήθηκε η έγκριση. Τα υλικά κατασκευής του
εξοπλισμού, των εξαρτημάτων του και των σκευών που έρχονται σε
επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους της σχετικής
νομοθεσίας «υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα».

Τα υλικά κατασκευής του εξοπλισμού πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές:


να είναι κατάλληλα για το σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν



να μη μεταδίδουν χρώμα, οσμές ή γεύση στα τρόφιμα



να μη μεταφέρουν τοξικές ουσίες στα τρόφιμα



να μην διαβρώνονται, οξειδώνονται, ραγίζουν, σπάνε, γδέρνονται,
παραμορφώνονται και αποσυντίθενται



να έχουν λεία και μη απορροφητική επιφάνεια



να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και αποτελεσματικά
ώστε να μη σχηματίζονται σχισμές οι οποίες αποτελούν εστίες για
την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό επικίνδυνων
μικροοργανισμών

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για ψύξη, κατάψυξη, ψήσιμο κ.ά. των
τροφίμων πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε:


να λειτουργεί σωστά και να επιτρέπει τον καθαρισμό και την
απολύμανσή του όπου κρίνεται απαραίτητο.



να εξασφαλίζει γρήγορα και αποτελεσματικά την απαιτούμενη
θερμοκρασία στα τρόφιμα



να διατηρεί την απαιτούμενη θερμοκρασία χωρίς σημαντικές
διακυμάνσεις ή απώλειες



να επιτρέπει τη ρύθμιση, τη μέτρηση ή την καταγραφή της
θερμοκρασίας και σε ειδικές περιπτώσεις και άλλων παραμέτρων
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Τα δοχεία και οι περιέκτες που κατασκευάζονται ειδικά για να δεχτούν
απορρίμματα, υποπροϊόντα, μη βρώσιμα και τοξικά ή επικίνδυνα υλικά
πρέπει:


να κατασκευάζονται από ουδέτερα και αδιαπέραστα υλικά



να κλείνουν καλά



να έχουν ευδιάκριτη σήμανση



να πλένονται εύκολα και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά



να μην χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για τα τρόφιμα



να αδειάζουν καθημερινά εάν βρίσκονται στο χώρο επεξεργασίας
των τροφίμων



να αποθηκεύονται εξωτερικά του κτιρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο και οπωσδήποτε μακριά από τους χώρους επεξεργασίας
τροφίμων, για να αποφεύγεται η πιθανή
επιμόλυνση των
τροφίμων από αυτά.

Πρέπει να προβλέπονται ειδικά στεγανά δοχεία από αναλλοίωτο υλικό,
προοριζόμενα για την τοποθέτηση των πρώτων υλών ή των προϊόντων
που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Όταν αυτές οι πρώτες
ύλες ή προϊόντα απομακρύνονται με αγωγούς, η κατασκευή και
εγκατάσταση των αγωγών πρέπει να αποκλείει κάθε κίνδυνο μόλυνσης
των άλλων πρώτων υλών ή προϊόντων.

4.2 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, οι κύριες και βοηθητικές
εγκαταστάσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα της μονάδας και σε μεγάλο
βαθμό συμβάλουν στην ασφάλεια του προϊόντος. Επιπλέον, οι βοηθητικές
εγκαταστάσεις (όπως αποδυτήρια, χώρος ακατάλληλων προϊόντων κ.α.)
αποτελούν υποχρέωση ως προς την έκδοση των απαραίτητων αδειών
αλλά και τη χορήγηση πιστοποιητικών διαχείρισης της ασφάλειας των
τροφίμων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις
συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της μονάδας και σε άλλες είτε στη
διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, όπως είναι οι εγκαταστάσεις
ψύξης και εξαερισμού, είτε στην ασφάλεια του προσωπικού και της
επιχείρησης, όπως είναι οι εγκαταστάσεις υγραερίου, η εγκατάσταση
δικτύου πυρόσβεσης κ.α.
Συνοπτικά, αναφέρονται εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπ΄
όψιν από τους επιχειρηματίες αλλά και τους συνεργαζόμενους
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μηχανικούς, ώστε η μονάδα τροφίμων να μπορέσει να διασφαλίσει τη
σωστή λειτουργία της και την ποιότητα του προϊόντος της.


Αποθηκευτικοί χώροι πρώτων υλών και ετοίμου προϊόντος



Χώρος ακατάλληλων προϊόντων (ανάλογα με το είδος των
προϊόντων και τη διάθεσή τους)



Δάπεδα –οροφές



Τοίχοι – πόρτες – παράθυρα



Τουαλέτες αποδυτήρια προσωπικού



Δίκτυα και δεξαμενές πόσιμου νερού / Συστήματα επεξεργασίας
νερού



Δίκτυα υγραερίου / δεξαμενές



Φωτισμός



Εξαερισμός και κλιματισμός χώρων



Ψυχροστάσια – Λεβητοστάσια



Αποχετευτικό σύστημα

4.3 Εξωτερικές εγκαταστάσεις
Οι γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται περιλαμβάνουν:
Κάλυψη με ασφαλτόστρωση ή σκυρόδεμα περιοχής περιφερειακά του
κτιρίου ώστε να μην σχηματίζεται σκόνη από την κίνηση των οχημάτων
και λάκκοι με λιμνάζοντα νερά. Ανάγκη ύπαρξης περιμετρικού τοίχου για
να περιορίζεται η είσοδος των ζώων και των τρωκτικών στο χώρο του
εργοστασίου.
Πρόβλεψη για ιδιαίτερο χώρο φύλαξης των δοχείων των απορριμμάτων,
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εξωτερικά του κτιρίου, έως την τελική
απομάκρυνσή τους από τη μονάδα. Οι χώροι φύλαξής τους πρέπει να
καθαρίζονται συχνά, να διαθέτουν εγκαταστάσεις καθαρισμού των
δοχείων αυτών και μέσα μεταφοράς κατάλληλα για την απομάκρυνσή
των δοχείων από το εσωτερικό της μονάδας.
Οι τοίχοι του κτιρίου πρέπει να κατασκευαστούν με υλικά συμπαγή που
δεν εκπέμπουν τοξικά αέρια, εξασφαλίζουν ηχομόνωση και έχουν όσο το
δυνατό λιγότερες εσοχές και ανοίγματα. Πρέπει να κατασκευαστούν με
τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπουν ανεπιθύμητες ουσίες να εισέρχονται
στο χώρο του εργοστασίου. Στους εξωτερικούς τοίχους πρέπει να
αποφεύγεται η βλάστηση διότι αυτή βοηθά στην εγκατάσταση εντόμων ή
και τρωκτικών και συγχρόνως εμποδίζουν την καταπολέμησή τους.
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Επίσης πρέπει να μην υπάρχουν εσοχές που προσελκύουν τα πουλιά για
τη δημιουργία φωλιών.

4.4 Εσωτερικές εγκαταστάσεις
Οι χώροι του κτιρίου πρέπει να κατασκευαστούν έτσι ώστε να
εξασφαλίζουν άνετη εργασία στους εργαζομένους, άνετη μετακίνηση
των πρώτων υλών, των προϊόντων, των υλικών συσκευασίας και των
μηχανημάτων στα διάφορα τμήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
υγιεινής του κάθε τμήματος. Να επιτρέπουν άνετο καθάρισμα,
αποτελεσματική απολύμανση και σωστό έλεγχο, συνεχή ροή της
παραγωγής ώστε να αποφεύγεται η «διασταυρούμενη μόλυνση» από
προϊόντα προηγούμενου σταδίου παραγωγής (κατεργασμένων προϊόντων
από τα ακατέργαστα), κατάλληλες θερμοκρασίες κατά την παραγωγή
των προϊόντων περιορισμό της εισόδου στο εργοστάσιο εντόμων, πτηνών,
σκόνης, οικιακών ζώων κ.ά.
Οι χώροι να διαχωρίζονται επαρκώς και προσδιορίζεται η χρήση τους
ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση μεταξύ των φάσεων της εργασίας μέσω
του εξοπλισμού, του προσαγόμενου αέρα ή του προσωπικού. Όπου αυτό
είναι απαραίτητο, οι χώροι παραγωγής πρέπει να υποδιαιρούνται σε
υγρές και ξηρές ζώνες, κάθε μία από τις οποίες πρέπει να έχει τις δικές
της συνθήκες λειτουργίας.
Πρέπει να οριστούν περιοχές μικρού και μεγάλου κινδύνου επιμόλυνσης,
περιοχές σαφώς διαχωρισμένες και επισημασμένες σε σχέση με τη
διακίνηση των πρώτων υλών, των κατεργασμένων προϊόντων, του
προσωπικού και σε σχέση με τον τρόπο καθαρισμού. Στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει
να προβλέπεται ένας επαρκώς διαμορφωμένος χώρος που να κλειδώνει
και ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για την αρμόδια Περιφερειακή
Κτηνιατρική Αρχή, εάν η ποσότητα των προϊόντων που υφίστανται
επεξεργασία απαιτεί την τακτική ή μόνιμη παρουσία της.
4.4.1 Χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και έτοιμου προϊόντος
Οι γενικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και υγιεινή των
τροφίμων των αποθηκευτικών χώρων δεν διαφέρουν από τις
προδιαγραφές του χώρου παραγωγής ή/και των αποδυτηρίων. Έτσι, η
καταλληλότητα των τοίχων, των δαπέδων και της οροφής πρέπει να
διασφαλιστεί. Αναφέρουμε ξανά τις λείες επιφάνειες, τον ανοιχτόχρωμο
χρωματισμό, σήτες στα ανοίγματα κ.α. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να
δοθεί στη μηχανική αντοχή του δαπέδου, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη κίνηση
παλετοφόρων και το μέγεθος – βάρος των παλετών τα οποία
διακινούνται.
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Μία άλλη παράμετρος είναι ο καθαρισμός των αποθηκευτικών χώρων. Σε
περίπτωση όπου γίνεται καθαρισμός με τη χρήση νερού θα πρέπει να
δοθεί μέριμνα στην απορροή του νερού καθαρισμού. Λιμνάζοντα νερά
απαγορεύονται σε χώρους αποθήκευσης καθώς μπορεί να δημιουργήσουν
εστίες μόλυνσης. Έτσι κατά την κατασκευή θα πρέπει να σχεδιαστούν
(αλλά και να υλοποιηθούν αργότερα) οι κλίσεις των δαπέδων καθώς και
αποχετευτικά κανάλια. Ειδικά για τα αποχετευτικά κανάλια, θα πρέπει
να καλύπτονται με σχάρες που δεν σκουριάζουν (ανοξείδωτες) και που
μετακινούνται ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους. Συνίσταται
επίσης, άσχετα με το είδος των πρώτων υλών ή των προϊόντων, όλα τα
σημεία σύνδεσης με τους τοίχους να είναι στρογγυλεμένα για να
διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανσή (π.χ. η τοποθέτηση
υγειονομικών γωνιών).
Να σημειωθεί ότι οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατάλληλα
απομονωμένοι από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και από τους
παραγωγικούς χώρους της επιχείρησης, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος
σκόνης, οσμών, εντόμων ή τρωκτικών τα οποία μπορούν να επιμολύνουν
τα προϊόντα. Η ύπαρξη προθαλάμου δίνει μία καλή λύση κατά το
σχεδιασμό. Άλλες λύσεις οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με
το προϊόν, είναι η ύπαρξη αεροκουρτινών ή πλαστικών κουρτινών στις
εισόδους.
Μία σημαντική και κρίσιμη παράμετρος σχετικά με τους αποθηκευτικούς
χώρους προέρχεται από το είδος του προϊόντος ή της πρώτης ύλης.
Ανάλογα με τη φύση τους τα προϊόντα διαχωρίζονται σε ευπαθή ή
ευαλλοίωτα. Σε τέτοια προϊόντα, η αλυσίδα ψύξης θα πρέπει να
διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας, μεταφοράς. Στις
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι προθάλαμοι και
φυσούνες, ώστε η φόρτωση των προϊόντων να γίνεται σε κατάλληλες
συνθήκες.
Για τους αποθηκευτικούς χώρους, πρέπει να αναφέρουμε ακόμα:
4.4.1.1 Διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 22oC.
Υψηλότερες θερμοκρασίες, εκτός του ότι μπορεί να δημιουργήσουν
πρόβλημα κατά τη διάρκεια υγειονομικών επιθεωρήσεων, μπορούν αν
επιφέρουν αλλοιώσεις στα προϊόντα (όπως για παράδειγμα χυμοί,
αναψυκτικά, κρασί κ.α.). Πρέπει λοιπόν να δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στη
μόνωση του αποθηκευτικού χώρου, στο σωστό εξαερισμό του και στην
αποφυγή τοποθέτησης μηχανημάτων ή εξοπλισμού (ψυκτικά ή άλλα
μηχανήματα) τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη θερμοκρασία.
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4.4.1.2 Βιολογικά προϊόντα
Τα βιολογικά προϊόντα δεν απαιτούν ιδιαίτερους αποθηκευτικούς χώρους.
Απαιτούν απλά διακριτές συνθήκες παραγωγής. Έτσι λοιπόν, η αποθήκη
των έτοιμων προϊόντων μπορεί να «φιλοξενήσει»τόσο τα μη βιολογικά
όσο και τα βιολογικά προϊόντα της επιχείρησης.
4.4.1.3 Αποθηκευτικοί χώροι υλικών συσκευασίας
Εξ΄ ορισμού, τα υλικά συσκευασίας έρχονται σε άμεση επαφή με τα
τρόφιμα και άρα θα πρέπει να διασφαλιστεί ο σωστός τρόπος
αποθήκευσης, ώστε να μην υπάρξουν περιπτώσεις υποβάθμισης ή
επιμόλυνσής τους. Η αποθήκευση των υλικών συσκευασίας στο χώρο των
έτοιμων προϊόντων δεν είναι καλή πρακτική, τόσο λόγω των πιθανών
διαφορετικών συνθηκών διατήρησης, όσο και των αυξημένων
πιθανοτήτων επιμόλυνσης, τόσο των υλικών συσκευασίας, όσο και των
έτοιμων προϊόντων. Ανάλογα δε με τη φύση των προϊόντων της μονάδας,
(ευπαθή κλπ προϊόντα) πρέπει να προβλέπονται οι κατάλληλοι χώροι
αποσυσκευασίας τόσο των υλικών συσκευασίας, όσο και των πρώτων
υλών.
4.4.1.4 FIFO
Η γνωστή πρακτική First In First Out, είναι μία πρακτική η οποία είναι
κατά κύριο λόγο κανόνας στις μονάδες τροφίμων. Εφαρμόζεται
υποχρεωτικά κατά τη διακίνηση των έτοιμων προϊόντων και έτσι θα
πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός στην αποθήκη των έτοιμων
προϊόντων, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των κατάλληλων
παρτίδων.
Το ίδιο ισχύει κατά κύριο λόγο και στις πρώτες ύλες και αντίστοιχα στο
χώρο αποθήκευσής τους. Στα υλικά συσκευασίας απαιτείται λεπτομερής
εξέταση των προδιαγραφών τους, ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη τήρησης
του FIFO ή οχι. Έτσι η αρχή του Last in First Out (LIFO), μπορεί να
εφαρμοστεί στις γυάλινες φιάλες, στα χαρτοκιβώτια, σε κάποιος
πλαστικούς περιέκτες και σε ότι χρησιμοποιούμενο υλικό δεν αναφέρει
ημερομηνίες ανάλωσης, με την προϋπόθεση των κατάλληλων συνθηκών
διατήρησης. Απαιτείται λοιπόν καλή γνώση των χρησιμοποιούμενων
υλικών ώστε να γίνει καλή κατανομή αλλά και σχεδιασμός των
αποθηκευτικών χώρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι η καλή πρακτική
είναι η συχνή ανακύκλωση των υλικών στη γραμμή παραγωγής, άσχετα
με τη δυνατότητα χρήσης, καθώς έτσι δίνεται και η δυνατότητα σωστού
καθαρισμού των αποθηκευτικών χώρων και μειώνεται η πιθανότητα κάθε
είδους επιμολύνσεων.
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4.4.1.5 Χύδην προϊόντα
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στη δυνατότητα καθαρισμού και
ξεπλύματος των σιλό ή των δεξαμενών που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον,
πρέπει να υπολογιστεί και μία λεκάνη ασφαλείας κατά την περίπτωση
διαρροής δεξαμενών.
Ως επίλογο για τους αποθηκευτικούς χώρους θα αναφερθούμε στα
περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (κλαρκ) τα οποία κατά κύριο λόγο
χρησιμοποιούνται από το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Η χρήση
βενζινοκίνητων / πετρελαιοκίνητων κλαρκ απαγορεύεται εντός των
χώρων τροφίμων, έτσι οι επιλογές πρέπει να γίνουν αναγκαστικά μεταξύ
των υπόλοιπων κατηγοριών. Μέριμνα για τη χρήση κλαρκ και ο
κατάλληλος σχεδιασμός των χώρων περιγράφεται σε προηγούμενο
κεφάλαιο. Τα κλαρκ είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και το
πιστοποιητικό καταλληλότητας απαιτείται για τη χορήγηση της άδεις
λειτουργίας, ανεξάρτητα από την ισχύ του. Η ισχύς του ανυψωτικού
υπεισέρχεται μόνο στην απαίτηση για χειριστή, και πρέπει να ληφθεί υπ
όψιν κατά την επιλογή του συγκεκριμένου μηχανήματος. Έτσι λοιπόν,
«…Κανείς δεν μπορεί να ασκεί υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας, ούτε να
χειρίζεται ή να ενεργεί τη συντήρηση (…) θερμικού κινητήρα ισχύος από
(17) ίππους και πάνω (…) και συνολική ισχύ ηλεκτροκινητήρων από (15)
ίππους και πάνω (…)», σύμφωνα με το ΠΔ 31/90.
4.4.2 Χώρος ακατάλληλων προϊόντων (ανάλογα με το είδος των
προϊόντων και τη διάθεσή τους)
Ο χώρος ακατάλληλων προϊόντων είναι απαραίτητος σε κάθε επιχείρηση
που διαχειρίζεται τρόφιμα, τόσο από υγειονομικές διατάξεις όσο και από
πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων. Σε γενικές γραμμές, οι
κανονισμοί απαιτούν το σαφή διαχωρισμό των ακατάλληλων τροφίμων
και πρώτων υλών από τα υπόλοιπα αποθηκευμένα τρόφιμα. Ο χώρος
ακατάλληλων προϊόντων εξαρτάται από το είδος του προϊόντος. Έτσι, μία
βιομηχανία τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να
διαθέτει ψυγείο καταστροφών, αλλά και πιθανόν δεξαμενή για την
προσωρινή διαχείριση ακατάλληλων προϊόντων και επιστροφών έως την
τελική τους διάθεση.
Αντίθετα, η διαχείριση ακατάλληλων προϊόντων σε μία εταιρεία
εμφιάλωσης / διακίνησης ποτών και αναψυκτικών δεν απαιτεί την
ύπαρξη ξεχωριστού χώρου. Όμως ας σημειωθεί εδώ ότι η διαχείριση
ακατάλληλων προϊόντων περιλαμβάνει και τους περιέκτες / συσκευασίες,
που δεν μπορούν να αποθηκεύονται επί μακρόν σε εξωτερικούς χώρους
της επιχείρησης.
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4.4.3 Δάπεδα – Οροφές
Τα δάπεδα κατασκευάζονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ειδικές
απαιτήσεις χημικές ή / και μηχανικές που προκύπτουν από το είδος του
προϊόντος που θα παραχθεί στην επιχείρηση, να καλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων, να καθαρίζονται και να
απολυμαίνονται εύκολα για να μη δημιουργούνται εστίες επιμόλυνσης
των τροφίμων.
Τα δάπεδα στους χώρους εργασίας πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:


Να έχουν κατασκευαστεί από υλικό στεγανό,
απορροφητικό, ανθεκτικό και αντιολισθητικό.



Να μην υπάρχουν ρωγμές διότι δεν καθαρίζονται εύκολα με
αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μικροοργανισμοί
και να
αποτελούν εστίες επιμόλυνσης.



Να έχουν την απαιτούμενη κλίση και να απομακρύνονται τα νερά
και τα υπόλοιπα απόβλητα σε αποχετευτικά κανάλια.



Τα αποχετευτικά κανάλια να καλύπτονται με σχάρες που δεν
σκουριάζουν (ανοξείδωτες) και που μετακινούνται για
να
διευκολύνεται ο καθαρισμός τους.



Τα αποχετευτικά κανάλια να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα
απομάκρυνσης υγρών από την ποσότητα των υγρών που
προβλέπεται να παράγονται κατά τις διάφορες διαδικασίες της
παραγωγής.



Τα κεντρικά φρεάτια πρέπει να μην διέρχονται στους χώρους
επεξεργασίας των τροφίμων.



Όλα τα σημεία σύνδεσης με τους τοίχους πρέπει να είναι
στρογγυλεμένα για να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η
απολύμανσή τους (υγειονομικές γωνίες).

καθόλου

Τα δάπεδα στους χώρους διατήρησης των προϊόντων πρέπει
να
κατασκευάζονται από αδιάβροχο υλικό που καθαρίζεται εύκολα. Στις
ψυκτικές αποθήκες, αρκεί δάπεδο δυνάμενο να καθαρίζεται και να
απολυμαίνεται εύκολα, διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διευκολύνεται η απορροή του νερού. Στους χώρους κατάψυξης ή βαθιάς
ψύξης, αρκεί δάπεδο από αδιάβροχο και άσηπτο υλικό, δυνάμενο να
καθαρίζεται εύκολα.
Οι οροφές πρέπει να έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε, να προστατεύει τα
προϊόντα που θα παραχθούν, να περιορίζεται η συσσώρευση σκόνης και
υδρατμών, να διευκολύνεται ο καθαρισμός, να είναι λείες, χωρίς ρωγμές,
ανοικτού χρώματος και όλες οι συνδέσεις της οροφής με τους τοίχους
είναι στεγανές και στρογγυλεμένες. Η οροφή πρέπει να κατασκευάζεται
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έτσι ώστε να επιτρέπει το συχνό έλεγχο για την εγκατάσταση εντόμων,
τρωκτικών κ.ά.
Εάν προβλέπονται φεγγίτες στην οροφή πρέπει να είναι σχεδιασμένοι
έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος πουλιών, τρωκτικών και εντόμων, να
μην ανοίγουν, να καθαρίζονται εύκολα και να μην τοποθετούνται ποτέ
πάνω από το χώρο προετοιμασίας πρώτων υλών και επεξεργασίας των
τροφίμων. Εάν υπάρχουν ψευδοροφές πρέπει να είναι στεγανές και
προσβάσιμες.
4.4.4 Τοίχοι – Πόρτες ‐ Παράθυρα
Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί
από υλικά συμπαγή, ανθεκτικά, αδιάβροχα και μη απορροφητικά υλικά
που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα. Πρέπει να είναι λείες,
χωρίς ρωγμές και ανοικτού χρώματος. Όλες οι συνδέσεις τους με τις
οροφές, τα πατώματα ή τους άλλους εσωτερικούς τοίχους πρέπει να είναι
στεγανές και στρογγυλεμένες ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση
ρύπανσης και να διευκολύνεται ο καθαρισμός. Πρέπει να μην υπάρχουν
προεξοχές και να μην τοποθετούνται ράφια στο χώρο της επεξεργασίας
των προϊόντων.
Οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η άνετη και ευχερής διακίνηση προσωπικού και προϊόντων
(για τις πόρτες μόνο), ο επαρκής εξαερισμός του εργοστασίου, η
απομάκρυνση των υδρατμών (αν υπάρχουν) όταν δεν πραγματοποιείται
με μηχανικά μέσα, ο περιορισμός σκόνης, εντόμων, τρωκτικών,
μολυσμένων ρευμάτων αέρος.
Οι πόρτες του κτιρίου πρέπει να κατασκευάζονται από αναλλοίωτο υλικό
που πλένεται εύκολα, να κλείνουν πολύ καλά σε όλες τις πλευρές τους
και ιδίως στο κάτω μέρος για να προλαμβάνετε η είσοδος εντόμων και
τρωκτικών. Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητων ταινιών γύρω από τις
πόρτες, όταν χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητά τους. Οι
εξωτερικές πόρτες του κτιρίου πρέπει να ανοιγοκλείνουν αυτόματα για
να προστατεύεται το εσωτερικό του κτιρίου από την είσοδο πουλιών,
εντόμων κ.ά. Αν χρειαστεί να παραμένουν συνεχώς ανοικτές κατά τη
διάρκεια των ωρών εργασίας, τότε συνιστάται η τοποθέτηση κάθετων
πλαστικών λωρίδων.
Οι πόρτες του χώρου επεξεργασίας των προϊόντων πρέπει να έχουν λείες
επιφάνειες που καθαρίζονται εύκολα, να είναι αδιάβροχες, να
ανοιγοκλείνουν αυτόματα ώστε να προφυλάσσουν το χώρο και να
διατηρούν τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο
επεξεργασίας των προϊόντων. Στις πόρτες που προβλέπεται να
τοποθετηθούν πόμολα, αυτά πρέπει να είναι απλά και λεία.
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Τα παράθυρα πρέπει να εφαρμόζουν καλά με τους τοίχους και να μη
δημιουργούν κενά, να τοποθετούνται στο προφίλ της εσωτερικής πλευράς
του τοίχου και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, να τοποθετείται περβάζι με
κλίση, να καλύπτονται, εφόσον ανοίγουν, πάντα με σήτες ώστε να
εμποδίζεται η είσοδος εντόμων, τρωκτικών κλπ. Οι σήτες θα πρέπει να
είναι κινητές ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η συντήρησή τους.
Τέλος τα παράθυρα να παραμένουν σφραγισμένα ώστε να μην μπορούν
να ανοιχθούν όταν δεν χρησιμοποιούνται για εξαερισμό. Όπου υπάρχει
πιθανότητα θραύσης του γυαλιού των παραθύρων να είναι
κατασκευασμένα από άλλο υλικό.
4.4.5 Αποδυτήρια και βοηθητικοί χώροι
Η απαίτηση για ύπαρξη αποδυτηρίων αναφέρεται ρητά στην Υγειονομική
διάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Βʹ/24.9.1983). Τα αποδυτήρια και W.C. του
προσωπικού, καθώς και ο χώρος ανάπαυσης – εστιατόρια, είναι
αναπόσπαστο μέρος του χώρου παραγωγής και πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του χώρου παραγωγής.
Να σημειωθεί ότι, βάσει των ορισμών της Α1β/8577/83 (ΦΕΚ
526/Βʹ/24.9.1983) υγειονομικής διάταξης, είναι «και τα εργαστήρια ή
εργοστάσια χάρτινων ή πλαστικών ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό
παρασκευαζομένων ειδών, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν
για μια μόνο φορά ως περιέκτες τροφίμων ή ποτών ή ως μέσα ατομικής
υγιεινής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα και στις άλλες
Υγειονομικές Δ/ξεις.»
Να αναφερθεί εδώ ότι κατά τη διάρκεια υγειονομικών επιθεωρήσεων
αλλά και επιθεωρήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας, τα
αποδυτήρια και εστιατόρια επιθεωρούνται κανονικά, και η κακή
κατάστασή του αποτελεί λόγο για την επιβολή προστίμων ή για τη μη
χορήγηση πιστοποιητικών. Προδιαγραφές για το μέγεθος των
αποδυτηρίων δίνονται στην αναφερόμενη διάταξη και εξαρτώνται κυρίως
από τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και τη δυναμικότητα της
μονάδας.
Οι προδιαγραφές των αποδυτηρίων και βοηθητικών χώρων αναφέρονται
γενικά στην υγειονομική διάταξη και πιο ειδικά στους οδηγούς υγιεινής
του ΕΦΕΤ. Οι προδιαγραφές αυτές είναι παρόμοιες, άσχετα με το είδος της
μονάδας (εμπορική, παραγωγική). Οδηγός Υγιεινής του ΕΦΕΤ νο 8.
Για τα W.C. ότι πρέπει να υπάρχει προθάλαμος, να επιτρέπουν τον
εύκολο καθαρισμό και την απολύμανσή τους με τα κατάλληλα μέσα.
Επιπλέον, οι νιπτήρες πρέπει να έχουν εξοπλιστεί:
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με βρύσες κρύου και ζεστού νερού και ανάλογα το είδος της
μονάδας (ευπαθή τρόφιμα), να είναι ποδοκίνητες ή με
φωτοκύτταρα



με συσκευές χαρτιού μιας χρήσης για το σκούπισμα των χεριών ή
με συσκευή στεγνώσεως των χεριών με ζεστό αέρα



με κάδους απορριμμάτων που έχουν ποδοκίνητο άνοιγμα καθώς
και αφαιρούμενη εσωτερική σακούλα απορριμμάτων



με συσκευές σαπουνιού και απολυμαντικού



με οδηγίες που να υπενθυμίζουν στο προσωπικό ότι μετά από κάθε
χρήση τις τουαλέτας πρέπει να πλύνουν και να απολυμάνουν τα
χέρια τους

Τοίχοι και δάπεδα στους βοηθητικούς χώρους πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις του χώρου παραγωγής. Έτσι οι τοίχοι πρέπει να έχουν συνεχή
και ομαλή επιφάνεια, χωρίς σπασίματα και ρωγμές και να έχουν
ανοικτόχρωμος χρωματισμό. Τα δε δάπεδα θα πρέπει να είναι λεία, χωρίς
λακκούβες και κατεργασμένα έτσι ώστε να μη δημιουργείται σκόνη.
Επιπλέον, σε όλα τα παράθυρα που ανοίγουν θα πρέπει να έχουν
τοποθετηθεί σίτες.
Να τονίσουμε ξανά ότι ο χώρος αποδυτηρίων είναι παραγωγικός χώρος
της επιχείρησης τροφίμων και θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να
συντηρείται συνεχώς ώστε να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
4.4.6 Πόσιμο νερό (δίκτυα και δεξαμενές) / Συστήματα επεξεργασίας
νερού
Το νερό που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, είτε σαν
πρώτη ύλη είτε σε εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να έχει
τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού. Έτσι, κατά το σχεδιασμό της
επιχείρησης, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες σωληνώσεις και
παροχές πόσιμου νερού όπου απαιτείται (φυσικά και στα αποδυτήρια του
προσωπικού). Εφ’ όσων το νερό μπορεί να εξασφαλιστεί από τα δίκτυα
ύδρευσης δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Όταν όμως απαιτούνται
δεξαμενές, τότε αυτές θα πρέπει να είναι στεγανές και προστατευμένες
από το εξωτερικό περιβάλλον. Πρέπει ακόμα να προβλέπεται η εκκένωση
της δεξαμενής για τον περιοδικό καθαρισμό της. Τα στεγανωτικά τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό,
και απαιτείται ο εργολάβος να παραδίδει στην επιχείρηση τα φύλλα
δεδομένων ασφάλειας των υλικών (MSDS), είτε τις όποιες εγκρίσεις αυτά
διαθέτουν, προκειμένου να ενσωματωθούν στο φάκελο της μονάδας.
Τα συστήματα επεξεργασίας νερού χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται
επιπλέον καθαρότητα στο χρησιμοποιούμενο νερό. Όπως έχει αποδειχθεί
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τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν ικανοποιητικές μειώσεις τόσο στο
μικροβιακό φορτίο του νερού όσο και στερεά υπολείμματα. Η
προβλεπόμενη ημερήσια κατανάλωση της μονάδας σε νερό θα πρέπει να
εκτιμηθεί, με το σχετικό συντελεστή ασφαλείας, ώστε να επιλεγεί το
κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας νερού και οι κατάλληλες δεξαμενές,
ώστε να καλυφθεί η προβλεπόμενη παροχή. Τέλος, οποιεσδήποτε άλλες
εγκαταστάσεις / δίκτυα μη πόσιμου νερού (π.χ. πυρόσβεση), θα πρέπει να
έχουν ιδιαίτερο χρωματισμό και σήμανση στις παροχές, ώστε να μη
χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κατά τις παραγωγικές διαδικασίες.
Να σημειωθεί τέλος, ότι για την παράδοση των δικτύων απαιτείται η
διενέργεια δοκιμών στεγανότητας των δικτύων αλλά και των δεξαμενών,
ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της κατασκευής αλλά και να αποτραπεί
ο κίνδυνος επιμολύνσεων από το νερό στην παραγωγική διαδικασία.
4.4.7 Δίκτυα υγραερίου / δεξαμενές υγραερίου / υγρών καυσίμων.
Το υγραέριο και το πετρέλαιο χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις
ως πηγή ενέργειας για τις μονάδες τροφίμων. Ο σχεδιασμός και η
εγκατάσταση των δικτύων είναι μία κρίσιμη δραστηριότητα. Οι νομικές
απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή περιλαμβάνονται στις
αποφάσεις:
1. Κ.Υ.Α. από 28/06/1991 (Φ.Ε.Κ. Β΄578) 29/07/1991), «Λήψη μέτρων
πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων
των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών προϊόντων.»
2. Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (Φ.Ε.Κ. Β΄477 ‐ 01/07/1993), «Καθορισμός
τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής,
ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου
καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές,
βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.»
Για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας (είτε για εγκατάσταση
δεξαμενής υγρών καυσίμων είτε για δίκτυο υγραερίου) απαιτείται μία
γραπτή εκτίμηση κινδύνου αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τον
τρόπο αντιμετώπισης όποιων περιστατικών.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις απαιτούμενες από το νόμο
αποστάσεις των δεξαμενών υγραερίου ή υγρών καυσίμων, την προστασία
τους από εξωτερικούς παράγοντες αλλά και για τα παθητικά μέτρα
πυροπροστασίας. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου, οι δεξαμενές
πρέπει να φέρουν σήμανση CE από τον κατασκευαστή και να
συνοδεύονται από τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, τον
τεχνικό φάκελο καθώς και τις αρχικές δοκιμές (Υ.Α. 12479 Φ17/414/1991
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και Υ.Α. 20769/6285/1994) και την κατάλληλη σήμανση επί της δεξαμενής.
Διαδικασίες επανελέγχου, επιβάλλουν τον έλεγχο της δεξαμενής ανά
δεκαετία. Ο μελετητής μηχανικός πρέπει να ακολουθήσει όλες τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας για την κατασκευή και τις διατάξεις
ασφαλείας.
Τέλος, να σημειωθεί ότι οι παραπάνω Υ.Α. αναφέρονται στο σύνολο του
εξοπλισμού δοχείων πίεσης (άνω των 450lt) και οι απαιτήσεις αυτές
πρέπει να πληρούνται για κάθε τέτοιο εξοπλισμό (π.χ. αεροθυλάκια –
συστήματα πεπιεσμένου αέρα κ.α.)
4.4.8 Φωτισμός
Ο φωτισμός είναι επαρκής, φυσικός ή τεχνητός και καλύπτει τις ανάγκες
όλων των χώρων του εργοστασίου, χωρίς να αλλοιώνει το χρώμα των
προϊόντων. Ο φωτισμός μπορεί να είναι μέτριος στις αποθήκες και στους
διαδρόμους αλλά είναι άπλετος στους χώρους επεξεργασίας και στους
χώρους όπου απαιτείται έλεγχος του προϊόντος και επιθεώρηση των
εργασιών. (540 Lux στα σημεία ελέγχου, 220 Lux στους χώρους εργασίας,
110 Lux στους άλλους χώρους).
Υπάρχουν λαμπτήρες σε όλα τα σημεία του εργοστασίου, ακόμα και αν το
φως της ημέρας είναι αρκετό, για να καλύπτουν τις ανάγκες σε φως όταν
ο φυσικός φωτισμός δεν είναι επαρκής. Οι λάμπες πάνω από τους χώρους
επεξεργασίας είναι πάντα ασφαλείας και έχουν προστατευτικά άθραυστα
καλύμματα ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των τροφίμων σε
περίπτωση έκρηξής τους.
4.4.9 Εξαερισμός και κλιματισμός χώρων
Σημαντικές απαιτήσεις υπεισέρχονται σχετικά με τον κλιματισμό και
αερισμό, από τις απαιτήσεις υγειονομικών διατάξεων, ώστε να
αποφεύγεται η επιμόλυνση από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και να
τηρούνται απαιτήσεις επεξεργασίας προϊόντων (για παράδειγμα στην
παραγωγή αλλαντικών, απαιτείται θερμοκρασία έως 12oC). Ο σχεδιασμός
της εγκατάστασης θα πρέπει να λάβει υπ΄όψιν του όλες τις απαιτήσεις
για τα παραγόμενα /επεξεργαζόμενα προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα και η ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Οι διάφοροι χώροι του
κτιρίου θα πρέπει να αερίζονται αρκετά για να απομακρύνονται τυχόν
μυρωδιές, υγρασία και θερμότητα που μπορεί να ενοχλήσουν τους
εργαζομένους και να δημιουργήσουν προβλήματα στα προϊόντα.
Επιπλέον, ο σωστός εξαερισμός προστατεύει το εσωτερικό του κτηρίου.
Γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις
εξαερισμού/κλιματισμού, αναφέρονται στους Οδηγούς Υγιεινής του
ΕΦΕΤ. Σε κάθε περίπτωση, τα συστήματα αερισμού πρέπει να είναι
κατασκευασμένα κατά τρόπο που να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε
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αντικατάσταση. Κατά το σχεδιασμό συστημάτων εξαερισμού, πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψιν ότι απαγορεύεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους
σε καθαρούς χώρους.
Είναι καλή πρακτική, η εγκατάσταση του χώρου παραγωγής να είναι
διακριτή από άλλες εγκαταστάσεις εξαερισμού (π.χ. γραφεία,
αποδυτήρια). Τέλος, τα εμφανή κανάλια εξαερισμού δεν απαγορεύονται
στους χώρους παραγωγής. Στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί ο
φυσικός εξαερισμός της μονάδας, τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν σήτες
στα ανοίγματα, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος εντόμων, τρωκτικών.
4.4.10 Ψυχροστάσια, Λεβητοστάσια
Τα κεντρικά ψυχροστάσια αποτελούν συμπλήρωμα για βιομηχανικές
ψυκτικές εγκαταστάσεις υψηλού φορτίου. Αποσκοπούν αφʹ ενός μεν στην
δημιουργία μάζας ψυχρού νερού για αύξηση της θερμικής αδράνειας, αφ’
ετέρου στην καλύτερη διανομή νερού στα επί μέρους φορτία. Το μέγεθος
του ψυχροστασίου εξαρτάται άμεσα από την εγκατεστημένη ψυκτική
ισχύ της μονάδας και από την πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις των
ψυκτικών φορτίων, ώστε να σχεδιαστούν σωστά οι απαιτούμενοι χώροι.
Για τα λεβητοστάσια, πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι κανονισμοί για την
ασφάλεια και την πυροπροστασία. Ο χώρος πρέπει να σχεδιαστεί με τις
κατάλληλες διαστάσεις, σύμφωνα με την απαιτούμενη ισχύ του λέβητα,
να προβλεφθεί η πυροπροστασία (ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα), οι
προσβάσεις του και ο σωστός εξαερισμός του. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
μέριμνα στο σχεδιασμό της εγκατάστασης ώστε αυτοί οι χώροι να μη
διασταυρώνονται με αποθηκευτικούς χώρους ή χώρους παραγωγής.
4.4.11 Αποχετευτικό Σύστημα
Το αποχετευτικό σύστημα της μονάδας γενικότερα σχεδιάζεται και να
κατασκευάζεται έτσι ώστε να αποφεύγονται:


η μόλυνση των προϊόντων του εργοστασίου,



η μόλυνση των εργαζομένων,



η μόλυνση του πόσιμου νερού, και



η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα
αποχετευτικά συστήματα. Η αποχέτευση των χώρων υγιεινής (τουαλέτες)
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη της αποχέτευσης του χώρου επεξεργασίας
των προϊόντων ώστε να μην υπάρξει ποτέ ο κίνδυνος επιμόλυνσης του
χώρου επεξεργασίας με απόβλητα τουαλετών. Αποχετευτικά κανάλια με
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των τροφίμων.
Η απομάκρυνση των υγρών της μονάδας πρέπει να γίνεται με επαρκή
αριθμό καναλιών που τοποθετούνται εσωτερικά και εξωτερικά του
κτιρίου. Η διατομή των αποχετευτικών αγωγών πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να μη ξεχειλίζουν ποτέ τα φρεάτια και να μη δημιουργούνται
στάσιμα λύματα. Τα κανάλια πρέπει να καλύπτονται με σχάρες που δεν
σκουριάζουν και απομακρύνονται εύκολα για να διευκολύνεται ο
καθαρισμός τους. Το εσωτερικό των καναλιών πρέπει να γίνεται από
υλικό αδιάβροχο που καθαρίζεται εύκολα και αντέχει σε διαβρώσεις. Εάν
αναμένεται η παραγωγή δυσάρεστων οσμών, που μολύνουν το
περιβάλλον, πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα σιφώνια.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
5
–
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΕΑΣ

Η διαδικασία αδειοδότησης μίας νέας δραστηριότητας μπορεί να είναι
απλή και σύντομη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και
χρονοβόρα. Αυτό πάντα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε
περίπτωσης, από το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας και από την
ακριβή τοποθεσία όπου πρόκειται να εγκατασταθεί. Οι πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στο παρών εγχειρίδιο, δεν καλύπτουν ειδικές
περιπτώσεις για τις οποίες ο επενδυτής θα πρέπει να αποταθεί στην κατά
τόπους αρμόδια αρχή για να ενημερωθεί για την ειδική νομοθεσία που
διέπει τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, αποτελεί ένα πλήρες και έγκυρο
πληροφοριακό εργαλείο για τον επενδυτή των περιπτώσεων όπου
διέπονται από τη γενική νομοθεσία.
Η γενική διαδικασία της αδειοδότησης μίας νέας επιχείρησης αποτελείται
από τα ακόλουθα βήματα:

5.1 Σύσταση Επιχείρησης
Αρχικά, ο επενδυτής ο οποίος σκοπεύει να ιδρύσει μία νέα επιχείρηση, είτε
ατομική ή νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)θα πρέπει να
ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύστασή της.
Εφόσον έχει συστήσει την εταιρεία, ο επενδυτής θα προχωρήσει στις
απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την νόμιμη
εγκατάσταση και την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης. Οι άδειες
αυτές χορηγούνται από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας ή τις κατά τόπους Υπηρεσίες
Βιομηχανίας στις Νομαρχίες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών
απαιτείται η κατάθεση διαφόρων δικαιολογητικών, εγκρίσεων και
μελετών. Το είδος και ο αριθμός αυτών των δικαιολογητικών εξαρτάται
από το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να ιδρύσει ο επενδυτής και
από την περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η νέα
επιχείρηση.
5.1.1 Κατηγορία Επιχείρησης
Το είδος της επιχείρησης το οποίο πρόκειται να ιδρύσει ο επενδυτής (π.χ.
ιχθυοτροφείο, ζαχαροπλαστείο κ.α.), αλλά και το μέγεθος αυτής (η
δυναμικότητά της καθώς και η εγκατεστημένη ιπποδύναμη) προσδιορίζει
τα χαρακτηριστικά της νέας επιχείρησης, όσον αφορά το βαθμό της
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επικινδυνότητας κατά τη λειτουργία της και της πιθανότητας
δημιουργίας ατυχημάτων, τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο
περιβάλλον, το βαθμό στον οποίο απειλεί τη δημόσια υγεία, κ.α. Γι’ αυτό
το λόγο, οι διάφορες δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές
κατηγορίες όχλησης (επιβάρυνση στο περιβάλλον), ενώ η κάθε
δραστηριότητα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, σύμφωνα με
την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το είδος της
δραστηριότητας καθώς και η κατηγορία όχλησης στην οποία ανήκει,
καθορίζει την αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών, αλλά και το
είδος των δικαιολογητικών που ο επενδυτής καλείται να καταθέσει (για
την έναρξη δραστηριοτήτων οι οποίες απειλούν περισσότερο το
περιβάλλον, ή φέρουν μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας, ο επενδυτής
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στοιχεία για τα μέτρα που έχει πάρει
ή προβλέπεται να πάρει για την προστασία του περιβάλλοντος και των
πολιτών). (άρθρο 3 του νόμου 1650/1986).
Επίσης, ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων, ορίζει
ότι όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ
μικρότερη των δώδεκα (12) KW και θερμική ισχύ μικρότερη των πενήντα
(50) KW, τότε χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά εργαστήρια και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότησή τους είναι πιο απλές
και λιγότερο απαιτητικές (νόμος 2516/1997).
Τα άρθρα 4 και 5 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90, κατατάσσουν τα έργα και
δραστηριότητες σε περιβαλλοντικές κατηγορίες μεγάλης, μεσαίας ή
μικρής σημαντικότητας η οποία, σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. 10537
από το ΦΕΚ 139/Β/11‐3‐93 αντιστοιχεί στην αναφερόμενη στις
πολεοδομικές διατάξεις διάκριση σε έργα και δραστηριότητες υψηλής,
μέσης και χαμηλής όχλησης. Στο Παράρτημα της απόφασης 95209/94
(ΦΕΚ 871/23.11.94) κατατάσσονται επί πλέον κάποιες από τις
δραστηριότητες, ανάλογα με το μέγεθος τους στην κατηγορία Β’ της
Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. Για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών η διάκριση
των δραστηριοτήτων ανάλογα με τη δραστηριότητα φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
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ΟΜΑΔΑ ΙΙ (Μέσης Όχλησης)
Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για πουλερικά άνω των 5.000 κεφαλών.
Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για χοίρους άνω των 20 χοιρομητέρων με τα παράγωγά
τους.
Εκτροφή σολομού, ιχθυοτροφεία, ιχθυογεννετικοί σταθμοί.
Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.
Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.
Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.
Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.
Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών.
Σφαγεία.
Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.
Ζαχαρουργεία.
ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ (Χαμηλής Όχλησης)
Έκθλιψη ελαίων (ελαιοτριβεία) με δυναμικότητα μικρότερη των 10 τόνων/ημέρα με
προϊόν.
Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή/και πουλερικών δυναμικότητας
μικρότερης των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθυρών δυναμικότητας μικρότερης
των δύο (2) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
Απλή συσκευασία και εμφιάλωση χυμών, ποτών και συναφών υλών δυναμικότητας
μικρότερης από είκοσι (20) τόνους/ημέρα σε προϊόν.
Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία λαχανικών και φρούτων δυναμικότητας
μικρότερης των δέκα (10) τόνων/ημέρα σε προϊόν.
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με δυναμικότητα μικρότερη των πέντε (5) τόνων
επεξεργασμένου γάλακτος ημερησίως.
Οινοποιεία και οξοποιία με δυναμικότητα μικρότερη από 1000 τόνους/έτος.
Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας, γλυκόζης (περιλαμβάνονται αρτοποιία,
παρασκευή μπισκότων και συναφών ζαχαρωδών γλυκών, ζωμών, σιροπιών,
συμπυκνωμάτων σούπας κλπ.) δυναμικότητας μικρότερης από δέκα (10) τόνους/ημέρα
ετοίμου προϊόντος ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 100 KW.
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5.1.2 Χρήση Γης
Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την ίδρυση της νέας επιχείρησης είναι η
περιοχή στην οποία πρόκειται αυτή να εγκατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος
επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ιδρύσει την επιχείρησή
του σε οποιαδήποτε περιοχή θέλει, διότι η εγκατάσταση περιορίζεται από
συγκεκριμένους κανόνες (Χρήση Γης). Υπάρχουν περιοχές στις οποίες
δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων,
υπάρχουν άλλες ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές οι οποίες διευκολύνουν
την εγκατάσταση βιομηχανικών επιχειρήσεων, υπάρχουν συγκεκριμένοι
κανόνες για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων γύρω από οικισμούς οι
οποίοι επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία, και τέλος υπάρχουν και
εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία προσδιορίζουν με ακρίβεια
ποιες επιχειρήσεις/ δραστηριότητες και πού, μπορούν να εγκατασταθούν
μέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου Δήμου. Όλα αυτά πρέπει να τα
λάβει υπόψη ο επενδυτής πριν αποφασίσει την περιοχή ίδρυσης της
επιχείρησής του.
Η διαδικασία του προσδιορισμού της χρήσης γης αποτελεί το πρώτο
στάδιο για την αδειοδότηση μίας νέας δραστηριότητας, κατά το οποίο
διερευνάται κατά πόσο επιτρέπεται η εγκατάσταση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 7 του Ν.2516/97). Ο
επενδυτής πρέπει να υποβάλει το ερώτημα, αν είναι δυνατή η
εγκατάσταση της επιχείρησης που θέλει να ιδρύσει στο συγκεκριμένο
χώρο που τον ενδιαφέρει, στην Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχίας
που είναι αρμόδια για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Η χρήση γης σε μία συγκεκριμένη περιοχή καθορίζεται από τα εξής
στοιχεία:
Α. Μέσα στα πλαίσια δήμων για τους οποίους υπάρχει Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), η χρήση γης καθορίζεται από αυτό το ΓΠΣ.
Μέσα στα πλαίσια του ΓΠΣ περιγράφεται και η ύπαρξη στη συγκεκριμένη
περιοχή, Βιομηχανικών Περιοχών. Η χρήση γης στα πλαίσια των
Βιομηχανικών Περιοχών ορίζεται από το Π.Δ.3/ 6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) και
τον Ν.2545/1997.
Β. Εκτός των ορίων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η χρήση γης
διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι προσδιορίζονται στα Π.Δ.
της 31.5.85 (ΦΕΚ Δ΄270), της 3.5.85 (ΦΕΚ Δ΄181), της 13.3.81 (ΦΕΚ Δ΄138) και
της 16.5.89 (ΦΕΚ Δ΄293). Στα διατάγματα αυτά ορίζεται η ελάχιστη
απόσταση από οικισμούς διαφορετικών πληθυσμιακών πυκνοτήτων, στην
οποία μπορούν να εγκατασταθούν δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού
όχλησης. Έτσι, γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο
των 2000 κατοίκων βάσει της τελευταίας εκάστοτε απογραφής και σε
ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα, για πόλεις και οικισμούς με
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πληθυσμό από 2001 μέχρι και 10000 κατοίκους και 1000 μέτρα για πόλεις
με πληθυσμό άνω των 10000 κατοίκων, απαγορεύεται η ανέγερση νέων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής όχλησης. Για τους
οικισμούς οι οποίοι έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, απαγορεύεται
η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και
υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός
ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500μ.
από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν. Το πλάτος της ζώνης αυτής
μειώνεται μέχρι τα 200 μ. σε όλη την περίμετρο του οικισμού ή σε τμήμα
αυτής, για τους στάσιμους οικισμούς, όπου ο όρος στάσιμος οικισμός,
προσδιορίζεται στο Π.Δ. της 3.5.85 (ΦΕΚ Δ΄181). Οι παραπάνω
προκαθορισμένες αποστάσεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχουν άλλες δεσμευτικές αποφάσεις για την περιοχή, οι οποίες να
προσδιορίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς λόγω ειδικών συνθηκών π.χ.
περιοχές προστασίας υδροβιότοπων, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές
εκτάσεις ή φυσικού κάλλους, γη υψηλής παραγωγικότητας.
5.1.3 Προκαταρκτική
(Π.Π.Ε.Α.)

Περιβαλλοντική

Εκτίμηση

και

Αξιολόγηση

Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική, ο επενδυτής θα
προχωρήσει στην Απόφαση για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.). Απόφαση για Π.Π.Ε.Α. απαιτείται,
σε περίπτωση που ο χώρος στον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο ή
η δραστηριότητα, βρίσκεται εκτός ζώνης πολεοδομικού σχεδιασμού
εγκεκριμένου από την Κυβέρνηση όπως επίσης και σε περιπτώσεις στις
οποίες οι χρήσεις γης δεν έχουν καθορισθεί με ειδικό Προεδρικό
Διάταγμα. Η ανωτέρω απόφαση απαιτείται για τα νέα έργα και
δραστηριότητες καθώς και για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή
τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δραστηριοτήτων εφόσον
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση. με τις επιπτώσεις τους
στο περιβάλλον. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και
Αξιολόγηση Preliminary δεν απαιτείται για έργα και δραστηριότητες οι
οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία Β4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
HΠ. 15393/2332/2002 (Βʹ 1022/5‐8‐2002)
5.1.3.1 Αρμόδιος φορέας για την Π.Π.Ε.Α.
Αιτήσεις για βιομηχανικά έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α1
υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αιτήσεις για βιομηχανικά έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α2
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας
Περιφέρειας εξαιρουμένων των παρακάτω περιπτώσεων: . Έργα και
δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο
σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού
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Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 της
33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» (Βʹ1289). Έργα και
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από
κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ.5) του Ν.3010/2002. Έργα και
δραστηριότητες που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται
ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας
εφόσον για τις περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις ανωτέρω τρεις περιπτώσεις οι
αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩΔΕ. Αιτήσεις για βιομηχανικό έργα και δραστηριότητες της
κατηγορίας B3 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της
οικείας Περιφέρειας.
5.1.3.2 Δικαιολογητικά για την Π.Π.Ε.Α.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση αιτήσεων για
βιομηχανικά έργα ή δραστηριότητες που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α1
και Α2 είναι τα ίδια με τα δικαιολογητικά απαιτούνται σε περίπτωση
αιτήσεων για βιομηχανικά έργα ή δραστηριότητες που εμπίπτουν στην
κατηγορία Β3, εφόσον τα συγκεκριμένα έργα ή δραστηριότητες, είτε
πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές
του Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 της 33318/3028/1998
ΚΥΑ ʺΚαθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων κ.λπ.ʺ (Βʹ1289), είτε η αρμοδία Περιφερειακή Διεύθυνση
χωροταξίας και Περιβάλλοντος λάβει μια τέτοια απόφαση βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:


Αίτηση



Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα του γηπέδου , κλίμακας 1:1.000
έως 1:200.



Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα της ευρύτερης περιοχής
(απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ.), κλίμακας από 1:50.000 έως 1:20.000.



Μία σειρά φωτογραφίες του γηπέδου και τρεις σειρές της ευρύτερης
περιοχής με επισήμανση της θέσεως του γηπέδου.



Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) (τύπου Ι για την
κατηγορία Α1 και τύπου ΙΙ για τις κατηγορίες Α2 και Β3 ) σε έξι (6)
τουλάχιστον αντίγραφα (τα κείμενα και οι χάρτες της προμελέτης
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή ) σύμφωνα με την παράγ.
10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την
παραγ. 10 εδ.β του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002, η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς α. τη θέση, και το μέγεθος του
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Για συγκεκριμένα έργα ή δραστηριότητες (π.χ. αποχετευτικά δίκτυα,
μονάδες
επεξεργασίας
αποβλήτων
)
απαιτούνται
πρόσθετα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/96/30.1.96 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η
αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα η δραστηριότητες της
κατηγορίας Α1 ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος για έργα η δραστηριότητες των κατηγοριών Α2 και Β3
μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις, αν αυτό
κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.
5.1.3.3 Προϋποθέσεις για την Π.Π.Ε.Α.
Αν η εγκατάσταση γίνει κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται
γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ανάλογα με τον τόπο της
εγκατάστασης μπορεί να ζητηθεί απλή βεβαίωση ή στη περίπτωση που
βρίσκεται σε περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικές ζώνες,
περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ.) τότε ζητείται η υποβολή
λεπτομερούς μελέτης, η οποία θα ελεγχθεί από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Επίσης, αποφασιστική γνώμη έχει το
Υπουργείο Πολιτισμού, αν η εγκατάσταση γίνεται σε χώρο που ανήκει
στη δικαιοδοσία του
Αν η εγκατάσταση γίνεται σε δασική έκταση απαιτείται από το αρμόδιο
Δασαρχείο, χαρακτηρισμός της περιοχής η οποία επιτρέπει την ιδιοκτησία
και την δόμηση. Το Δασαρχείο αποφαίνεται κατόπιν υποβολής
τοπογραφικού της περιοχής σε δύο αντίγραφα, στο οποίο απεικονίζεται το
γήπεδο της επένδυσης σε σχέση με τη γύρω περιοχή και το τυχόν δάσος.
Επίσης απαιτείται συμβόλαιο του δικαιοπαρόχου εάν υπάρχει.
Αν η έκταση είναι παραθαλάσσια, απαιτείται χαρακτηρισμός από το
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (χρήσεις αιγιαλού και παραλίας)
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Αν η έκταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 4.000 μέτρων από
πολιτικά αεροδρόμια, απαιτείται έγκριση από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας. Για την έγκριση είναι αναγκαία: ‐ Τοπογραφικό διάγραμμα,
σε δύο αντίτυπα, με τη θέση της οικοδομής, το ύψος και το υψόμετρο σε
σχέση σε το διάδρομο του αεροδρομίου ‐ Σχεδιάγραμμα τομής του κτιρίου,
σε δύο αντίτυπα.
Αν η έκταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 5.000 μέτρα από
στρατιωτικό αεροδρόμιο απαιτείται έγκριση από το Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας. Για την έγκριση είναι αναγκαία: ‐ Τοπογραφικό με τη θέση
του οικοπέδου ‐ Το ύψος του υπό ανέγερση κτίσματος και το υψόμετρο του
εδάφους ‐ Οι συντεταγμένες του κτίσματος σε σχέση με τον άξονα του
διαδρόμου του αεροδρομίου ‐ Το υψόμετρο του εδάφους στο σημείο της
περίφραξης (λεπτομέρειες στην ΥΑ, έντυπο 9α/83)
Αν η έκταση είναι σε παραμεθόριο περιοχή απαιτείται άρση απαγόρευσης
δικαιοπραξίας για κτήση ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις
παραμεθόριες περιοχές, από την οικεία Νομαρχία.
5.1.4 Άδεια Εγκατάστασης
Σύμφωνα με το Ν.2516/97, για την εγκατάσταση ή την επέκταση
επιχειρήσεων, απαιτείται άδεια εγκατάστασης εκτός από τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στη συνέχεια και οι οποίες απαλλάσσονται από αυτήν
την υποχρέωση (νόμος 2516/97, ΦΕΚ 159/8.8.1997, Υπουργική Απόφαση,
Φ15/οικ.5242/248, 19.2.1998, Υπουργική Απόφαση Φ15/οικ.5240/246,
19.2.1998).
Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο από την Αδειοδοτούσα Αρχή όπως
αυτή ορίζεται στη συνέχεια, ύστερα πάντα από αυτοψία της υπηρεσίας
αυτής.
Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν
όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στο φορέα την
πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται για την επίτευξη στο
μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής
δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι φορείς των
εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην
απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών.
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5.1.5 Απαλλαγή από Άδεια Εγκατάστασης
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.2516/97, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας
τα επαγγελματικά εργαστήρια (Ισχύς μικρότερη των δώδεκα (12) KW και
θερμική ισχύ μικρότερη των πενήντα (50) KW). Για την έναρξη
λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθεί σχετικά
υπεύθυνη δήλωση (Υ.Α. με Α.Π. Φ15/οικ.5240/246, 19.2.1998) εις διπλούν
στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής
άδειας, Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, βεβαίωση
καταλληλότητας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας (εφόσον απαιτείται),
βεβαίωση καταλληλότητας από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον
απαιτείται), Εγκεκριμένη Μελέτη και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
(ΥΑ 5905/1995/Β‐611‐Πυροπροστασία βιομηχ.‐βιοτεχν. εγκ/σεων και
αποθηκών, (ΦΕΚ Βʹ611/95)/Αριθ.5905/Φ15/839).

‐ 64 ‐

Επίσης, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης εντός των ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.,
για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των
δραστηριοτήτων του Ν.2516/97, (αδειοδοτούσα αρχή η
Υπηρεσία
Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), έτσι όπως αυτά
ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.Φ15/οικ.5242/248, 19.2.1998,
είναι τα ακόλουθα: α. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο το οποίο
χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή, β. Οικοδομική άδεια (αν
πρόκειται για ήδη υπάρχον κτίριο) και θεωρημένο από την αρμόδια
Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού (Π.Δ.
8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795 Δ΄), γ. Καταστατικό σύστασης επικυρωμένο, εφόσον η
επιχείρηση είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή το ΦΕΚ δημοσίευσης εφόσον είναι Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε., δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΚΥΑ 69269/90 ‐ ΦΕΚ
678/B/25.10.90), ε. Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές
Αρχές.
Στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε η δραστηριότητα ανήκει
στην κατηγορία μέσης όχλησης χρειάζεται η μελέτη για την προέγκριση
χωροθέτησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.90), είτε η
εγκατάσταση της δραστηριότητας προβλέπει τη διάθεση λυμάτων ή
βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος,
χρειάζεται μελέτη διάθεσης αποβλήτων (Ειβ/221/22.1.65 Υγειονομική
διάταξη ‐ ΦΕΚ 138/Β/24.2.65, τροποποιήθηκε με την Υ.Διάταξη Γ1/17831/71
‐ ΦΕΚ986/Β/10.12.71). Επίσης αν η μονάδα έχει ισχύ άνω των 12 KW ή
θερμική άνω των 50 KW (μη ένταξη σε επαγγελματικό εργαστήριο),
απαιτείται Μηχανολογική μελέτη σύμφωνα με το Β.Δ.15/21.10.1922 (ΦΕΚ
208 Α΄), τον Ν.6422/34, το Ν.Δ.1150/49 και το Β.Δ.16/17.3.50 και το Π.Δ.274/97
(ΦΕΚ 195/Α).Αν επίσης πρόκειται να διενεργηθεί γεώτρηση για την
κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό είναι αναγκαία η έγκριση
διενέργειας γεώτρησης. Τέλος με βάση τη χωροθέτηση / γειτνίαση με
ιδιαίτερα χαρακτηρισμένες ζώνες απαιτούνται ανάλογες άδειες.
5.1.6 Άδεια Λειτουργίας
Το τελευταίο στάδιο για την αδειοδότηση της επιχείρησης είναι η
χορήγηση της άδειας λειτουργίας (νόμος 2516/97, ΦΕΚ 159/8.8.1997,
Απόφαση Φ15/ οικ.5239/245, 19.2.1998). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομίσει ο επενδυτής στην αρμόδια Υπηρεσία για να του χορηγηθεί η
άδεια λειτουργίας, αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη
χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα
εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία
της επιχείρησης ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και άλλους όρους της
άδειας εγκατάστασης.
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Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις νέες ή επεκτεινόμενες
επιχειρήσεις, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας
εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα
δικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ
ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΑΙ

ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΧΙ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ / ΒΙΟΜ.
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ /
ΒΙΟΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΙΚΟ∆ΟΜ.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΕ ∆/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 ΜΗΝΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΠΌ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5.1.7 Απαλλαγή από Άδεια Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.2516/97, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας
τα επαγγελματικά εργαστήρια. Για την έναρξη λειτουργίας των
δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθούν στην Αδειοδοτούσα
Αρχή, τα δικαιολογητικά τα οποία περιγράφηκαν στην παράγραφο που
αφορά την Άδεια Εγκατάστασης.
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται, μέσα στο χρονικό
διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση
στην Υπηρεσία Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή νόμιμου εκπρόσωπού του και των
κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών, ότι η
εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια
εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα
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με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία της δραστηριότητας
ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας
εγκατάστασης.
2. Διάγραμμα ροής των επί μέρους λειτουργιών
3. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να
αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα
χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
4. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος έχει αναλάβει
την επίβλεψη λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της
εγκαθιστάμενης δραστηριότητας.΄
5. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας κτιρίου, εφόσον
πρόκειται για νέο κτίριο.
6. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
8. Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό
Πυροπροστασίας, της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
σύμφωνα με την Y.A. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β΄611/95) και εφόσον δεν
ανήκει η δραστηριότητα στην Κατηγορία Ο του Παραρτήματος της
Y.A. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β΄611/95).
9. Άδεια διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα
Υγειονομικές διατάξεις, όπου απαιτείται.

με

τις

ισχύουσες

10. ΦΕΚ δημοσίευσης για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε.
11. Για μονάδες με ισχύ άνω των 12 KW ή θερμική άνω των 50 KW και
εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές σε σχέση με την άδεια
εγκατάστασης,
στον
μηχανολογικό
εξοπλισμό
ή
τη
λειτουργικότητα της εγκατάστασης, νέα μηχανολογική μελέτη,
σύμφωνα με το Β.Δ.15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄), τον Ν.6422/34, το
Ν.Δ. 1150/49, το Β.Δ.16/17.3.50 και το Π.Δ.274/97 (ΦΕΚ 195/Α).
12. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις
ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και Πιστοποιητικό
Παραλαβής όπου απαιτείται (Β.Δ.277/63)
13. Βεβαίωση για την κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπου
απαιτείται.
14. Έγκριση κυκλοφορίας προϊόντων όπου απαιτείται.
15. Βεβαίωση από το Λιμεναρχείο για λήψη κατασταλτικών μέτρων για
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπου απαιτείται.
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Μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή των δικαιολογητικών χορηγείται,
χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας,
διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών. Η οριστική άδεια εκδίδεται για αόριστο
χρόνο κατόπιν διενέργειας αυτοψίας.
Οι απαιτήσεις επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας, αν
και θα περιορισθούν με την εκ των προτέρων ενημέρωση των επενδυτών,
δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν εξ ολοκλήρου. Για να επιταχυνθούν
λοιπόν, οι διαδικασίες αδειοδότησης και να διευκολυνθεί το έργο των
αρμοδίων Υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να συμπληρώσει ο επενδυτής κατ’
αρχήν το παρόν ερωτηματολόγιο, το οποίο θα δώσει στους αρμόδιους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας κατά την πρώτη του επαφή. Η
επαρκής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτού, θα παρέχει στα
στελέχη των διευθύνσεων την απαραίτητη πληροφορία για να τον
καθοδηγήσουν πλήρως στη διαδικασία της αδειοδότησης.
Στη συνέχεια παρατίθεται η νομοθεσία η οποία αφορά κάθε μία από τις
επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την αδειοδότηση μίας
δραστηριότητας.
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Κατηγορίες Δραστηριοτήτων
ΚΥΑ 69269/5387/90
Ν.1650/1986
Υ.Α. 95209/94 (ΦΕΚ 871/23.11.94)
Υ.Α. 10537 (ΦΕΚ 139/Β/11.3.93)

Οικοδομική Άδεια
Π.Δ. 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795Δ΄)
Π.Δ. 3.9.83 (ΦΕΚ 394/Δ/8.9.83)
Χορήγηση
Άδειας
Εγκατάστασης
Υ.Α.Φ15/οικ.5241/247, 19.2.98

Ειδικής

Χρήση Γης και Προέγκριση Χωροθέτησης
Π.Δ. 3/6/3/1987 (ΦΕΚ Δ΄166)

Ν.2516/97, άρθρο 4 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)

Π.Δ.3.5.1985 (ΦΕΚ Δ΄181)
Π.Δ. 31.5.1985 (ΦΕΚ Δ΄270)
Π.Δ. 13.3.1981 (ΦΕΚ Δ΄138)

Μελέτη Επικινδυνότητας
ΚΥΑ 5697/590/2000

Π.Δ. 16.5.1989 (ΦΕΚ Δ΄293)
Ν.1650/1986 (άρθρο 4)
ΚΥΑ 69269/5387/90 (άρθρο 8)
Ν.2516/97 (άρθρο 7)

Επαγγελματικά Εργαστήρια
Υ.Α.Φ15/οικ.5240/246, 19.2.98
Ν.2516/97, άρθρο 5 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)

Υπ. Απόφαση 2439/77 (ΦΕΚ, Β/154/15‐2‐2001)
Π.Δ. 84/1984
N. 2545/1997

Άδεια Λειτουργίας
Ν.2516/97 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)
Υ.Α.Φ15/οικ.5239/245, 19.2.98
Β.Δ. 277/63

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
ΚΥΑ 69269/5387/90

Y.A. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β΄611/95)

Υ.Α. 95209/94 (ΦΕΚ 871/23.11.1994)

Άδεια Διάθεσης Λυμάτων
Απόφαση Ε1β)221 της 22.1)24.2.65 (ΦΕΚ
138 Β΄)

Υ.Α. 82743/95 (ΦΕΚ 811/20.9.1995)
Υ.Α. 82742/95 (ΦΕΚ 821/25.9.1995)
Υ.Α. 24635/95 (ΦΕΚ 755/31.8.1995)

Παραβάσεις για άδειες εγκατάστασης
και λειτουργ.
Υ.Α.Φ15/οικ.5245/251, 19.2.98

Άδεια Εγκατάστασης
Ν.2516/97 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)
Υ.Α.Φ15/οικ.5242/248, 19.2.98
Υ.Α.Φ15/οικ.5243/249, 19.2.98
Β.Δ. 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208Α΄)
Ν. 6422/34
Ν.Δ. 1150/49
Β.Δ. 16/17.3.50
Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 195/Α)

Δαπάνη έκδοσης άδειας εγκατάστ. και
λειτουργ.
Υ.Α.Φ15/οικ.5244/250, 19.2.98
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6 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
6.1 Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα ασφάλειας
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 130297/15‐7‐96 του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος
17/1996:
«Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την
ευθύνη του ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους,
ούτε όταν αναθέτει καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφαλείας ή/και στον Γιατρό
εργασίας ή/και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης».

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη συγκαταλέγονται:


Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου



Επιτυγχάνεται:



Μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών Τ.Α. & Γ.Ε



Με συμμετοχή των εργαζομένων σε Ε.Υ.Α.Ε.



Με λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας από τον επαγγελματικό
κίνδυνο



Με διαβούλευση με τους εργαζομένους



Έλεγχο του εργασιακού χώρου και των συστημάτων ασφάλειας



Η ενημέρωση και κατάρτιση



Επιτυγχάνεται:



Με προληπτικές δράσεις (εκπαίδευση
εκκένωση χώρων εργασίας, κλπ)



Μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων



Με ενημερωτικά δελτία σε πίνακες ανακοινώσεων



Με δελτία σωστής λειτουργίας συσκευών και μηχανημάτων



Η δημιουργία της απαραίτητης οργάνωσης
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στην

πυροπροστασία,



Δημιουργία διαδικασιών



Σωστή διαμόρφωση εργασιακού περιβάλλοντος



Προδιαγραφές θέσεων εργασίας



Ολοκληρωμένη σήμανση εργασιακού χώρου



Η παροχή των αναγκαίων μέσων



Μέσων Ατομικής Προστασίας



Σωστά συντηρημένου εξοπλισμού



Εξοπλισμού με σήμανση CE

Ο εργοδότης υποχρεούται να:


Θέτει στη διάθεση των εργαζομένων επαρκή απαλλαγή, χωρίς
μείωση των τακτικών αποδοχών προκειμένου να διαβουλεύονται
για θέματα υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας (ο χρόνος
απαλλαγής δε μπορεί να υπολείπεται του 1/3 του ελάχιστου χρόνου
απασχόλησης του Τ.Α)



Επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας



Να εξασφαλίζει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Υποχρεώσεις εργαζομένων
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας. Γενικά οι εργαζόμενοι οφείλουν:


Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές,
επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά μέσα



Να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
που τίθεται στη διάθεση τους



Να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν
αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφαλείας των μηχανών, εργαλείων,
συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν
σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.



Να αναφέρουν άμεσα στους αρμόδιους όλες τις καταστάσεις που
μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό
κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη
που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.

τις

συσκευές,

τις
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Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά
σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας.
6.1.1 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α)
Ο Τεχνικός Ασφαλείας αποτελεί τον σύμβουλο του εργοδότη κάθε
επιχείρησης σχετικά με την πρόληψη του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Ο κάθε απασχολούμενος Τ.Α., κατά την μηνιαία επίσκεψή
του, εξετάζει αναλυτικά τους παράγοντες ΚΤΙΡΙΟ ‐ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ και
προτείνει
συμβουλευτικά
τα
κατάλληλα
μέτρα,
τα
οποία
συμπληρώνονται και στο βιβλίο παρατηρήσεων Τ.Α.
6.1.1.1 Κτίριο


Πλήρης φάκελος στοιχείων όσο αναφορά δομές και εγκαταστάσεις



Έλεγχος χώρων εργασίας (ασφάλεια).



Ηλεκτρική εγκατάσταση, όροι διαφυγής και έξοδοι κινδύνου,
δάπεδα, θύρες και πύλες, ζώνες κινδύνου, πυρασφάλεια, έλεγχος
συντηρήσεως μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, έλεγχος
εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με εκπρόσωπο της
επιχείρησης.



Έλεγχος συνθηκών υγιεινής.



Εξοπλισμός υγιεινής, χώροι πρώτων βοηθειών.



Έλεγχος εργασιακού περιβάλλοντος.



Τρόποι εργασίας και διαμόρφωση των χώρων, έκθεση σε φυσικούς
παράγοντες (φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία, σήμανση, απαγωγή
παραγόντων)

6.1.1.2 Εργαζόμενοι


Ενημέρωση για συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κατά την
εργασία.



Ενημέρωση για χρήση ατομικών μέσων προστασίας.



Έλεγχος εξακρίβωσης αιτιών από πιθανά μικροατυχήματα και
ποιότητας (απόδοσης) παρεχόμενης εργασίας.



Ενημέρωση εργαζομένων για αποφυγή αυτών.



Ενημέρωση για πυροσβεστικά μέσα και συγκρότηση ομάδων
πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (άγημα πυρκαγιάς).



Ενημέρωση αποτελεσμάτων stress test.
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6.1.2 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε)
Ο Ιατρός Εργασίας αποτελεί τον σύμβουλο του εργοδότη κάθε
επιχείρησης σχετικά με την πρόληψη του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
Κατά τη μηνιαία επίσκεψη του Ιατρού Εργασίας στις επιχειρήσεις,
σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (ν.1568/85 και π.δ. 17/96),
παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:


Συμβουλευτική υπηρεσία στον εργοδότη και στους εργαζομένους
για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και
ψυχική υγεία των εργαζομένων.



Διαμόρφωση των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και
οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με την
εργονομία και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, της
φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας.



Διενέργεια ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων και δημιουργία
ιατρικού φακέλου για κάθε υπάλληλο και συμβουλή για την
καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.



Ενημέρωση των εργαζομένων και παράδοση ενημερωτικού υλικού
για τον τρόπο πρόληψης κινδύνων.



Οργάνωση ομάδας παροχής πρώτων βοηθειών και εκπαίδευση
αντιμετώπισης ελαφρών ατυχημάτων.

Συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας για τα μέτρα προστασίας της
υγείας των εργαζομένων όπου χρειάζονται (μέσα ατομικής προστασίας,
κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων, τροποποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας), αξιολόγηση για την αναγκαιότητα
συγκεκριμένων μετρήσεων φυσικοχημικών παραγόντων και τέλος
ουσιαστική συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση της εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου.
Καταχώρηση των γραπτών υποδείξεων στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης.

6.2 Εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα υγιεινής
Η εκπαίδευση αυτή έχει σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των
επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα
στάδια της τροφικής αλυσίδας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή. Με την
εκπαίδευση υλοποιείται η νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487 (ΦΕΚ 1219
Β΄/4‐10‐2000), σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων
εξασφαλίζουν την κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή όσων χειρίζονται
τρόφιμα στην επιχείρησή τους.
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Οι επιχειρήσεις τροφίμων (παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης,
μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων, μαζικής εστίασης και
ζαχαροπλαστικής‐ εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.)
και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας, παραγωγής γύρου
κλπ. έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους που
ασχολείται με χειρισμό τροφίμων σύμφωνα με την ΄΄επίσημη εκπαίδευση
του ΕΦΕΤ σε βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων΄΄.
6.2.1 Στόχοι Επαρκούς Εκπαίδευσης
Ασφάλειας των Τροφίμων

στα

Συστήματα

Διαχείρισης

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που πληρούνται μέσα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων
είναι οι εξής:
Ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση του επίπεδου γνώσεων των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις τροφίμων ώστε:


Να γίνει κατανοητή η έννοια του ασφαλούς τροφίμου στην
σύγχρονη κοινωνία



Να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα των ασφαλών
τροφίμων για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τα
μειονεκτήματα των μη ασφαλών τροφίμων



Να κατανοήσουν ότι το σύστημα αυτοελέγχου Η.Α.C.C.Ρ.
αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση των
μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων στο σύνολο
των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση τροφίμων, στην
εκτίμηση των κινδύνων και τελικά στον έλεγχο τους.

Η ανάπτυξη του επιπέδου δεξιοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις
τροφίμων ώστε:
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Να χειρίζονται τα τρόφιμα με ασφαλή τρόπο και να μάθουν
ποιος είναι αυτός ο τρόπος.



Να υιοθετήσουν νέους τρόπους και συμπεριφορές που αφορούν
την ατομική υγιεινή και γενικότερα την ορθή πρακτική υγιεινή.



Να είναι σε θέση να εντοπίσουν και στη συνέχεια να
απομονώνουν τα μη ασφαλή, για τη δημόσια υγεία, τρόφιμα



Να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα μετρήσιμα μεγέθη
(κρίσιμες παράμετροι) των κρίσιμων ορίων για την ασφάλεια
των τροφίμων.



Να είναι σε θέση να προβούν στις διορθωτικές ενέργειες που
προβλέπει το σύστημα αυτοελέγχου H.A.C.C.P..



Να ενημερώνονται γύρω από τις εξελίξεις, τις ανάγκες, τις
τάσεις της αγοράς αλλά και τις εξελίξεις σε νομοθετικά θέματα.



Να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα οτιδήποτε αφορά τη
διαχείριση τροφίμων.



Να οργανώνουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση
τροφίμων ώστε να μην επιβαρύνουν την ασφάλεια των
τροφίμων.



Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με εξωτερικούς
παράγοντες (προμηθευτές, αρχές ελέγχου και άλλοι) αλλά και
με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της επιχείρησης ως μια
ομάδα που θα παρακολουθεί τα θέματα που αφορούν την
ασφάλεια των τροφίμων.



Να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, όσο αφορά τους
χειρισμούς των τροφίμων και τα αποτελέσματα αυτών των
χειρισμών.



Να είναι συνεπείς, όσο αφορά τη παρακολούθηση και τον
έλεγχο των κρίσιμων σημείων ελέγχου και τις διαδικασίες που
έχουν καθοριστεί από τα συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας
των Τροφίμων.

6.2.2 Πτυχές των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στις Επιχειρήσεις
Τρόφιμων
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να
είναι σε θέση να :


Προσδιορίζουν τις αναγκαίες ικανότητες του προσωπικού που
απασχολείται με τη διαχείριση των τροφίμων



Εξασφαλίζουν την επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και την πρακτική
εφαρμογή της, για να είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την
εκπλήρωση των απαραίτητων ικανοτήτων του προσωπικού.



Επιβεβαιώνουν ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το
έλεγχο των σημείων ελέγχου και των κρίσιμων σημείων ελέγχου
και γενικότερα για τον έλεγχο των διεργασιών και των
διαδικασιών είναι εκπαιδευμένο σε σωστές τεχνικές ελέγχου και
είναι σε θέση να λαμβάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες, όπως ορίζονται από το σχέδιο HACCP, όταν υπάρχει
απώλεια ελέγχου των διεργασιών.



Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης
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Επιβεβαιώνουν ότι το προσωπικό γνωρίζει την επίδραση των
δικών ξεχωριστών χειρισμών και ενεργειών στην συνολική
αλυσίδα της ασφάλειας των τροφίμων



Επιβεβαιώνουν ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για την
αναγκαιότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο με
εξωτερικούς παράγοντες (προμηθευτές, πελάτες, εργολάβους,
αρχές ελέγχου, πηγές πληροφοριών/ νομοθεσίας) όσο και με
εσωτερικούς παράγοντες (επικοινωνία ομάδας ασφάλειας
τροφίμων – HACCP)



Διατήρηση κατάλληλων αρχείων εκπαίδευσης, πρακτικής
άσκησης και αξιολόγησης της για όλο το προσωπικό που
εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των τροφίμων.

6.2.3 Προγράμματα Εκπαίδευσης σε Θέματα Ασφαλούς Διαχείρισης των
Τροφίμων


Πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης ΕΦΕΤ στις βασικές
αρχές Υγιεινής Τροφίμων



Προγράμματα κατάρτισης πιστοποιημένων δομών όπως είναι τα
ΚΕΚ, όπου το περιεχόμενο των προγραμμάτων έχει σχεδιαστεί
κατά τρόπο, που να καλύπτει απολύτως τις ανάγκες της
ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για την ασφαλή
διαχείριση των τροφίμων, και συγχρόνως της επαρκούς
τεχνογνωσίας των ΚΕΚ στην κατάρτιση ενηλίκων.



Εσωτερικά Προγράμματα Κατάρτισης των επιχειρήσεων
τροφίμων από τους Υπεύθυνους Ασφάλειας των Τροφίμων ή
τους Υπεύθυνους των Oμάδων H.A.C.C.P..



Πιστοποιημένα προγράμματα σε θέματα ασφαλούς διαχείρισης
των τροφίμων από διεθνείς οργανισμούς.

6.3 Εκπαίδευση Προσωπικού Στη Χρήση Εξοπλισμού
Είναι υποχρέωση κάθε επιστημονικού υπεύθυνου να παράσχει σε κάθε
νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο την εξειδικευμένη πληροφόρηση και
εκπαίδευση που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση του
αντικειμένου του.
Η γενική θεματική πληροφόρηση περιλαμβάνει:


Σχεδιαγράμματα
πυροσβεστήρων



Materials Safety Data Sheets (MSDS Charts)



Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας
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κτιρίων,

τρόποι

διαφυγής

και

θέσεις



Γενικές πρακτικές ασφαλούς εργασίας



Βασικές γνώσεις εργασίας με εύφλεκτα υλικά, δραστικά
υλικά, διαβρωτικά υλικά, συμπιεσμένα αέρια , με υγρό άζωτο ή
άλλα κρυογενή, με συσκευές πίεσης ή κενού, γενικό εργαστηριακό
εξοπλισμό, υλικά υψηλού κινδύνου, με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)



Βασικές γνώσεις ασφάλειας από ηλεκτρισμό



Βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών

6.4 Εκπαίδευση Προσωπικού Στην
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Εφαρμογή

Των

Το προσωπικό πολλών εταιριών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν δεν
είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και πλήρης
εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας.
Οι επιχειρηματίες, προκειμένου να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την
οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής τους, πρέπει να παρέχουν την
απαραίτητη εκπαίδευση στο ανώτερο στελεχιακό δυναμικό αλλά και στο
προσωπικό των μεσαίων κλιμακίων, τόσο της τεχνικής όσο και της
διοικητικής ‐ εμπορικής κατεύθυνσης και να φροντίσουν με την αλλαγή
του δικού τους τρόπου σκέψης, να γίνουν ανταγωνιστικοί στα πλαίσια της
διευρυμένης ευρωπαϊκής και παγκοσμιοποιημένης αγοράς.
Οι στόχοι ενός συστήματος εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι οι εξής:


Να γίνει αντιληπτή η ανάγκη εφαρμογής του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία



Να δοθούν οι απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.



Να δοθούν κίνητρα δημιουργικότητας και αποδοτικότητας.
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7 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Είναι γεγονός ότι ο εξοπλισμός ο οποίος εγκαθίσταται πλέον σε μονάδες
παραγωγής είναι σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένος. Αυτό σημαίνει ότι
απαιτείται λιγότερο παραγωγικό προσωπικό (άμεση παραγωγική
εργασία), όμως αυξάνεται η ανάγκη για σωστό έλεγχο λειτουργίας
(έλεγχος τελικού προϊόντος, διασφάλιση ποιότητας), αλλά και έλεγχο
σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού, δηλαδή σωστή συντήρηση, ώστε ο
εξοπλισμός να ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές του. Το
ποιοτικό τελικό προϊόν, ακριβώς λόγω της αυτοματοποίησης της
παραγωγής, εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη σωστή και χωρίς
προβλήματα λειτουργία του εξοπλισμού.
Η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού στις μονάδες τροφίμων είναι
απαίτηση για την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, καθώς ο εξοπλισμός
μπορεί να επιμολύνει τα τρόφιμα, τόσο με φυσικούς όσο και με χημικούς
παράγοντες, επηρεάζοντας την ασφάλεια όσο και την ποιότητα των
τροφίμων. Η κακή συντήρηση του εξοπλισμού μπορεί να επιμολύνει το
τρόφιμο με μεταλλικά, πλαστικά ή άλλα αντικείμενα, όσο και με
υπολείμματα λιπαντικών ή άλλων χημικών προϊόντων, κάνοντας
σημαντική ζημιά στη φήμη της επιχείρησης.
Επιπλέον, κακή λειτουργία του εξοπλισμού λόγω ελλιπούς συντήρησης
μπορεί να προκαλέσει αστοχία σε κρίσιμες παραμέτρους για την
ασφάλεια των τροφίμων, όπως ακατάλληλες θερμοκρασίες επεξεργασίας
(παστερίωση) είτε ακατάλληλες θερμοκρασίες διατήρησης ή διανομής
των προϊόντων, οι οποίες μπορεί να αλλοιώσουν το προϊόν, είτε να
μειώσουν το χρόνο ζωής του.
Πέρα από την ποιότητα των προϊόντων, το κόστος επισκευών και οι
χαμένες ώρες στην παραγωγή λόγω βλαβών, είναι παράμετροι που
επηρεάζουν άμεσα το κόστος άρα και το κέρδος της μονάδας. Η χαμηλή
διαθεσιμότητα της γραμμής παραγωγής, μπορεί ακόμα να προκαλέσει
προβλήματα στη σωστή εξυπηρέτηση των παραγγελιών, ακόμα και να
οδηγήσει σε αδυναμία εξυπηρέτησης πελατών, με αρνητικά
αποτελέσματα τόσο στη φήμη όσο και στη ρευστότητα της επιχείρησης.
Η συντήρηση από την πλευρά των νομικών απαιτήσεων
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Η καλή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού συμβάλλει επιπλέον
τα μέγιστα στην ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων. Η εκτέλεση
των εργασιών συντήρησης πρέπει να αποδεικνύεται, με την καταγραφή
των εργασιών σε βιβλίο συντήρησης είτε σε καρτέλες συντήρησης
εξοπλισμού, με τις κατάλληλες υπογραφές.
Η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και των οχημάτων
της επιχείρησης είναι επίσης νομική υποχρέωση. Παρατίθεται παρακάτω
ένα συνοπτικό διάγραμμα για τις απαιτήσεις συντήρησης κάθε μονάδας,
ανάλογα την ισχύ και το μέγεθος του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου και συντήρησης υπάρχουν, όπως έχει
αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, για τα δοχεία πίεσης (αέρα ή
δεξαμενών υγραερίου), για τα ανυψωτικά μηχανήματα και για τους
λέβητες και καυστήρες.
Επιπλέον, πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα οχήματα μεταφοράς
τροφίμων, εκδίδονται από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
κατόπιν αίτησης και έλεγχο των οχημάτων από επόπτη δημόσιας υγείας.
Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου και καταγραφής υπάρχουν ακόμα και για το
μόνιμο πυροσβεστικό εξοπλισμό (Πυροσβεστική Διάταξη υπʹ αριθ. 12/2007
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(Φ.Ε.Κ. Β΄545‐ Όπως τροποποιήθηκε με την υπʹ αριθ. 12α/2008
Πυροσβεστική Διάταξη (ΦEK B’ 2266) και ισχύει), όπου η επιχείρηση θα
πρέπει να προμηθευτεί ειδικό βιβλίο συντήρησης από την Π.Υ. όπου και
θα καταγράφεται η συντήρηση και ο έλεγχος των του πυροσβεστικού
εξοπλισμού. Η ύπαρξη του βιβλίου συντήρησης είναι υποχρεωτική για τις
επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν να εγκαταστήσουν μόνιμα μέσα
ενεργητικής πυροπροστασίας.

7.1 Μύθοι για τη συντήρηση
«Ήδη δαπανούμε πολλά για μία δευτερεύουσα δραστηριότητα». Ο μύθος
αυτός συντηρείται γιατί δεν έχει υπολογιστεί σωστά (ή και ποτέ), το
κόστος που ενέχει στην επιχείρηση:


Η απώλεια παραγωγής από βλάβες του εξοπλισμού



Το κόστος ποιότητας προϊόντων από τη λειτουργία ελαττωματικού
εξοπλισμού.



Το κόστος αποκατάστασης των βλαβών



Η αξία του εξοπλισμού

«Η προληπτική συντήρηση είναι άσκοπη και κοστίζει αρκετά». Η
προληπτική συντήρηση όμως:


Μειώνει την έκταση της φθοράς του μηχανήματος, με αποτέλεσμα
το μηχάνημα να λειτουργεί και να παράγει το μέγιστο δυνατό
χρόνο, αυξάνοντας τελικά την αξία του στην επιχείρηση.



Ελαχιστοποιεί το χρόνο και το κόστος αποκατάστασης των όποιων
βλαβών



Εκτοξεύει τη διαθεσιμότητα του μηχανήματος, αποκλείοντας τους
νεκρούς χρόνους.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τον όρο της προληπτικής συντήρησης
δεν μιλάμε υποχρεωτικά για αντικατάσταση εξαρτημάτων ή επισκευές. Η
προληπτική συντήρηση μπορεί απλά και να σημαίνει τον έλεγχο της
καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

7.2 Συντήρηση Εξοπλισμού
Με την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας, ξεκινούν και οι
απαιτήσεις συντήρησης, όχι μόνο του εγκατεστημένου εξοπλισμού αλλά
του συνόλου των εγκαταστάσεων.
Μια συζήτηση για τη συντήρηση του εξοπλισμού, ξεκινά από έναν ορισμό
για τη συντήρηση. Έτσι, συντήρηση μπορούμε να ορίσουμε «την ανάληψη
ενεργειών, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο εγκατεστημένος εξοπλισμός θα
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διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις επιδόσεις των προδιαγραφών
του».
Η ανάληψη των ενεργειών αυτών δυστυχώς γίνεται αποσπασματικά και
έτσι σε ποσοστό περίπου 95% οι εργασίες συντήρησης είναι εργασίες
κατασταλτικής συντήρησης ή αποσπασματικές. Επεμβαίνουμε δηλαδή
στον εξοπλισμό της επιχείρησης όταν πρόκειται να αποκατασταθεί μία
βλάβη, ή διορθώνουμε μικρές αστοχίες χωρίς πρόγραμμα. Τέτοιου είδους
ενέργειες δεν διασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την απρόσκοπτη
λειτουργία του εξοπλισμού και ειδικά στο χώρο των τροφίμων, μπορεί να
προκληθούν σημαντικές (και με υψηλό κόστος) καταστροφές στα
προϊόντα.
Όμως, ο απλός σχεδιασμός ενός απλού συστήματος προληπτικής
συντήρησης δεν είναι δύσκολος, ούτε και έχει αυξημένο κόστος για την
επιχείρηση τελικά, αρκεί να ακολουθούνται κάποιες προδιαγραφές.
7.2.1 Προγραμματισμός Ενεργειών
Ο σωστός προγραμματισμός των ενεργειών. Είναι μία σημαντική
παράμετρος, καθώς μπορεί να οδηγηθούμε είτε σε υπερ‐συντήρηση του
εξοπλισμού (αυξημένο κόστος χωρίς να υπάρχει το ανάλογο κέρδος), είτε
σε υπο‐συντήρηση του εξοπλισμού, να μην εκτελούνται δηλαδή όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες για τη σωστή διατήρηση του εξοπλισμού. Ο
σωστός προγραμματισμός της συντήρησης εξαρτάται από τον ίδιο των
εξοπλισμό και τις προδιαγραφές του.
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα κριτήρια που τίθενται είναι ημερολογιακά,
όπως για παράδειγμα, λίπανση ανά εξάμηνο κ.α. Στην περίπτωση αυτή ο
προγραμματισμός είναι σχετικά απλός και η συνήθης χρονική περίοδο
για τη συντήρηση προγραμματίζεται κατά κύριο λόγο εκτός περιόδων
αιχμής.
Σε άλλες περιπτώσεις ο προγραμματισμός εξαρτάται από τις ώρες
λειτουργίας του εξοπλισμού, για παράδειγμα η λίπανση μπορεί να είναι
ανά 1000 ώρες λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, με απλούς
υπολογισμούς, μπορούμε να συνδυάσουμε τον όγκο της παραγωγής μας
με το χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού. Για παράδειγμα, μία γραμμή
εμφιάλωσης δυναμικότητας 1000 λτ την ώρα θα απαιτήσει λίπανση μετά
από 1000 ώρες Χ 1000 λτ / ώρα, δηλαδή μετά την εμφιάλωση 1,000,000
λίτρων προϊόντος, ποσότητα που σαφώς μπορεί να ελεγχθεί από την
επιχείρηση.
Σε άλλες περιπτώσεις ο προγραμματισμός μπορεί να είναι συνδυασμός
ωρών και χρόνου παραγωγής, περίπτωση όπου μπορεί να ελεγχθεί
σύμφωνα με τα παραπάνω.
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Σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αναφερθεί εδώ, είναι ότι όποιες
εργασίες συντήρησης εκτελεστούν, έχουν και την ημερομηνία λήξης τους,
και φυσικά πρέπει να επαναληφθούν. Για το λόγο αυτό, η σωστή
καταγραφή των ενεργειών συντήρησης είναι απαραίτητη, προκειμένου το
πρόγραμμα συντήρησης να δουλέψει σωστά και να αποδώσει τα μέγιστα.
Σε κάθε περίπτωση, η κατάστρωση ενός προγράμματος συντήρησης
απαιτεί κατ’ αρχή την καταγραφή όλου το εξοπλισμού και έπειτα την
καταγραφή όλων των αναγκαίων παραμέτρων, όπως:


Αναγκαίες Επιθεωρήσεις



Λιπάνσεις



Ρυθμίσεις

Ένα πρότυπο έντυπο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο ξεκίνημα μίας
συστηματικής προσπάθειας, παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου.
7.2.2 Ενέργειες Συντήρησης
Στην περίπτωση της συντήρησης του εξοπλισμού, έχουμε ή πρέπει να
απαιτήσουμε να έχουμε, τις ακριβής ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να
υλοποιούμε κάθε φορά που κάνουμε συντήρηση. Η εμπειρία που πιθανόν
να έχουμε από άλλο παρόμοιο εξοπλισμό, ή από το συνεργαζόμενο
συντηρητή μας, μπορεί να μην επαρκεί. Ειδικά στην περίπτωση
σύγχρονου, αυτοματοποιημένου εξοπλισμού, τότε πιθανόν να
απαιτούνται ειδικές ενέργειες. Ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του
εξοπλισμού μπορεί να παρέχει τις εργασίες αυτές, ή ακόμα μπορεί να
αναφέρονται στα εγχειρίδια τα οποία συνοδεύουν τον εξοπλισμό. Σε
αρκετές περιπτώσεις, η σωστή ανάγνωση των εγχειριδίων του εξοπλισμού
είναι αρκετή ώστε να προετοιμαστεί ένα κατάλληλο πλάνο συντήρησης.
Μια συστηματική αντιμετώπιση μπορεί να είναι η δημιουργία μίας
τεχνικής βιβλιοθήκης για τον εξοπλισμό, η οποία θα μπορεί να
συμπεριλαμβάνει:


Εγχειρίδια λειτουργίας



Ειδικές γνώσεις
εξοπλισμό



Έγκυρα
κατασκευαστικά
ανταλλακτικών του κ.α.

των

κατασκευαστών
σχέδια

για

του

το

συγκεκριμένο

εξοπλισμού,

των

Να τονίσουμε ξανά εδώ, ότι στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης,
περιλαμβάνεται και ο έλεγχος παραμέτρων του εξοπλισμού, ο οποίος είναι
μία σημαντική ενέργεια συντήρησης. Ο έλεγχος του εξοπλισμού μπορεί
να περιλαμβάνει (ενδεικτικά):
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Έλεγχος Θερμοκρασιών:


άνοδος / πτώση



διαφορά Θ

Φυσικά χαρακτηριστικά:


ολίσθηση



παραμόρφωση



υγρασία



φθορές (ρωγμές, αφαίρεση υλικού)



διάβρωση



Κραδασμοί



θόρυβος



μέτρηση δονήσεων (όπου είναι απαραίτητο, καθώς απαιτείται
ειδικός εξοπλισμός).



Έλεγχος υγρών



Στάθμες υγρών



απότομη μείωση στάθμης



Ποιότητα υγρών



Οπτικά έλεγχος για καθαρότητα



χημικές αναλύσεις (για λιπαντικά κ.α.)

Να σημειωθεί εδώ, ότι μεγάλες εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν υλικά
συντήρησης, διαθέτουν δικά τους εργαστήρια αλλά και μετρητικό
εξοπλισμό και σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να επωμισθούν το κόστος
προληπτικών ελέγχων.
Μία άλλη παράμετρος των ενεργειών συντήρησης είναι το ποιος τις
υλοποιεί. Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων, ή
τουλάχιστον το επίπεδο το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση των
απαιτούμενων ενεργειών. Σε μία ιδανική περίπτωση, ο υπεύθυνος
συντήρησης του εξοπλισμού, έχει εκπαιδευτεί κατά την εγκατάσταση,
από τον ίδιο τον κατασκευαστή του εξοπλισμού στις απαραίτητες
εργασίες συντήρησης.
Τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική παράμετρος, είναι τα υλικά
συντήρησης. Στις μονάδες τροφίμων υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές
για τα υλικά του εξοπλισμού αλλά και τα υλικά συντήρησης. Στις
περιπτώσεις λοιπόν όπου απαιτείται αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
‐ 83 ‐

μερών του εξοπλισμού ο οποίος έχετε σε επαφή με τα τρόφιμα, θα πρέπει
να δοθεί μέριμνα στο χρησιμοποιούμενα υλικά.
Χημικά που χρησιμοποιούνται για εργασίες συντήρησης (λιπαντικά,
γράσα κ.α.) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Οι απαιτήσεις
αυτές, φυσικά θα πρέπει να συνδυαστούν με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή, ώστε να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα
συντήρησης. Στη μονάδα θα πρέπει να διατηρούνται τα φύλλα δεδομένων
ασφάλειας των υλικών συντήρησης, καθώς και όλα τα πιστοποιητικά τα
οποία συνοδεύουν ανταλλακτικά ή υλικά τα οποία ενσωματώνονται στον
εξοπλισμό.
7.2.3 Σωστός Σχεδιασμός της Μονάδας και του Εξοπλισμού
Ο σωστός σχεδιασμός της μονάδας ή του εξοπλισμού είναι μία από τις
σπουδαιότερες προδιαγραφές. Ο τελικός σκοπός του κάθε επιχειρηματία,
είναι τελικά να έχει την υψηλότερη απόδοση των χρημάτων που
πληρώνει. Έτσι, από τα στάδια ακόμα της υλοποίησης της επένδυσης,
πρέπει να ασχοληθεί ενεργά με το θέμα του προς εγκατάσταση
εξοπλισμού. Η κατάρτιση κριτηρίων για την επιλογή του σωστού
εξοπλισμού, αλλά και του σωστού συνεργάτη για την προμήθειά του είναι
μία κρίσιμη δραστηριότητα. Σωστή καταγραφή των χαρακτηριστικών του
εξοπλισμού και των επιδόσεών του, ανάγκες για τη διατήρηση του
εξοπλισμού, επαλήθευση, τόσο μέσω έρευνας αγοράς αλλά και με
συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού και παρατήρηση λειτουργίας
εγκατεστημένου εξοπλισμού, είναι μερικές μόνο από τις προκαταρκτικές
ενέργειες που μπορεί να γίνουν.
Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, είμαστε σε θέση να συντάξουμε
ένα πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού, το οποίο ανταποδίδει τα
χρήματα τα οποία διατίθενται από τον επιχειρηματία και διασφαλίζει την
απόδοση της επένδυσής του.

7.3 Ασφάλεια κατά τη Συντήρηση
Η συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων είναι μία σοβαρή
δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει μέρος εντός του εργασιακού
περιβάλλοντος, και κατά την οποία, ο συντηρητής είναι εκτεθειμένος σε
εργασιακές παραμέτρους οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
Σε κάθε περίπτωση, μέτρα ασφάλειας πρέπει να λαμβάνονται τόσο από
την επιχείρηση όσο και από τους εργαζομένους σε εργασίες συντήρησης.
Παρατίθενται μερικά βασικά μέτρα που μπορεί να μειώσουν τους
κινδύνους για εργατικό ατύχημα:
Κάθε εργασία συντήρησης διενεργείται με τον εξοπλισμό σε στάση και
εάν είναι δυνατόν εκτός της παροχής ρεύματος. Σε περίπτωση όπου αυτό
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δεν είναι εφικτό, τότε ένας συνάδελφος υποχρεωτικά επιβλέπει τη
λειτουργία του εξοπλισμού και το συντηρητή κατά τη διάρκεια της
συντήρησης.
Φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους εργαζομένους με ειδικές πινακίδες
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ώστε να αποφθεχθεί η κατά
λάθος εκκίνηση του εξοπλισμού ή η παροχή ρεύματος.
Σε περίπτωση όπου απαιτείται εργασία σε ύψος, τότε χρησιμοποιούμε
πάντα κατάλληλο εξοπλισμό (κλίμακες) και εάν απαιτείται,
χρησιμοποιούμε ζώνη ασφαλείας. Οι εργασίες σε ύψος εκτελούνται
πάντα από δύο άτομα.
Κατά τη μετάβαση σε κλειστούς, υπόγειους σκοτεινούς χώρους,
μεριμνούμε για την κατάλληλη παροχή αέρα αλλά και τη δυνατότητα
άμεσης αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (φωτιά,
σεισμός κ.α.). Πάντα κάποιος γνωρίζει σε ποιο σημείο εργάζεται ο
συντηρητής.
Πάντα ενημερώνουμε πριν τη θέση του εξοπλισμού σε λειτουργία.
Τα υλικά συντήρησης ενδέχεται να έχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.
Ελέγχουμε πάντα τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας και χρησιμοποιούμε
τον προτεινόμενο εξοπλισμό.
Εάν εκτελούνται θερμές εργασίες (συγκολλήσεις κ.α.) λαμβάνουμε τα
απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης (σήμανση), αλλά και εργασίας, όπως την
απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από το χώρο εργασίας και
χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός μπορεί να προκαλέσει ατύχημα,
σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν φθαρμένα καλώδια, χαλασμένες μπρίζες
ή αφαίρεση των προστατευτικών.
Τέλος, στην περίπτωση όπου η συντήρηση υλοποιείται από εξωτερικούς
συνεργάτες, τότε:
Αρμόδιο άτομο από την επιχείρηση θα επιδείξει τους χώρους εργασίας
στο εξωτερικό συνεργείο και θα το ενημερώσει για επικίνδυνους
παράγοντες, εξόδους κινδύνου κ.α.
Ειδικά στις μονάδες τροφίμων, πρέπει να χορηγείται ο κατάλληλος
ιματισμός, ώστε το προσωπικό συντήρησης να μην επιμολύνει χώρους,
έτοιμα, ημι‐έτοιμα προϊόντα ή πρώτες ύλες.
Το κόστος συντήρησης:
Το κόστος της συντήρησης είναι ένας στόχος που πρέπει να θέσει η
επιχείρηση. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη σχέση «κόστους»
και «διαθεσιμότητας» του εξοπλισμού. Ως έμμεσο κόστος, αναφέρουμε το
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κόστος από την απώλεια της παραγωγής, το νεκρό χρόνο κ.α., λόγω της
ανεπιθύμητης στάσης του εξοπλισμού. Άμεσο κόστος αφορά στο κόστος
της συντήρησης και της αποκατάστασης βλαβών, το κόστος των
διατηρούμενων ανταλλακτικών κ.α.
Έτσι, χαμηλό άμεσο κόστος για τη συντήρηση, οδηγεί σε αύξηση του
έμμεσου κόστους, λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας του εξοπλισμού. Από
την άλλη, αύξηση του άμεσου κόστους με στόχο τη μέγιστη
διαθεσιμότητα, συνεπάγεται αυξημένο κόστος για συντήρηση, το οποίο
ίσως να μην είναι ανταποδοτικό.

Ερωτήματα που πρέπει τίθενται κατά τη λειτουργία της μονάδας, ως προς
τον υπολογισμό του κόστους συντήρησης, αναφέρονται ενδεικτικά:
Πόσο μου κοστίζει η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών; (ανά έτος,
ανά εξάμηνο)
Υπάρχει απώλεια παραγωγής λόγω βλαβών ή κακής λειτουργίας του
εξοπλισμού;
Πρέπει να διατηρώ αποθήκη με ανταλλακτικά; Τι κόστος έχει αυτό;
Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύκολη. Απαιτούν
συστηματική παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης, όχι μόνο
λογιστικά. Εργασίες συντήρησης οι οποίες εκτελούνται νωρίτερα από τον
προγραμματισμένο χρόνο τους μπορεί να αυξήσουν σημαντικά το κόστος
συντήρησης σε μία εγκατάσταση. Η αποκατάσταση της ίδιας βλάβης,
μπορεί να σημαίνει δυσλειτουργία του εξοπλισμού ή αδυναμία των
συνεργείων αποκατάστασης. Έτσι οι εργασίες συντήρησης του
εξοπλισμού πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά, με καταγραφή
ημερομηνιών, εργασιών αποκατάστασης και χρησιμοποιούμενων
ανταλλακτικών.
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Ειδικά το έμμεσο κόστος, έχει σημασία σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα
από το μέγεθός της. Όταν ο εξοπλισμός δεν παράγει, τότε δεν υπάρχουν
προϊόντα προς διάθεση, άρα δεν υπάρχουν και έσοδα. Επιπλέον, τα πάγια
κόστη της επιχείρησης, όπως είναι το κόστος προσωπικού, ασφάλειες κ.α.
εξακολουθούν να υφίστανται. Το σημαντικότερο όμως είναι το τελικό
κόστος του παραγόμενου προϊόντος, το οποίο αυξάνει σημαντικά, καθώς
κατά κύριο λόγο ανάγεται στη συνολική ποσότητα παραγωγής.
Κλείνοντας τη συζήτηση για τη συντήρηση, πρέπει να αναφερθούμε και
στη συντήρηση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης. Η διακίνηση
των προϊόντων είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των τροφίμων
και η καλή κατάσταση του εξοπλισμού διακίνησης είναι σημαντική. Στα
μεταφορικά μέσα της επιχείρησης η συντήρηση πρέπει να καλύψει τόσο
τις απαιτήσεις για το προϊόν, όσο και την οδική ασφάλεια.
Σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, έχει ήδη αναφερθεί η
υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατόπιν επιθεώρησης του
εξοπλισμού και πρέπει να ανανεώνεται περιοδικά. Η συντήρηση
ψυκτικών στοιχείων και ο έλεγχος του εξοπλισμού μετρήσεων έχει
ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των
προϊόντων και να καλυφθούν οι νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Σχετικά με την οδική ασφάλεια, επιβάλλεται η τήρηση βιβλίου
συντήρησης εντός του οχήματος. Επιβάλλεται ακόμα η καθιέρωση
ελέγχου των οχημάτων πριν την έναρξη των δρομολογίων, ώστε να
διαπιστώνεται η καλή κατάσταση πριν την κυκλοφορία τους.
Η συντήρηση του εξοπλισμού είναι μία σημαντική δραστηριότητα εντός
της επιχείρησης, η οποία πρέπει να αντιμετωπισθεί συστηματικά. Ο
συστηματικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει πρώτα απ’ όλα την
καθιέρωση στόχων για τη συντήρηση του εξοπλισμού, στόχων σε σχέση
με τη διαθεσιμότητα και το κόστος. Σε δεύτερη φάση απαιτείται η έκδοση
ενός προγράμματος συντήρησης, το οποίο πρέπει να στηρίζεται σε
αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, τα
χαρακτηριστικά λειτουργίας του και απόδοσής του. Στοιχεία τα οποία θα
πρέπει να αναζητηθούν στα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού αλλά και
στους προμηθευτές του εξοπλισμού. Στην τελική φάση, πρέπει να
υπάρχει η σαφής καταγραφή και αναφορά των εργασιών συντήρησης οι
οποίες διενεργούνται, τόσο για την παρακολούθηση του κόστους, όσο και
για την αποδοτικότητα των εργασιών συντήρησης. Κλείνοντας, αξίζει να
αναφερθεί ότι στην αγορά υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα από ειδικά
προγράμματα (s/w), τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν άριστα ένα
οργανωμένο σύστημα συντήρησης, αλλά και να καθοδηγήσουν στο
σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος. Η χρήση όμως s/w, όπως και σε κάθε
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περίπτωση, δεν είναι πανάκεια. Έτσι, πρέπει πάνω απ’ όλα να υπάρχει η
κατανόηση της αναγκαιότητας εφαρμογής ενός συστήματος συντήρησης
και η θέληση ώστε το σύστημα αυτό να εφαρμοστεί και να αποδώσει.

7.4 Αναβάθμιση Συστημάτων Παραγωγής
Όπως έχει συζητηθεί παραπάνω, αλλά και σε προηγούμενα κεφάλαια, το
θέμα της αγοράς του εξοπλισμού είναι ένα σύνθετο θέμα το οποίο χρίζει
ουσιαστικής αξιολόγησης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αγορά
δραστηριοποιούνται και εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την
αξιολόγηση εξοπλισμού και προτείνουν, βάσει μίας σειράς κριτηρίων, τον
καταλληλότερο εξοπλισμό.
Η δυνατότητα αναβάθμισης των συστημάτων παραγωγής και ασφάλειας
πρέπει πραγματικά να προβλεφθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό και την
επιλογή του εξοπλισμού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αναβάθμιση
είναι δυνατή με την προσθήκη διαφόρων modules στον εξοπλισμό χωρίς
να απαιτείται εκ νέου στήσιμο γραμμών παραγωγής. Ακόμα και στις
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να έχει προηγηθεί η πρόβλεψη και για τις
όποιες ανάγκες υποδομών (μεγαλύτερη παραγωγικότητα μπορεί να
σημαίνει μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους).
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να υπολογιστεί είναι το χρηματο‐
οικονομικό κόστος της επένδυσης για την αναβάθμιση. Ο εξοπλισμός
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει το αρχικό κόστος της αγοράς
του. Μια αναβάθμιση κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μπορεί να
σημαίνει και αστοχία της αρχικής επιλογής του εξοπλισμού.
Ένας τρίτος και σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ όψιν
είναι ο τρόπος λειτουργίας και η κάλυψη των απαιτήσεων για την
ασφάλεια των τροφίμων. Σε αρκετές περιπτώσεις, μετά την αναβάθμιση
απαιτείται τροποποίηση του σχεδίου HACCP της επιχείρησης ώστε αυτό
να συμπεριλαμβάνει τις νέες προδιαγραφές του εξοπλισμού και ελέγχου
της ποιότητας. Στο σχέδιο HACCP θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν
οδηγίες για τη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού, μέθοδοι καθαρισμού
και απολύμανσης κ.α. Ειδικά εάν η αναβάθμιση του εξοπλισμού οδηγήσει
σε νέα προϊόντα (για παράδειγμα, συσκευασίες vacuum), τότε απαιτείται
ριζική τροποποίηση του σχεδίου HACCP και των κρίσιμων σημείων
ελέγχου. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο παράγοντας αυτός δεν λαμβάνεται
καθ’ όλου υπ’όψιν με αποτέλεσμα η επιχείρηση να συνεχίσει να
εφαρμόζει ένα παρωχημένο σχέδιο HACCP, με ότι αυτό συνεπάγεται για
την ασφάλεια του προϊόντος αλλά και τις νομικές υποχρεώσεις της
επιχείρησης.
Τέλος, όπως έχει συζητηθεί στο κεφάλαιο αυτό, ο εξοπλισμός πρέπει να
ενταχθεί στον προγραμματισμό συντήρησης.
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7.5 Νομικές Υποχρεώσεις
Η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, είτε η νόμιμη απαλλαγή της από
αυτή, άσχετα εάν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ισχύει με την
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στον εξοπλισμό και στην
εγκατάσταση. Είναι νομική υποχρέωση του επιχειρηματία να ενημερώσει
την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τις μεταβολές στον εξοπλισμό,
στη διάταξή του, για τις νέες προδιαγραφές στην παραγωγή (για
παράδειγμα αυξημένοι όγκοι παραγόμενου προϊόντος). Κατά τη
διαδικασία αυτή, ενδέχεται να απαιτηθεί σύνταξη εκ νέου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουν αύξηση
του όγκου παραγωγής είτε εισαγωγή νέων προϊόντων.
Ειδικά σε μονάδες τροφίμων, η εισαγωγή νέων προϊόντων μπορεί να
απαιτήσει εκ νέου υγειονομική επιθεώρηση. Για παράδειγμα, η προσθήκη
μονάδας ταχείας κατάψυξης (σοκ) και η παραγωγή κατεψυγμένων
προϊόντων από ένα εργαστήριο σφολιάτας, απαιτεί υγειονομική
επιθεώρηση πριν την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.
Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Η σωστή λειτουργία μίας μονάδας τροφίμων, απαιτεί την παραγωγή και
διάθεση προϊόντων, ασφαλή προς τον καταναλωτή και εφαρμογή όλων
των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα τρόφιμα.
Επιπλέον, η ευθύνη της επιχείρησης επεκτείνεται και στην τήρηση
αγορανομικών και άλλων διατάξεων, σχετικά με την πληροφόρηση του
προϊόντος, την παρεχόμενη ποσότητα κ.α.
Εφ’ όσων ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αλλά και της
ασφάλειας των τροφίμων, έχει εφαρμοστεί με κατάλληλο τρόπο πρέπει
να καλύπτει όλες τις αναφερόμενες απαιτήσεις και συνεπώς, η σωστή
εφαρμογή του, διασφαλίζει την επιχείρηση από όλες τις νομικές αλλά και
κανονιστικές απαιτήσεις.
Υποχρέωση του επιχειρηματία, είναι να διαθέτει τους πόρους που
απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης αλλά
και η διασφάλιση για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης
της ποιότητας.
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε βασικές απαιτήσεις των
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και μεθόδους που μπορεί να
εφαρμόσει η επιχείρηση, ώστε να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της.

7.6 Ασφάλεια των Τροφίμων
Η σωστή εφαρμογή ενός συστήματος HACCP και η παραγωγή
κατάλληλων για την ασφάλεια των καταναλωτών προϊόντων, απαιτεί
την παρακολούθηση των καθορισμένων «Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου»
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(ccps) στη γραμμή παραγωγής. Μία προδιαγραφή που τίθεται από το ISO
22000 για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου είναι να είναι μετρήσιμα και να
υπάρχουν καθορισμένα άνω και κάτω όρια ελέγχου.
Η παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου στη γραμμή
παραγωγής είναι δυνατή με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού
μετρήσεων, ο οποίος και αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στη διαδρομή για
κατάλληλα προϊόντα.
Μετρήσιμα μεγέθη για την ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να
αποτελούν:


Θερμοκρασίες (διατήρησης, επεξεργασίας, μεταφοράς)



Ποσότητες συστατικών / πρόσθετων



Ph



Υγρασία



Ουσίες οι οποίες απαγορεύονται (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα
κ.α.)

Η ορθή μέτρηση και επιτήρηση των αναφερομένων παραγόντων σημαίνει
ένα ασφαλές για τον καταναλωτή προϊόν αλλά και σωστή εφαρμογή ενός
συστήματος HACCP στην επιχείρηση.
Κατά κανόνα, η λειτουργία του εξοπλισμού μετρήσεων κατά την
εγκατάστασή του, απαιτεί έναν αρχικό έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί η
ορθή λειτουργία του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι καλό αυτές οι αρχικές δοκιμές και
έλεγχοι να προβλέπονται κατά την εγκατάσταση της μονάδας και να
αποτελούν κριτήριο για την παράδοση του έργου. Ούτως ή άλλως είναι
υποχρέωση του επιχειρηματία να διατηρεί σε άριστη λειτουργική
κατάσταση και να επιτηρεί τον εξοπλισμό μετρήσεων και δοκιμών.
Στη συνέχεια θα δοθούν οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό μετρήσεων,
όπως και μέθοδοι οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην επιχείρηση
προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του μετρητικού
εξοπλισμού.
Έτσι, σύμφωνα με το ISO 22000:
“Όπου είναι απαραίτητη η διασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων, ο
εξοπλισμός μετρήσεων και οι μέθοδοι παρακολούθησης και μέτρησης
πρέπει:
α) να διακριβώνονται ή να επαληθεύονται σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα ή, πριν τη χρήση, έναντι προτύπων μέτρησης με
ιχνηλασιμότητα σε διεθνή ή εθνικά πρότυπα μετρήσεων. Στις
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περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα, η βάση που
χρησιμοποιείται για τη διακρίβωση ή την επαλήθευση πρέπει να
καταγράφεται
β) να ρυθμίζονται ή να επαναρυθμίζονται, όταν απαιτείται
γ) να αναγνωρίζεται η κατάσταση διακρίβωσής τους
δ) να προστατεύονται από ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν
μη έγκυρα τα αποτελέσματα της μέτρησης
ε) να προστατεύονται από φθορές και υποβάθμιση”
Πολλοί τρόποι υπάρχουν για να μπορέσει η επιχείρηση να καλύψει τη
συγκεκριμένη απαίτηση.
Έτσι, η απαίτηση μπορεί να επιτυγχάνεται με τη χρήση πρότυπων
οργάνων μέτρησης για τη σύγκριση των μετρήσεων στην παραγωγή. Ένα
πρότυπο όργανο (για παράδειγμα ένα πρότυπο βάρος, είτε ένα πρότυπο
θερμόμετρο) μπορεί να χρησιμοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για
τη λήψη μετρήσεων στην παραγωγή.
Ένα θερμόμετρο μπορεί να ελεγχθεί συγκρίνοντας την τιμή του με την
τιμή του πρότυπου θερμομέτρου κατά την παραγωγή. Παρόμοια, ένας
ζυγός μπορεί να ελεγχθεί εάν συγκρίνουμε την ένδειξή του, ζυγίζοντας
ένα πρότυπο βάρος το οποίο διαθέτουμε.
Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός πρότυπου, διακριβωμένου
εξοπλισμού (θερμόμετρο, βάρος κ.α.), ο οποίος και θα χρησιμοποιείται
μόνο για τον έλεγχο και θα προφυλάσσεται από υποβάθμιση και φθορά.
Σε άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται η μέτρηση ph ή άλλων
χαρακτηριστικών, ηο έλεγχος του εξοπλισμού μπορεί να γίνει με τη
χρήση πρότυπων διαλυμάτων. Η εκτέλεση της μέτρησης θα δείξει και την
καλή κατάσταση του εξοπλισμού
Να τονιστεί εδώ, ότι η καλή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να
αποδεικνύεται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν οδηγίες για τον
έλεγχο του εξοπλισμού και αρχεία για τους ελέγχους που εκτελούνται
από το προσωπικό της επιχείρησης.
Αυτοματοποιημένος εξοπλισμός μετρήσεων μπορεί να διαθέτει και
διαδικασίες αυτοελέγχου οι οποίες και πρέπει να εκτελούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα, είτε να ενεργοποιεί alarm σε περίπτωση
δυσλειτουργίας. Εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να
χειριστεί αλλά και να κατανοήσει τις διαδικασίες ελέγχου του μετρητικού
εξοπλισμού της επιχείρησης.
Τέλος, μία σημαντική παράμετρος είναι η αποθήκευση / διατήρηση των
προτύπων οργάνων είτε των υλικών που απαιτούνται για τον έλεγχο του
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εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να οριστεί ένας υπεύθυνος ο
οποίος θα μεριμνά για την καλή διατήρηση και λειτουργία του
εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας.
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, να επισημάνουμε ότι ο εξοπλισμός
μετρήσεων είναι σημαντικό κεφάλαιο σε μία επιχείρηση τροφίμων, τόσο
στην ασφάλεια των τροφίμων, όσο και στην τήρηση άλλων
προδιαγραφών (εμπορικών κ.α.).
Είναι εφικτό, όπως παρουσιάζεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί, ο
εξοπλισμός να μπορέσει να ελεγχθεί και να διατηρηθεί σε κατάλληλα
όρια, διασφαλίζοντας έτσι την επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίπτωση.
Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω για τον έλεγχο του θερμομέτρου ενός
ψυκτικού θαλάμου:

Περιγραφή: Ψυκτικός θάλαμος Θέση: Αποθήκη πρώτων υλών
Εύρος θερμοκρασιών: 0 έως 5oC
Περιγραφή μεθόδου ελέγχου:
Ο έλεγχος διενεργείται δύο φορές το έτος. Χρησιμοποιείται πρότυπο, διακριβωμένο
θερμόμετρο.
Τοποθετούμε το πρότυπο θερμόμετρο εντός του ψυκτικού θαλάμου, δίπλα στο
αισθητήριο του θερμομέτρου προς έλεγχο. Περιμένουμε 2‐3 λεπτά και διαβάζουμε την
ένδειξη στο διακριβωμένο θερμόμετρο. Συγκρίνουμε την ένδειξη του προτύπου με την
ένδειξη του θαλάμου. Η απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό βαθμό.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία τρεις φορές, ανά μισή ώρα.
Εάν η απόκλιση ξεπερνά το μισό βαθμό τις δύο από τις τρεις φορές, τότε (διαδικασία
διορθωτικών ενεργειών)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Ελέγχου:
Πρότυπο όργανο
Ώρα
Ένδειξη Πρότυπου
Ένδειξη Θαλάμου

Ημερομηνία Ελέγχου:
Ώρα
Ένδειξη Πρότυπου

Πρότυπο όργανο
Ένδειξη Θαλάμου

7.7 Ετοιμότητα και Ανταπόκριση σε Καταστάσεις Έκτακτης
Ανάγκης.
Ο τίτλος του κεφαλαίου είναι δανεισμένος από το ISO 22000. Αναφέρεται
στην ικανότητα την οποία θα πρέπει να έχει η επιχείρηση στην
αντιμετώπιση καταστάσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την
ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Επεκτείνοντας τις
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απαιτήσεις, στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε επιπλέον και στις
καταστάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια του προσωπικού και της
εγκατάστασης. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα περιγράψουμε τις
βασικές αρχές που πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο διαχείρισης
κινδύνων σε μία επιχείρηση τροφίμων.
Βασικές αρχές του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων αποτελούν:
7.7.1 Αναγνώριση των Κινδύνων
Η αναγνώριση των κινδύνων για τους οποίους θα εφαρμοστεί το σχέδιο.
Πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά και να αποφευχθούν γενικές
αναφορές. Έτσι, μπορεί να γίνει αναφορά σε καταστάσεις όπως:
Ανίχνευση φυτοφαρμάκων άνω των ορίων σε παρτίδες τροφίμων
Απώλεια ψύξης σε ψυκτικούς θαλάμους για διάστημα άνω των δύο ωρών
Πυρκαγιά στους χώρους αποθηκών ή του μηχανοστασίου κ.α. Σε κάθε
περίπτωση, η κατάσταση θα είναι πλήρως καθορισμένη, ώστε να
αποφεύγεται η σύγχυση για την εφαρμογή του σχεδίου.
7.7.2 Καθορισμός Υπευθύνων
Ο καθορισμός (ονομαστικός) των ανθρώπων οι οποίο συμμετέχουν στην
εφαρμογή του σχεδίου. Ο ονομαστικός καθορισμός κρίνεται απαραίτητος,
ώστε ο καθένας να γνωρίζει την συμμετοχή του και το τί ακριβώς
πρόκειται να πράξει. Σημαντικό είναι για κάθε συμμετέχοντα να
αναφέρεται και ο αντικαταστάτης του. Ιδιαίτερη μέριμνα εδώ θα πρέπει
να δοθεί στον επικεφαλή του σχεδίου ο οποίος και έχει τη ευθύνη να
δώσει την εντολή έναρξης αλλά και την παρακολούθηση της εφαρμογής.
Σε περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων, πρέπει να προβλέπεται και μία
θέση 24ης κάλυψης, αυτή του συντονιστή.
7.7.3 Σύνταξη Οδηγιών
Η σύνταξη λεπτομερών οδηγιών για την αντιμετώπιση του έκτακτου
περιστατικού. Λεπτομερής και συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με το
χώρο που πρέπει να μεταβούν, με τις ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιήσουν, τον εξοπλισμό και τα μέτρα προστασίας που πρέπει
να χρησιμοποιήσουν, όπως και τα τηλέφωνα που πρέπει να καλέσουν κ.α.
7.7.4 Ενημέρωση Προσωπικού
Η πλήρης ενημέρωση της ομάδας του σχεδίου. Η ενημέρωση πρέπει να
περιλαμβάνει:
Τους κινδύνους που περιγράφονται, όσο πιο αναλυτικά είναι δυνατό
Τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού και τους
κινδύνους που ενέχονται
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Τη χρήση των μέσων που θα χειριστεί η ομάδα
7.7.5 Μέτρηση της Αποτελεσματικότητάς
Η επόμενη αρχή του σχεδίου διαχείρισης έκτακτων περιστατικών
περιλαμβάνει τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του. Αυτό
συνεπάγεται ότι το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται από τη διοίκηση της
επιχείρησης και όπου απαιτείται να καταγράφονται και αν αναλύονται
κρίσιμα μεγέθη όπως:


ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη συγκέντρωση της ομάδας



η σωστή εφαρμογή των οδηγιών εργασίας από τα μέλη της ομάδας



σε περίπτωση όπου αφορά τη ασφάλεια των προϊόντων, το ποσοστό
των «ακατάλληλων προϊόντων» τα οποία εντοπίσθηκαν



ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του σχεδίου

Η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να
βελτιώσει την ανταπόκρισή της και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη
σε περίπτωση όπου παρουσιαστεί το έκτακτο περιστατικό.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζουν ένα σύστημα για την
ασφάλεια των τροφίμων, απαιτείται η ύπαρξη ενός σχεδίου ανάκλησης –
απόσυρσης ακατάλληλων παρτίδων από την παραγωγή είτε από την
αγορά. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000, πρέπει να υπάρχει μία
τεκμηριωμένη διαδικασία, η οποία να περιγράφει:


την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές
κ.α.)



το χειρισμό των αποσυρόμενων και δεσμευμένων προϊόντων και
τέλος,



τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Να διαχωριστεί εδώ η έννοια των δεσμευμένων προϊόντων. Δεσμευμένα
προϊόντα είναι εκείνα για τα οποία νυπάρχουν αμφιβολίες για την
καταλληλότητά τους και αναμένονται τελικοί έλεγχοι έως ότου
διαπιστωθεί αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή όχι.
Όπως φαίνεται από την παραπάνω περιγραφή, ένα σχέδιο διαχείρισης
κρίσεων μπορεί να διαφέρει ριζικά από επιχείρηση σε επιχείρηση και
εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως είναι το μέγεθος
της επιχείρησης, το είδος του εξοπλισμού και η κρισιμότητα του
προϊόντος. Στο παράδειγμα που δίνεται για τη δημιουργία ενός σχεδίου
κρίσεων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι η σύνταξή του δεν απαιτεί
εξειδικευμένους όρους και μέσα, τουλάχιστον στα πλαίσια μίας ΜΜΕ.
Αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι η σωστή εκτίμηση δυνητικών
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κινδύνων και η ύπαρξη των κατάλληλων ανθρώπων, οι οποίοι θα
αναλάβουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ‐ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΘΕΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ / ΑΝΑΘ.:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Επικεφαλής / Συντονιστής
Αναπληρωτής
Μέλος 1

Πυρκαγιά
Πυρκαγιά στους χώρους του εργοστασίου μπορεί να προκληθεί από τις παρακάτω αιτίες:
Βραχυκύκλωμα
Αμέλεια εργαζομένου (αναμμένο τσιγάρο κλπ)
Από ατύχημα (έκρηξη, ανάφλεξη υλικών κλπ)
Επικινδυνότητα
Η μονάδα δεν χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου
Προσβάσεις
Καλή πρόσβαση σε οδούς. Διαθέσιμες έξοδοι κινδύνου, με ειδικές πόρτες και σήμανση. Στη ΒΙΠΕ
υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός.
Μέτρα Προστασίας
Ακολουθείται το σχέδιο πυρασφάλειας. Υπάρχουν τοποθετημένοι πυροσβεστήρες και
πυροσβεστικές φωλιές. Υπάρχει ανεξάρτητο πιεστικό δίκτυο για τις μάνικες. Υπάρχει οπτικό
σήμα κινδύνου (κόκκινο φως το οποίο αναβοσβύνει), στους χώρους παραγωγής.
Ενδείξεις
Οπτικές ενδείξεις όπως καπνός και φλόγα, αυξημένη θερμοκρασία σε παρακείμενο χώρο,
μυρωδιά καμένου κλπ, αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις για πυρκαγιά.

Επικεφαλής / Συντονιστής Ομάδας
Ειδοποιεί άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τηλ. 199
Ειδοποιεί τα μέλη της ομάδας
Μεριμνά για τον έλεγχο και την εκκένωση των χώρων γραφείων (1ος όροφος) εφ’ όσων αυτό
είναι εφικτό.
Κατευθύνει την Π.Υ. για τις προσβάσεις, εγκαταστάσεις και ότι άλλες πληροφορίες ζητηθούν.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η ενημέρωση των μελών της ομάδας και η επικοινωνία με
τον Τεχνικό Ασφαλείας της επιχείρησης. Η επίβλεψη της εγκατάστασης οποιονδήποτε
προληπτικών μέτρων αποφασιστούν. Η συμμετοχή στις συναντήσεις για την Υγιεινή και την
Ασφάλεια της εργασίας.
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Αναπληρωτής
Άμεσα διακόπτει την παροχή ρεύματος από τους Ηλεκτρικούς Πίνακες του Ισογείου
Ασφαλίζει όσα επικίνδυνα υλικά είναι εκτεθειμένα στο χώρο του χημείου
Όταν είναι δυνατόν, προσπαθεί για την κατάσβεση ή περιορισμό της εστίας της πυρκαγιάς με
τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται ο τακτικός έλεγχος και η αναγόμωση των
πυροσβεστήρων στους χώρους των γραφείων (ισόγειο και πρώτος όροφος), η σωστή φύλαξη των
επικίνδυνων υλικών η ευταξία του χώρου και ο έλεγχος πριν την αποχώρηση των χώρων
γραφείων (ξεχασμένα αποστσίγαρα κλπ).

Μέλος 1
Άμεσα διακόπτει την παροχή ρεύματος από τους πίνακες στις αποθήκες του ισογείου και του 1ου
ορόφου.
Μεριμνά για την εκκένωση του χώρου παραγωγής και του χώρου των αποθηκών (ισόγειο και
πρώτος όροφος)
Όταν είναι δυνατόν, προσπαθεί για την κατάσβεση ή περιορισμό της εστίας της πυρκαγιάς με
τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται ο τακτικός έλεγχος και η αναγόμωση των
πυροσβεστήρων στους χώρους παραγωγής και αποθηκών (ισόγειο και πρώτος όροφος), η σωστή
φύλαξη των επικίνδυνων υλικών, η ευταξία του χώρου και η διαθεσιμότητα διαδρόμων
διαφυγής.
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7.8 Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις & Μυοκτονίες
Οι επιμολύνσεις από ξενιστές είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η οποιαδήποτε βιομηχανία ποτών ή τροφίμων. Οι
ξενιστές ορίζονται ως τα παράσιτα, έντομα (κατσαρίδες, μύγες,
σκουλήκια, αράχνες, μυρμήγκια), τρωκτικά ( ποντίκια, αρουραίοι), πτηνά
και άλλα ζώα (γάτες, σκύλοι), τα οποία μπορούν να επιμολύνουν τόσο τις
πρώτες ύλες παραγωγής όσο και τις γραμμές παραγωγής αυτές καθαυτές
καθώς και τα τελικά προϊόντα του εργοστασίου.
7.8.1 Πρόβλημα που προκαλούν οι ξενιστές
Οι ξενιστές προκαλούν ποικίλα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα
την ασφάλεια και υγιεινή των παραγόμενων τροφίμων και ποτών. Οι
σημαντικότερες κατηγορίες επιμολύνσεων είναι :
καταστροφή των συσκευασιών των τροφίμων
μικροβιακή επιμόλυνση με μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών
φυσική επιμόλυνση (τρίχες, περιττώματα)
αυξημένο κίνδυνο για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού από την
μεταφορά ασθενειών
7.8.2 Καταπολέμηση
Σε οποιαδήποτε βιομηχανία ή βιοτεχνία ποτών ‘ή τροφίμων πρέπει να
υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ξενιστών. Αυτό
συνεπάγεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την
συνεργασία της με πιστοποιημένη εταιρεία απεντομώσεων και
μυοκτονιών η οποία σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας, τον
υπεύθυνο ποιότητας και τον υγειονομικό υπεύθυνο της εταιρείας θα έχει
καταρτίσει πλήρες σχέδιο συνεχής καταπολέμησης και απώθησης των
διαφόρων ξενιστών.
Επιπλέον, οι παραπάνω σε συνεργασία με τους προμηθευτές της
επιχείρησης θα μεριμνούν για την καλή ποιότητα πρώτων υλών και την
απουσία ξενιστών από αυτές. Τέλος, πρέπει να γίνονται συνεχείς έλεγχοι
στις κτιριακές εγκαταστάσεις προκειμένου να προσλαμβάνονται
συνθήκες οι οποίες μπορεί να προσελκύσουν ξενιστές (παράθυρα χωρίς
σήτες, πόρτες που δεν κλείνουν καλά, αποχετεύσεις που δεν σφραγίζουν
αεροστεγώς.
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8 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
8.1 Πιστοποίηση ISO 9001
Τo ISO είναι ένα σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας από μια επιχείρηση
ή οργανισμό για τις υπηρεσίες ή προϊόντα που παράγει ή προωθεί προς
εμπορική συναλλαγή. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σε μια
επιχείρηση ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και τη βοηθά νʹ
αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της ενιαίας εγχώριας αγοράς
όσο και της διεθνούς.
Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις
κατηγορίες των οργανισμών (και των εταιρειών), ανεξάρτητα από το
είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον οργανισμό που το εφαρμόζει ή από
τρίτους (π.χ. προμηθευτές) ως εργαλείο αξιολόγησης της ικανοποίησης
των απαιτήσεων του πελάτη και της
απόδοσής του σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους.
Το πρότυπο ISO 9001:2008 σκοπεύει, μέσω της ποιοτικής διασφάλισης των
παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην
ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη με δεδομένη την τήρηση των
κανονιστικών διατάξεων. Παρέχεται η υποστήριξη για την ανάπτυξη και
εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται
ότι:


επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις



εντοπίζονται οι διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα
διαχείρισης της ποιότητας και την εφαρμογή τους σε όλη την
έκταση της επιχείρησης



προσδιορίζεται η σειρά και η αλληλεπίδραση των διεργασιών
αυτών



καθορίζονται κριτήρια και μέθοδοι που χρειάζονται ώστε να
εξασφαλιστεί ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των
διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά



υπάρχει διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι
απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την
παρακολούθηση των διεργασιών αυτών
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παρακολουθούνται, να μετρώνται και να αναλύονται οι διεργασίες
αυτές και



θέτονται σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την
επίτευξη προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων για τη διαρκή
βελτίωση των διεργασιών αυτών.

Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας λαμβάνονται
υπόψη τα κάτωθι:


η πλήρης εξέταση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008



η εξαίρεση απαιτήσεων, που δύνανται να εξαιρεθούν και που δεν
απαιτούνται από τις διεργασίες



η ενσωμάτωση διαδικασιών, τεκμηρίωσης και αρχείων που ήδη
εφαρμόζονται και τηρούνται

Γενικά η ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας γίνεται με
γνώμονα την ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητας της και ειδικά τη
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και
τη διασφάλιση εξειδικευμένων προϋποθέσεων και προδιαγραφών που
θέτουν οι πελάτες.
Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 είναι τα ακόλουθα:


ISO 9000: Το πρότυπο αυτό ορίζει τις βασικές οδηγίες για την
επιλογή και χρήση προτύπων διασφάλισης και διαχείρισης της
ποιότητας. Καθορίζει επίσης τους κανόνες επιλογής και χρήσης
των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα
πρότυπα ISO 9001, 9002, 9003, ενώ αναφέρεται και στην ανάπτυξη,
προμήθεια και συντήρηση λογισμικού.



ISO 9001: Είναι ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο
αναφέρεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καλύπτοντας παράλληλα και το
στάδιο της εξυπηρέτησης/υποστήριξης.



ISO 9002: Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται όταν ένας
προμηθευτής πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση των
προϊόντων του προς συγκεκριμένες απαιτήσεις κατά την
παραγωγή,
την
παράδοση/εγκατάσταση
και
την
εξυπηρέτηση/υποστήριξή τους.



ISO 9003: Πρόκειται για Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο
χρησιμοποιείται για τον τελικό έλεγχο και τις δοκιμές ενός
προϊόντος.
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ISO 9004: Αποτελείται από τέσσερα μέρη, τα οποία αναφέρονται
στα βασικά χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Ποιότητας καθώς και
στη Διαχείριση της Ποιότητας.

Το πρότυπο ISO 9001: 2008 αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση της
σειράς προτύπων ISO 9000 που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Προτύπων
(International Standards Organization – ISO) στα πλαίσια μιας
προσπάθειας ευρείας εφαρμογής των αρχών Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας.
8.1.1 Γιατί ISO
Παρέχει εμπιστοσύνη στη Διοίκηση για τη σωστή λειτουργία
Παρέχει εμπιστοσύνη στους Πελάτες για την Επιχείρηση
Παρέχει εμπιστοσύνη στο Προσωπικό της Εταιρίας
Διεθνές Διαβατήριο για εξαγωγές ή οποιαδήποτε εμπορική συνδιαλλαγή
Βοηθά άμεσα στην αύξηση των Πωλήσεων
Μειώνει το κόστος λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα
Μειώνει τον δείκτη ʹσκάρτωνʹ προϊόντων
Ανοίγει τον δρόμο στην Επιχείρηση για συμφωνίες με Δημόσιο ή
Ιδιωτικούς Οργανισμούς που πλέον επιζητούν Πιστοποίηση Ποιότητας
Οδηγεί στην αύξηση κέρδους λόγω βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
Διευκολύνει την συμμετοχή σε συμβάσεις και διαγωνισμούς που
απαιτούν Πιστοποίηση Ποιότητας
Αποτελεί μεγάλο εργαλείο Marketing και Δημοσίων Σχέσεων προς
αξιοποίηση
Δημιουργεί ένα απεριόριστο Συγκριτικό Πλεονέκτημα έναντι του
Ανταγωνισμού και συμβάλλει στην αύξηση της Ανταγωνιστικότητας
Ως πολυ‐εργαλείο ένα σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας
στηρίζεται σε πέντε βασικούςάξονες (όπως και τα περισσότερα
συστήματα διαχείρισης):
1. Πολιτική: Η διοίκηση ενός οργανισμού θέτει ευκρινώς τους
αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα και δεσμεύεται για τη
βελτίωση της επίδοσής του. Αποτελεί τη θεμέλια λίθο για την ανάπτυξη
του συστήματος.
2. Σχεδιασμός: Ο οργανισμός υποχρεώνεται μέσω συγκεκριμένων
διαδικασιών
στη
συνεχή
αναγνώριση
της
ταυτότητας
των
δραστηριοτήτων και των διεργασιών. Τα αποτελέσματα αυτών πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όταν τίθενται οι αντικειμενικοί σκοποί για την
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ποιότητα. Η ανάπτυξη και καθιέρωση προγραμμάτων διαχείρισης
ποιότητας, αποτελεί “απαίτηση” για την επίτευξη των σκοπών αυτών.
Βάση του οικοδομήματος αυτού αποτελούν οι νομικές απαιτήσεις και το
νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας (σε συνδυασμό με το ισχύον Κοινοτικό
Κανονιστικό Πλαίσιο), το οποίο είναι ανεπτυγμένο σε αρκετά
ικανοποιητικό βαθμό, παρέχοντας έναν ικανό αριθμό στοιχείων.
3. Εφαρμογή: Ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει σαφώς τους ρόλους,
αρμοδιότητες, υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες του προσωπικού, το οποίο
διαχειρίζεται, εκτελεί και επαληθεύει δραστηριότητες, οι οποίες επιδρούν
στην επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων για την ποιότητα, στις
εγκαταστάσεις και στις διεργασίες του οργανισμού. Αυτό αποτελεί
στοιχείο και εργαλείο για τη σωστή διαχείριση της ποιότητας. Δίνεται
έμφαση μέσω ανάπτυξης και τήρησης διαδικασιών για εκπαίδευση,
ευαισθητοποίηση και επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για
εξασφάλιση της σχετικής πληροφόρησης (διαβούλευση και επικοινωνία).
Η τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί τον
κεντρικό πυρήνα του, αφού περιγράφει τα κεντρικά στοιχεία του, τις
διεργασίες του και την αλληλεπίδρασή τους. Γι’ αυτό και απαιτούνται
σχετικές διαδικασίες ελέγχου εγγράφων και δεδομένων. Επίσης, για την
απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος απαιτείται η δυνατότητα του
οργανισμού να εντοπίζει εκείνες τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες, οι
οποίες σχετίζονται με εντοπισμένα προβλήματα και χρειάζεται να
εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα διερεύνησης και διόρθωσης.
4. Έλεγχος: Ο οργανισμός υποχρεώνεται μέσω συγκεκριμένων
διαδικασιών στην παρακολούθηση και μέτρηση της επίδοσης για την
ποιότητα σε τακτική βάση, αποτελώντας μία δυναμική κατάσταση και
διεργασία. Η διαχείριση και η έρευνα των διαφόρων μη συμμορφώσεων
και
αποκλίσεων
από
προδιαγεγραμμένες
απαιτήσεις
(συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών
και κανονιστικών απαιτήσεων), αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον
έλεγχο του συστήματος. Γι’ αυτό κι επιβάλλεται η καθιέρωση διαδικασιών
τόσο στις περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος, όσο και των
επιμέρους επιτόπιων έκτακτων ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται
στις δραστηριότητες, τις εγκαταστάσεις και τις διεργασίες του
οργανισμού, διασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη των τεθέντων στόχων και
την απρόσκοπτη εφαρμογή του συστήματος. Η τήρηση και διαχείριση των
σχετικών αρχείων αποτελεί εξασφάλιση στον οργανισμό λειτουργικών
προς αξιολόγηση και περαιτέρω έρευνα επεξεργάσιμων στοιχείων.
5. Ανασκόπηση: Το κλειδί για τη βιωσιμότητα, τη ζωντάνια και τη συνεχή
βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η επισκόπησή του
σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής του
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καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του. Μέσα από την
ανασκόπηση από τη Διοίκηση αναγνωρίζονται οι πιθανές ανάγκες για
αλλαγές στην πολιτική, τους στόχους και άλλα στοιχεία του Συστήματος
Διαχείρισης της Ποιότητας, ώστε να λαμβάνει χώρα η δέσμευση για
συνεχή βελτίωση του συστήματος.
8.1.2 Οφέλη Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας
Συνοψίζοντας λοιπόν, τα οφέλη από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
Συστήματος Διαχείρισης μπορούμε να τα κατατάξουμε στα εξής:
8.1.2.1 Βραχυπρόθεσμα:


Επικαιροποίηση – Ενημέρωση της νομοθεσίας. Συλλογή και
έλεγχος νομοθετημάτων, οδηγιών Ε.Ε. κλπ.



Ενημέρωση εργαζομένων για την
αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού



Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων μέσω, της καταγραφής
συμβάντων, μη συμμορφώσεων και λοιπών αποκλίσεων, καθώς και
τήρηση σχετικού αρχείου



Διασαφήνιση ρόλων, αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των
εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του οργανισμού.

Πολιτική

και

τους

8.1.2.2 Μεσοπρόθεσμα:


Σταδιακή βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης με έμμεση
βελτίωση και τυποποίηση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της



Βελτίωση της επικοινωνίας στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού



Βελτίωση/ αναθεώρηση υπαρχόντων διαδικασιών και οδηγιών και
ανάπτυξη/ ένταξη νέων στο σύστημα διαχείρισης



Βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας



Αξιολόγηση των κατηγοριών των αποκλίσεων, στατιστική
επεξεργασία και εξαγωγή αποτελεσμάτων, χρήσιμων για τη
βελτίωση τόσο της διαχείρισης των μη συμμορφώσεων, όσο και του
Συστήματος γενικότερα



Βελτίωση της «πρόληψης»



Ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου
διασφάλισης κι ελέγχου ποιότητας



Βελτίωση των συνθηκών εργασίας με ταυτόχρονη αύξηση της
παραγωγικότητας
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δυναμικού

σε

θέματα



Μείωση της έκθεσης των εργαζομένων και τρίτων σε επισφαλείς
καταστάσεις, με ταυτόχρονη (πιθανή) μείωση των εργατικών
ατυχημάτων



Ανάπτυξη κατάλληλων Δεικτών παρακολούθησης των διεργασιών,
καθώς και των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενωω
υπηρεσιών



Αύξηση της σιγουριάς των εργαζομένων τόσο ως προς την εργασία
που πρέπει να εκτελέσουν, όσο και προς τη Διοίκηση (εργοδοσία)



Βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου των
εγκαταστάσεων και διεργασιών της επιχείρησης



Βελτίωση των διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων



Βελτίωση της εικόνας (company image) του οργανισμού εσωτερικά.

δραστηριοτήτων,

8.1.2.3 Μακροπρόθεσμα:


Βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης, της παραγωγικότητας
και της βιωσιμότητάς της, με ταυτόχρονη μείωση των διαφυγόντων
κερδών της.



Βελτίωση της ικανότητας για αναγνώριση και εκτίμηση επισφαλών
καταστάσεων και εργασιακών συνθηκών



Βελτίωση της αξιολόγησης των στοιχείων μέτρησης της επίδοσης
του
συστήματος,
μέσω
χρήσης
αποδοτικότερων
και
αποτελεσματικότερων μεθόδων στατιστικής επεξεργασίας



Βελτίωση των διαδικασιών αντιμετώπισης κρίσεων



Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας



Αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων ελέγχου διεργασιών,
δραστηριοτήτων κλπ. εντός των δομών της επιχείρησης



Βελτίωση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ελέγχου, των
διορθωτικών ενεργειών και των προληπτικών ενεργειών που έχουν
ληφθεί



Μείωση της έκθεσης των εργαζομένων και τρίτων σε επισφαλείς
καταστάσεις, με ταυτόχρονη (πιθανή) μείωση των εργατικών
ατυχημάτων.



Βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.



Βελτίωση των Δεικτών παραγωγής προϊόντων και παρεχόμενων
υπηρεσιών



Καλές σχέσεις εργαζόμενου‐εργοδότη με ταυτόχρονη αύξηση της
εμπιστοσύνης και βελτίωσης της συνεργασίας
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Η «πρόληψη» αποτελεί πλέον σύνθημα και
εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού



Βελτίωση της επίδοσης
συστήματος διαχείρισης



Βελτίωση της εικόνας (company image) του οργανισμού εσωτερικά
και εξωτερικά



Απόκτηση συνείδησης και σχετικής νοοτροπίας.

και

της

βίωμα

των

αποτελεσματικότητας

του

8.1.3 Πιστοποίηση
Μετά την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΠ η επιχείρηση, αν το επιθυμεί,
καλεί ένα Φορέα Πιστοποίησης να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή του
ΣΔΠ και τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
9001:2008, προκειμένου να της χορηγήσει Πιστοποιητικό Συστήματος
Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
Οι ενέργειες συνήθως περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα:


Παραλαβή πληροφοριακού υλικού από το Φορέα Πιστοποίησης



Συμπλήρωση
και
υποβολή
Αίτησης
Πιστοποίησης,
Ερωτηματολογίου Αυτοαξιολόγησης, και Εγγράφων του ΣΔΠ της
επιχείρησης



Αρχικές συνομιλίες – ανταλλαγή πληροφοριών (διαδικασίες για τη
χορήγηση του Πιστοποιητικού, χρονική διάρκεια, κόστος)



Προκαταρκτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης (εφόσον απαιτηθούν)



Επιθεώρηση Αξιολόγησης (Αρχική επιθεώρηση πιστοποίησης)



Χορήγηση του Πιστοποιητικού

Υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης να
βρεθούν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στον Αιτούντα
και αφού τις διορθώσει κατάλληλα και ελεγχθούν από το Φορέα
Πιστοποίησης οι διορθωτικές ενέργειες, τότε μόνον μπορεί να χορηγηθεί
πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
Το ΣΔΠ απαιτείται να επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να
επιβεβαιώνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια ότι οι απαιτήσεις, που το
ΣΔΠ καθιερώνει, εφαρμόζονται και ότι είναι επαρκείς για την επίτευξη
των στόχων της ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διατήρηση του
Πιστοποιητικού από την επιχείρηση, ο Φορέας που το έχει χορηγήσει
προβαίνει σε:


Τακτικές Επιθεωρήσεις Επιτήρησης



Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης
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Ειδικές Επιθεωρήσεις

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης αναγράφεται
υποχρεωτικά στο πιστοποιητικό που χορηγείται από το φορέα. Ο
οργανισμός οφείλει –εφόσον επιθυμεί επαναπιστοποίηση‐ να ζητήσει
επαναξιολόγηση από το Φορέα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη
του πιστοποιητικού, ανάλογα με τις διαδικασίες του εκάστοτε Φορέα.
Με την εφαρμογή ΣΔΠ που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
9001:2008 δεν πιστοποιείται η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή
υπηρεσίας, αλλά το σύστημα που διέπει την παραγωγή των και
διασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών του προϊόντος (που έχουν
τεθεί από
την επιχείρηση ή τον πελάτη) και την ικανοποίηση του πελάτη

8.2 Πιστοποίηση HACCP & ISO 22000
Σύμφωνα με την Νομοθεσία (Κανονισμός178/2002, «Γενικές Αρχές
Ασφάλειας Τροφίμων» και Διορθωτικά 852/2004 «για την Υγιεινή των
Τροφίμων», 853/2004 «Ειδικοί κανόνες Υγιεινής για τα Τρόφιμα Ζωικής
Προέλευσης» & 854/2002 «Καθορισμός ειδικών διατάξεων για την
οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο») όλες οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν στο χώρο των τροφίμων και ποτών, οφείλουν να
διασφαλίζουν με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την ασφάλεια
των προϊόντων που διαθέτουν. Στα πλαίσια αυτής της νομοθετικής
απαίτησης αλλά και των τάσεων της αγοράς ακόμη και μικρές
επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, υπό την καθοδήγηση εξωτερικού
συμβούλου ανέπτυξαν, εφάρμοσαν και πιστοποίησαν σύστημα HACCP.
To ISO 22000 αναπτύχθηκε από την ISO Technical Committee 34 Working
Group 8 (ISO TC34/WG8) σύμφωνα με τον οδηγό ISO‐72 (οδηγός για τη
σύνταξη προτύπου).
Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται σε
ένα η περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως του
είδους ή μεγέθους του οργανισμού/ φορέα, και του είδους τους
προμηθευόμενου είδους. Σε αυτούς τους οργανισμούς περιλαμβάνονται:
α) οι άμεσα εμπλεκόμενοι με την αλυσίδα τροφίμων, όπως πχ. Οι
δραστηριοποιούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή (οι παραγωγοί
ζωοτροφών, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι) οι παραγωγοί προσθέτων
τροφίμων, οι παραγωγοί πρώτων και βοηθητικών υλών για τη βιομηχανία
τροφίμων, οι παραγωγοί τροφίμων, οι υπηρεσίες τροφίμων, οι εταιρίες
απολυμάνσεων και καθαρισμού βιομηχανιών τροφίμων, οι εταιρίες
μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και β) οι έμμεσα
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εμπλεκόμενοι, όπως πχ. Οι προμηθευτές υλικών, εξοπλισμού,
καθαριστικών και απολυμαντικών ουσιών, υλικών συσκευασίας, και
άλλων υλικών που έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Σε σύγκριση με το HACCP, το πρότυπο ISO 22000 κάνει άμεση αναφορά
στην ικανοποίηση των αιτημάτων για ασφάλεια τροφίμων όχι μόνο
διάφορων κρατικών υπηρεσιών και φορέων, αλλά και των καταναλωτών,
ενώ δεν αντιτίθεται, αλλά προσδίδει αξία στον Codex Alimentarius
(Κώδικα Τροφίμων).
To HACCP επιβάλλει στις βιομηχανίες τροφίμων να διασφαλίζουν ότι
παραλαμβάνουν ασφαλείς πρώτες ύλες από τους προμηθευτές τους, την
παραγωγή ασφαλών τροφίμων εντός των ορίων των εγκαταστάσεων τους
και την ασφαλή αποστολή των προϊόντων τους στους χονδρέμπορους,
λιανοπωλητές ή και καταναλωτές.
Το ISO 22000 επιβάλλει σε καθένα από τους φορείς της αλυσίδας
τροφίμων όχι μόνο να ελέγχει τους άμεσους προμηθευτές και άμεσους
πελάτες του, αλλά να διασφαλίζει ότι όλη η αλυσίδα τροφίμων καλύπτει
τις απαιτήσεις για ασφαλές προϊόν.
Η εταιρία πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς φορείς να
επιθεωρούν την ικανότητά του να μπορεί να προμηθεύει ασφαλή
τρόφιμα. Θέτονται υπό έλεγχο (δειγματοληπτικό, οπτικό κλπ) όχι μόνο η
παραγωγική διαδικασία και η διαδικασία μεταφοράς και εμπορίας των
προϊόντων, αλλά και το ίδιο το τελικό προϊόν (τρόφιμο) στα σημεία
πώλησής του/διάθεσης του. Η ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών τροφίμων
επιβαρύνει, χωρίς να επιμερίζεται όλους τους φορείς της αλυσίδας
τροφίμων.
Τα αιτήματα του καταναλωτή συνοψίζονται στα εξής:
Ο Φορέας (οργανισμός) παραγωγής, διαχείρισης ή και εμπορίας τροφίμων
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδεικνύει ότι μπορεί να διατηρεί υπό
τον έλεγχό του όλους τους εν δυνάμει κινδύνους για την ασφάλεια των
τροφίμων, ώστε να προμηθεύει με συνέπεια ασφαλή τελικά προϊόντα που
να πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής από τον καταναλωτή όσο και
από τις κρατικές υπηρεσίες και τους αντίστοιχους φορείς
Ο οργανισμός πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και
να αυξάνει διαρκώς το επίπεδο ικανοποίησης του όσον αφορά τη διάθεση
ασφαλών τροφίμων μέσω: (i) αποτελεσματικού ελέγχου των κινδύνων της
ασφάλειας των τροφίμων (ii) της διαρκούς ανανέωσης του συστήματος
διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (iii) περιοδικής αναμόρφωσης του
συστήματος στην περίπτωση μεταβολών των απαιτήσεων του
καταναλωτή

‐ 106 ‐

8.2.1 Προβλήματα πριν την Πιστοποίηση Συστήματος HACCP:
Κατά την ανάπτυξη του συστήματος HACCP οι αδυναμίες των μικρών
επιχειρήσεων εντοπίζονται κυρίως στα παρακάτω σημεία:
8.2.1.1 Εγκαταστάσεις της εταιρείας
Είναι σύνηθες οι εγκαταστάσεις των μικρών επιχειρήσεων να μην
πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις και επομένως να απαιτείται μια
σειρά ενεργειών για την άρση των μη συμμορφώσεων αυτών. Οι ενέργειες
αυτές μπορεί να είναι απλές εργασίες επισκευής (π.χ κάλυψη των
παραθύρων με σίτες) ή και σοβαρές επεμβάσεις (π.χ κατασκευή νέων
ψυκτικών θαλάμων, αντικατάσταση πατωμάτων, αντικατάσταση
ακατάλληλου παραγωγικού εξοπλισμού). Όλες αυτές οι εργασίες
απαιτούν κόστος αλλά και χρόνο για την υλοποίησή τους και κυρίως την
θέληση του επιχειρηματία να τις πραγματοποιήσει.
8.2.1.2 Εξοπλισμός
Στις μικρές εταιρείες ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι πολλές φορές
ακατάλληλος και ανεπαρκής. Συνήθως υπάρχει έλλειψη σε εξοπλισμό
μετρήσεων και ελέγχου (π.χ απουσία θερμομέτρων παρακολούθησης
συνθηκών ψυκτικών θαλάμων) και ο όρος «διακρίβωση» είναι εντελώς
άγνωστος. Επιπλέον η συντήρηση είναι κατασταλτική και υπάρχει
αδυναμία στην ανάπτυξη και τήρηση προγραμμάτων προληπτικής
συντήρησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει πρόγραμμα
καθαρισμού και προληπτικής συντήρησης του όλου εξοπλισμού, καθώς
και καταγραφή όλων των εργασιών που γίνονται σε αυτόν. Σχετικά με
τον εξοπλισμό μετρήσεων και ελέγχων, είναι απαραίτητη η συστηματική
διακρίβωσή του (π.χ θερμόμετρο παρακολούθησης ψυκτικών θαλάμων).
8.2.1.3 Προμηθευτές
Οι προμηθευτές των μικρών επιχειρήσεων είναι συνήθως και αυτοί μικρές
επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η εταιρεία με επιπλέον ενέργειες για
την πρόληψη πιθανών αστοχιών από προμηθευόμενα προϊόντα (π.χ
αύξηση των ελέγχων των προμηθευόμενων ειδών, καθιέρωση
πολυπλοκότερης διαδικασία παραλαβής, διενέργεια επιθεωρήσεων στους
προμηθευτές με μεγαλύτερη συχνότητα ).
8.2.2 Ανθρώπινο Δυναμικό
Βασικός στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η λειτουργία τους με
κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού. Είναι λογικό
επομένως το μικρό σε αριθμό προσωπικό να είναι επιφορτισμένο με
πολλά καθήκοντα και επομένως ο φόρτος εργασίας να είναι μεγάλος.

‐ 107 ‐

Επιπλέον όλες σχεδόν οι μικρές επιχειρήσεις στερούνται επιστημονικού
προσωπικού το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του συστήματος
HACCP καθώς και στην επίβλεψη εφαρμογής του. Εκτός αυτού η
πλειονότητα του ανειδίκευτου προσωπικού είναι αλλοδαποί και ας μην
ξεχνάμε ότι οι περισσότερες μικρές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικό
θέμα επιμόρφωσης του προσωπικού τους
Εάν προσπεράσουμε το στάδιο της ανάπτυξης της μελέτης HACCP (την
οποία αναλαμβάνει εξ΄ ολοκλήρου ο σύμβουλος), το πρόβλημα αρχίζει
στην κατανόηση του συστήματος και στην εφαρμογή αυτού από το
προσωπικό (π.χ τήρηση του προγράμματος καθαρισμών).
Το προσωπικό καλείται να προσαρμοστεί σε νέες πρακτικές εργασίας
(τήρηση κανόνων υγιεινής, παρακολούθηση σημείων ελέγχου, τήρηση
διαδικασιών) και αυτή η προσαρμογή είναι χρονοβόρα και επίπονη.
8.2.3 Γιατί HACCP οι Μικρές Επιχειρήσεις;
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αδυναμίες των μικρών επιχειρήσεων
στην σωστή τήρηση του συστήματος HACCP καθώς και στην προσπάθεια
που πρέπει αυτές να καταβάλλουν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του, καταλήγουν τελικά να αμφιβάλλουν για την αξία εφαρμογής του.
Για τους επιχειρηματίες, το σύστημα HACCP είναι απαραίτητο στην
εταιρεία κυρίως για τους παρακάτω λόγους:


Είναι απαίτηση των «μεγάλων» πελατών.



Ανοίγει την πόρτα στους διαγωνισμούς.



Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

8.3 Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας είναι μια αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 από τις τέσσερις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης με σκοπό την διάσωση, προβολή
και διάδοση του προτύπου της Κρητικής Διατροφής αλλά και την
πιστοποίηση χώρων εστίασης που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα. Η
δημιουργία της εταιρείας έρχεται να καλύψει την ανάγκη για
συντονισμένη προβολή και προώθηση της Κρητικής Διατροφής και την
προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο νησιού, όσο και στην
υπόλοιπη Ελλάδα και διεθνώς.
Ο στρατηγικός στόχος του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας είναι η
ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη της Κρήτης μέσω της συνεργασίας με
τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Οι
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βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η εταιρεία για την επίτευξη
του στόχου της είναι οι ακόλουθοι:
Η τοπική γαστρονομική παράδοση: θα γίνει προώθηση της Κρητικής
Διατροφής ως τρόπος ζωής
1. Η υγεία: θα προβληθεί η συμβολή της Κρητικής Διατροφής στην
βελτίωση του επιπέδου υγείας, ως μέσο θεραπείας αλλά και
πρόληψης
2. Τα τοπικά προϊόντα: θα γίνει προσπάθεια για την βελτίωση της
ποιότητας των κρητικών προϊόντων μέσω της στήριξης για τον
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής (σε παραγωγή,
μεταποίηση, διανομή)
3. Το περιβάλλον: θα προωθηθεί η «πράσινη ανάπτυξη» του νησιού,
προβάλλοντας την Κρήτη ως έναν τόπο με καθαρό περιβάλλον και
μεγάλη βιοποικιλότητα, όπου παράγονται μοναδικά, ασφαλή και
υγιεινά προϊόντα
4. Ο πολιτισμός: θα προωθηθεί η Κρητική Διατροφή ως
αναπόσπαστο κομμάτι του κρητικού πολιτισμού και θα συνδεθεί με
τις τοπικές αξίες
5. Ο τουρισμός: θα προωθηθεί ο γαστρονομικός τουρισμός στο νησί,
βασισμένος στα εκλεκτά τοπικά προϊόντα και την Κρητική Κουζίνα.
Η εταιρεία, λειτουργώντας ως το «Cluster της Κρητικής Διατροφής»,
σκοπεύει να αποτελέσει την «ομπρέλα» κάτω απ’ την οποία θα
μπορέσουν να ενταχθούν όλες οι τοπικές πρωτοβουλίες που κινούνται
προς την ίδια κατεύθυνση. Χαράζοντας μια κοινή και ολοκληρωμένη
πολιτική, οι τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σε συνεργασία με
όλους τους αρμόδιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες, θα δουλέψουν για
την αύξησης της ζήτησης για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ
παράλληλα θα ενισχύουν την ποιότητα της προσφοράς τους.
Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» στοχεύει στην συνεργασία και την
υλοποίηση κοινών δράσεων που θα οδηγήσουν στην σύνδεση της
παραγωγής τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό, την αναβάθμιση των
τοπικών προϊόντων, την καθιέρωση της Κρητικής Διατροφής ως τρόπο
ζωής, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με υπηρεσίες
γαστρονομικού και οινικού τουρισμού, την καθιέρωση της Κρήτης ως
γαστρονομικό
προορισμό
και,
τελικά,
την
αύξηση
της
ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Για να το επιτύχει αυτό,
η δομή του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας θα λειτουργήσει ως εξής:
εσωτερικά της εταιρείας θα λειτουργήσει το Τμήμα Προβολής, το οποίο
θα ασχοληθεί με την προβολή της Κρητικής Διατροφής, των τοπικών
προϊόντων και των πιστοποιημένων εστιατορίων, καθώς και το Τμήμα
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Πιστοποίησης που θα αναλάβει την απόδοση του «Σήματος Ποιότητας
Κρητικής Κουζίνας» σε χώρους εστίασης. Επίσης, στα πλαίσια του
«Κρητικού
Συμφώνου
Ποιότητας»
οι
τέσσερις
Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις θα αναλάβουν την υλοποίηση μιας σειράς από
παρεμβάσεις πάνω στους προαναφερθείς στρατηγικούς άξονες, οι οποίες
θα αποφασίζονται σε επίπεδο Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας και θα
υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και άλλους φορείς.
Για την επίτευξη των στόχων του, το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας
επιδιώκει την σύναψη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, ούτως ώστε να εισάγει τεχνογνωσία, καλές πρακτικές αλλά να
δημιουργήσει και νέα πιλοτικά προγράμματα γύρω από τους άξονες της
στρατηγικής του.

8.3.1 Οφέλη Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης με το
«Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας»
Οι άξονες από τους οποίους θα πηγάζουν οφέλη για τις πιστοποιημένες
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής
Κουζίνας» είναι οι εξής:


Προβολή



Δικτύωση



Κατάρτιση

8.3.1.1 Προβολή
Στόχος είναι η δημιουργία ενός Σήματος Ποιότητας με υψηλό κύρος,
αξιοπιστία και διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο θα καθιερωθεί στις
συνειδήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού και θα
ενισχύσει την φήμη του Κρητικού Διατροφικού Προτύπου, την άνοδο της
ζήτησης για την παροχή αυθεντικής Κρητικής Κουζίνας καθώς και την
ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.
Οφέλη για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις θα προκύψουν από την
προβολή:


του «Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας»



των Πιστοποιημένων με το Σήμα Εστιατορίων



της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών προϊόντων.
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Κυριότερες δράσεις προβολής:
Εκδόσεις:


Έκδοση διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων που θα
προβάλλουν την Κρητική Διατροφή, τα τοπικά προϊόντα και το
Σήμα. Τα διαφημιστικά έντυπα θα είναι μεταφρασμένα σε μία έως
έξι ξένες γλώσσες.



Έκδοση ειδικού εντύπου αποκλειστικά για την προβολή του
Σήματος και των πιστοποιημένων εστιατορίων.

Εκθέσεις:


Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς
γαστρονομίας και συναφών θεμάτων.



Προώθηση του Σήματος στα περίπτερα των εθνικών και διεθνών
εκθέσεων
που
συμμετέχουν
οι
τέσσερεις
Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης.

εκθέσεις

τουρισμού,

Διαδίκτυο:


Ιστοσελίδα «Κρητικού
nutrition.gr):



Κόμβος γνώσης για την Κρητική Διατροφή και τα τοπικά προϊόντα



Εύκολη αναζήτηση πιστοποιημένων εστιατορίων αλφαβητικά και
ανά περιοχή (μέσω χάρτη)



Πληροφορίες και φωτογραφίες για τα εστιατόρια



Βάση δεδομένων με συνταγές (δυνατότητα καταχώρησης από
κάποιο εστιατόριο)



Ακολουθώντας τις διεθνείς επικοινωνιακές τάσεις θα γίνει
προβολή του Σήματος μέσα από διάφορες εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης, όπως: blogs, facebook, twitter, myspace. (Πλεονέκτημα: η
δυνατότητα γρήγορης, διαδραστικής και άμεσης ενημέρωσης των
χρηστών/καταναλωτών)



Προβολή του Σήματος και δημιουργία συνδέσμων στις ιστοσελίδες
των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης.



Καταγραφή των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στο γαστρονομικό
χαρτοφυλάκιο που συντάσσει ο ΣΕΤΕ.

Συμφώνου

Ποιότητας»

(www.cretan‐

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:


Προβολή των δράσεων και των στόχων του «Κρητικού Συμφώνου
Ποιότητας», του Σήματος και των πιστοποιημένων εστιατορίων στα
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Καθιέρωση του Σήματος σε ελληνικούς και διεθνείς τουριστικούς
οδηγούς ως αξιόπιστου και υψηλού κύρους Σήματος Ποιότητας,
ώστε οι επισκέπτες του νησιού να αναγνωρίζουν και να επιζητούν
τα Πιστοποιημένα Εστιατόρια.



Καταχωρήσεις σε επιλεγμένα έντυπα και τουριστικούς οδηγούς για
την καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Τουριστικοί πράκτορες:


Προβολή του Σήματος και των πιστοποιημένων εστιατορίων σε
τουριστικούς πράκτορες για την ένταξή τους στα πακέτα διακοπών
και εκδρομών τους.

8.3.1.2 Δικτύωση
Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» θα πάρει πρωτοβουλίες για την
προώθηση της συνεργασίας:


μεταξύ των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, με την δημιουργία ενός
«Δικτύου Πιστοποιημένων Εστιατορίων» στα οποία θα προσφέρει
συστηματικά πληροφόρηση και υποστήριξη για την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους



μεταξύ παραγωγών τοπικών προϊόντων και πιστοποιημένων
επιχειρήσεων για οικονομίες κλίμακας σε προμήθειες. Αυτό θα
συνεπάγεται:



χαμηλότερο κόστος προμήθειας πρώτων υλών σε ικανοποιητικές
τιμές για τους παραγωγούς (οικονομίες κλίμακας)



διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας και διαπίστωσης της
εντοπιότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις
και απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης.

8.3.1.3 Κατάρτιση
Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» θα μεριμνά για την κατάρτιση των
ιδιοκτητών και του προσωπικού των πιστοποιημένων εστιατορίων σε
διάφορα πεδία σχετικά με το πεδίο πιστοποίησης, όπως:


Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (σύμφωνα με τον
Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και σε συνεργασία με τον
ΕΦΕΤ)



Χρήση ελαιολάδου για τηγάνισμα
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Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνικές σερβιρίσματος, με έμφαση
στην ενημέρωση για τα Κρητικά πιάτα και προϊόντα.



Προβολή της Κρητικής Διατροφής και των τοπικών προϊόντων



Ορθές πρακτικές συντήρησης και χειρισμού κρασιών.

8.3.2 Προδιαγραφές «Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» Για Την
Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο που υπαγορεύει την νόμιμη
λειτουργία της, να τηρεί όλες τις νόμιμες διατάξεις και να φέρει τις απαραίτητες
αδειοδοτήσεις.
2. ΥΓΙΕΙΝΗ
Η πιστοποιημένη επιχείρηση οφείλει να μεριμνά για την καλή υγιεινή των
χώρων και του εξοπλισμού που διαθέτει για την παροχή των υπηρεσιών στους
πελάτες της. Οφείλει να

συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς της ΚΥΑ

487/ΦΕΚ 1219Β΄(2000) σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η οποία εκδόθηκε σε
εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ.
3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ο

τρόπος

αντιμετώπισης

συμπεριφορά

είναι

των

σημαντικοί

πελατών

και

παράγοντες

η

για

γενική
την

επαγγελματική

πιστοποίηση

μιας

επιχείρησης εστίασης και θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της Κρητικής
φιλοξενίας. Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους και να επιδιώκουν πάντα την
άριστη εξυπηρέτησή τους.
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Εδεσματολόγιο
65% Κρητική Κουζίνα

35% Ελληνική και Διεθνής Κουζίνα
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 Αυτή

η

ποσόστωση

ισχύει

ξεχωριστά

για

κάθε

κατηγορία

του

εδεσματολογίου: Ορεκτικά, Σαλάτες, Κυρίως Πιάτα, Επιδόρπια‐Γλυκά.
Τα εδέσματα της Κρητικής Κουζίνας θα πρέπει να είναι διακριτά από τις
λοιπές γευστικές προτάσεις της Ελληνικής και Διεθνούς Κουζίνας.
5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προϊόν

Κριτήριο

Αποκλειστική χρήση Εξαιρετικά Παρθένου και Παρθένου Ελαιολάδου, κρητικής προέλευσης, όπως αυτά

Ελαιόλαδο και Λίπη

ορίζονται στην Νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, Αγορανομικό Κώδικα και
Κανονισμό (ΕΚ) 1513/2001 όπως τροποποίησε τον Κανονισμό 133/1966 (ΕΟΚ).

Η χρήση παραδοσιακών βουτύρων (όπως στακοβούτυρο) σε παραδοσιακά εδέσματα είναι αποδεκτή. Σε
περίπτωση χρήσης τέτοιου είδους προϊόντων στην παρασκευή εδεσμάτων, θα πρέπει να δηλώνονται στο
εδεσματολόγιο ως συστατικά των συγκεκριμένων εδεσμάτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Καμία

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Αποκλειστική χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων κρητικής προέλευσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:


Φέτα: επιτρέπεται η χρήση φέτας στο τμήμα της Κρητικής Κουζίνας.



Λευκό Τυρί Άλμης: επιτρέπεται η χρήση μόνο κρητικής προέλευσης Λευκού Τυριού Άλμης.



Στραγγιστό γιαούρτι: επιτρέπεται η χρήση στραγγιστού γιαουρτιού ελληνικής προέλευσης. Σε
περίπτωση που προσφέρεται σαν αυτοτελές έδεσμα θα πρέπει να είναι κρητικής προέλευσης.

Κάθε είδους μη Κρητικής προέλευσης γαλακτοκομικά προϊόντα: θα επιτρέπονται στο τμήμα της Ελληνικής και
Διεθνούς Κουζίνας. Σε περίπτωση χρήσης τέτοιου είδους προϊόντων στην παρασκευή εδεσμάτων, θα πρέπει να
δηλώνονται στο εδεσματολόγιο ως συστατικά των συγκεκριμένων εδεσμάτων.
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Προϊόν

Κριτήριο

Χύμα Οίνος: Αποκλειστική χρήση χύμα οίνου κρητικής προέλευσης
Εμφιαλωμένος Οίνος: Ο αριθμός εμφιαλωμένων Κρητικών Οίνων που οφείλει να περιέχει ο οινολογικός
κατάλογος υπολογίζεται βάση του παρακάτω πίνακα (αναλυτικά φαίνονται στο Παράρτημα των Προδιαγραφών):

Υποχρεωτικό ποσοστό
κρητικών ετικετών στον
οινολογικό κατάλογο

Ελάχιστος υποχρεωτικός
αριθμός κρητικών ετικετών

χ<10

50%

5

10<x<20

50%

6

20<x<40

35%

10

χ>40

25%

15

Οίνος

Συνολικός αριθμός (χ) ετικετών
οινολογικού καταλόγου

Οι εμφιαλωμένοι κρητικοί οίνοι θα πρέπει να έχουν παραχθεί από διαφορετικούς παραγωγούς της Κρήτης.
Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο οινολογικός κατάλογος περιέχει και μη κρητικής προέλευσης
οίνους.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Καμία

Αποκλειστική χρήση νωπού κρέατος.
Αναλυτικά:

Κρέας

Αιγοπρόβειο κρέας και κόνικλοι: αποκλειστικά κρητικής προέλευσης.
Χοιρινό κρέας: κατά προτίμηση κρητικής ή ελληνικής προέλευσης.
Όρνιθες: αποκλειστικά κρητικής ή ελληνικής προέλευσης.
Βόειο κρέας: κατά προτίμηση κρητικής ή ελληνικής προέλευσης.

Ιχθύες

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Καμία

Αποκλειστική χρήση ιχθύων μεσογειακής αλίευσης, κατά προτίμηση τοπικής αλίευσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Καμία
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Προϊόν

Κριτήριο

Μέλι

Αποκλειστική χρήση Μελιού κρητικής προέλευσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Καμία

Αρτοσκευάσματα

Αποκλειστική χρήση αρτοσκευασμάτων κρητικής προέλευσης, με δημητριακά. Η επιχείρηση πρέπει να προσφέρει
τουλάχιστον δύο (2) είδη κρητικών αρτοσκευασμάτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Αποκλείεται η χρήση άρτου που παρασκευάζεται από κατεψυγμένη ζύμη. Άλλα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης,
κρητικής προέλευσης, όπως κατεψυγμένες πίτες, είναι αποδεκτά.

Οπωροκηπευτικά‐Όσπρια



Φρούτα: Αποκλειστική χρήση φρούτων εποχής κρητικής παραγωγής. Ίδιες απαιτήσεις στην χρήση και για
τους φρέσκους χυμούς φρούτων.



Κηπευτικά: Αποκλειστική χρήση κηπευτικών προϊόντων κρητικής παραγωγής, κατά προτίμηση εποχής.



Όσπρια: Χωρίς περιορισμούς προέλευσης, εκτός από τα κουκιά που πρέπει να είναι κρητικής προέλευσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Σε περιπτώσεις κακών καιρικών συνθηκών και ελλείψεων στην αγορά, θα επιτρέπεται η χρήση μη κρητικής


Νερά‐Ελληνικός Καφές

Αναψυκτικά‐Αεριούχα Ποτά‐Εμφιαλωμένα

προέλευσης κηπευτικών και φρούτων.

Αναψυκτικά – Αεριούχα Ποτά: Χρήση τουλάχιστον ενός αναψυκτικού (ανά κατηγορία αναψυκτικού
ξεχωριστά) και αεριούχου ποτού κρητικής προέλευσης.



Εμφιαλωμένα Νερά: Αποκλειστική χρήση εμφιαλωμένων νερών κρητικής προέλευσης.



Ελληνικός καφές: Η παρασκευή του ελληνικού καφέ θα πρέπει να γίνεται σε μπρίκι και σε φωτιά και όχι με
μηχανή που παράγει ατμό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Τα διατιθέμενα είδη των αναψυκτικών και αεριούχων ποτών που δεν παράγονται στην Κρήτη.

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
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Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις οφείλουν να αποφεύγουν την χρήση πλαστικών
τραπεζοκαθισμάτων και πλαστικών τραπεζομάντιλων μιας χρήσης.
7. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα προαιρετικά κριτήρια που θεσπίζονται είναι τα παρακάτω:


Εύκολη πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους χώρους της
επιχείρησης μαζικής εστίασης.



Το εδεσματολόγιο είναι μεταφρασμένο σε ξένες γλώσσες, πέραν της
αγγλικής.



Η επιχείρηση διαθέτει ενημερωτικό υλικό και μεριμνά για την ενημέρωση
των πελατών της σε θέματα που αφορούν τα τοπικά προϊόντα, την τοπική
γαστρονομική παράδοση της περιοχής και την ιστορία του τόπου.



Συμμετοχή της επιχείρησης σε τοπικά δίκτυα.



Η αρχιτεκτονική αισθητική της επιχείρησης είναι προσαρμοσμένη στα
παραδοσιακά πρότυπα, της περιοχής που δραστηριοποιείται. Επίσης,
χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, όπως ξύλο & πέτρα.



Η επιχείρηση εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης.



Χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων σερβιρίσματος των εμφιαλωμένων οίνων,
όπως ποτήρι «τουλίπα», σαμπανιέρες, drop stops.



Η επιχείρηση μεριμνά για την διατήρηση των οίνων σε ιδανικές συνθήκες
θερμοκρασίας, υγρασίας και έκθεσης στο φως, με την χρήση κατάλληλων
συντηρητών οίνου.

8.3.3 Βήματα για την πιστοποίηση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης με το
«Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας»
Βήμα 1ο: Αποστολή συμπληρωμένης Αίτησης Πιστοποίησης στο «Κρητικό
Σύμφωνο Ποιότητας». Με την αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα του
καταλόγου (μενού) και της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
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Βήμα 2ο: Σύσταση διορθωτικών ενεργειών (αν κριθεί αναγκαίο) από το
Τμήμα Πιστοποίησης προκειμένου η επιχείρηση να εναρμονιστεί με τις
απαιτήσεις του Σήματος.
Βήμα 3ο: Καταβολή προκαταβολής (150 ευρώ συν ΦΠΑ).
Βήμα 4ο: Επιθεώρηση ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
Βήμα 5ο: Αξιολόγηση ευρημάτων επιθεώρησης: αξιολογείται η συμμόρφωση της
επιχείρησης με τις Προδιαγραφές Πιστοποίησης.
Βήμα 6ο: Σύσταση διορθωτικών ενεργειών (αν κριθεί αναγκαίο)
Βήμα 7ο: Αποπληρωμή συνδρομής (150 ευρώ συν ΦΠΑ).
Βήμα 8ο: Απονομή «Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» και ένταξη στο
Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων: η πιστοποιημένη επιχείρηση υπογράφει
Σύμβαση Συνεργασίας με το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας».
Διάρκεια ισχύος «Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας»: ένα (1) έτος

8.4 Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων
Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο
συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό
βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή
υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή
που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε
προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου,
οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό κοινωνικό ρόλο,
αφενός τροφοδοτώντας μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική
ζήτηση βιολογικών προϊόντων και, αφετέρου, προσφέροντας δημόσια
αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της
καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.
Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία
ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων
και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς
και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικοί καλλιεργητές
βασίζονται σε αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή),
υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και
μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του
χώματος, τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς
και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.
Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη, μέσα από το
νόμο, για τη χρήση του όρου «βιολογικό». Την πιστοποίηση την
εφαρμόζουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία ονομάζονται
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«Πιστοποιητικοί Οργανισμοί» και υπόκεινται στο Υπουργείο Γεωργίας,
έναντι αμοιβής.
Οι κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου των προϊόντων βιολογικής
γεωργίας καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία η οποία
είναι η εξής:
Ο ΚΑΝ(ΕΚ)834/2007, ο ΚΑΝ(ΕΚ)889/2008 και ο ΚΑΝ(ΕΚ)1235/2008.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 245090/06 που καθορίζει τα
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινοτικης νομοθεσίας.
Η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 273234/17‐10‐03 (ΦΕΚ 1579/27‐10‐03) που
αφορά τον «Καθορισμό συμπληρωματικών μέτρων για τον προσδιορισμό
της προέλευσης του κρέατος που παράγεται σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ)
2092/91 του Συμβουλίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η υπ. αριθμ. 217002/27‐2‐2004 εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αφορά τη «δημιουργία βάσης
δεδομένων πολλαπλασιαστικού υλικού παραχθέντος με βιολογικό τρόπο
όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 1452/2003/ΕΚ και διαδικασίες
παρέκκλισης όπως προβλέπονται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 του
Κανονισμού 2092/91/ΕΟΚ».
Η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 336650/22.12.06 (ΦΕΚ 1927/29.12.06) για τον
καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής της ΚΥΑ αριθμ. 245090/06.
Κανονισμός Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήματος Ελέγχου και
Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας του AGROCERT
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..
Στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ένα Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης το
οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με την αρμόδια Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας, ενώ
επιβλεπτικός ρόλος έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) AGROCERT
8.3.1 Διαδικασία Πιστοποίησης
Ένας παραγωγός προκειμένου να ενταχθεί στο Σύστημα ελέγχου και
πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας θα πρέπει αρχικά να
επιλέξει τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο θα
συνεργαστεί και:
να υποβάλει στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μία Αίτηση
συνοδευόμενη από μία Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται
για την εφαρμογή της νομοθεσίας
να υπογράψει με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Σύμβαση
συνεργασίας

‐ 119 ‐

να γνωστοποιήσει την έναρξη της δραστηριότητάς του σχετικά με το
βιολογικό τρόπο παραγωγής προϊόντων εντός 10 (δέκα) ημερών, από την
υπογραφή της Σύμβασης, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η
έδρα της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησής του.
8.3.2 Διαδικασία Ελέγχου
Ο έλεγχος γίνεται στο χωράφι, με επίσκεψη γεωτεχνικού (Από τους
Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης), σε διάφορα στάδια της
καλλιέργειας, αλλά και στις αποθηκευτικές και άλλες εγκαταστάσεις,
όπως επίσης και στα παραστατικά αγορών και πωλήσεων και στα
ημερολόγια εργασιών που υποχρεούται να τηρεί ο παραγωγός.
Επικουρικά, γίνεται δειγματοληψία και χημική ανάλυση για υπολείμματα
αγροχημικών πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
Καταγράφονται επίσης οι ποσότητες που παράγονται και διακινούνται
στο εμπόριο.
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