
Επίσημος  Έλεγχος στις 
αρτοποιητικές μονάδες

Ζωή
 

Μούσια, Χημικός Μηχανικός 
Γιάννης Λυκογιάννης, Γεωπόνος

Δ/νση
 

Ελέγχου Επιχειρήσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ



Οι  επιχειρήσεις αρτοποιΐας
1. αποτελούν παράδοση για την Ελλάδα (το ψωμί 
και τα παρασκευάσματά του είναι είδη πρώτης 
ανάγκης)

2. είναι δυναμικές με συμβολή στην τοπική
κοινωνία και οικονομία

3. είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους
4. ο ιδιοκτήτης είναι και εργαζόμενος
5. είναι διάσπαρτες σε όλη τη χώρα



Οι  επιχειρήσεις αρτοποιΐας
1. έχουν κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου την 
τελευταία δεκαετία 

2. είναι σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές
Ελέγχου για θέματα που άπτονται του 
ενδιαφέροντός τους

3. είναι πρωτοπόρες στη δημιουργία Οδηγού ορθής 
πρακτικής για τις επιχειρήσεις του κλάδου

4. είναι πρωτοπόρες στην εκπαίδευση του προσωπικού



Τα
 

παραγόμενα προϊόντα

1. είναι κατά κανόνα χαμηλής επικινδυνότητας
αυτά καθαυτά 

2. μετά το ψήσιμο, ο οποιοσδήποτε κακός
χειρισμός ή επιμόλυνση ουσιαστικά έχει 
αντίκτυπο στον αποδέκτη –

 
τελικό καταναλωτή



Ζητήματα
 

που χρήζουν προσοχή
•

 
Γενική

 
Υγιεινή

1. Υποδομές 
2. Λειτουργική υγιεινή
3. Υγιεινή προσωπικού
4. Απεντόμωση –

 
Μυοκτονία

5. Καθαρισμός –
 

Απολύμανση
6. Διάθεση προς πώληση -

 
Διανομή



Ζητήματα
 

που χρήζουν προσοχή

•
 

Χρήση
 

πρώτων υλών –
 

Πρόσθετα (βελτιωτικά 
αλεύρων, χρωστικές, γλυκαντικά κ.λ.π.)
1. Αξιόπιστοι προμηθευτές (έτοιμα μίγματα)
2. Χρήση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων που 
προβλέπονται από τη συνταγή (όχι εμπειρικά με 
το μάτι)
3. Χρήση ζυγών -

 
Διακρίβωση  



Ζητήματα
 

που χρήζουν προσοχή

•
 

Υλικά
 

& Αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα, Καν 
(ΕΚ) 1935/2004
1. Αξιόπιστοι προμηθευτές
2. Δήλωση συμμόρφωσης

•
 

Υποχρεώσεις επισήμανσης των παραγόμενων 
προϊόντων σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και με τον 
Καν (ΕΕ) 1169/2011(διαβούλευση και με την 
Ομοσπονδία Αρτοποιών για εθνικά μέτρα)



















HACCP
•

 
Απαίτηση

 
εγκατάστασης συστήματος 

αυτοελέγχου (HACCP)
 

–
 

Καν (ΕΚ) 
852/2004

•
 

Η πλήρης τήρηση των προβλεπομένων 
στον οδηγό υγιεινής αποτρέπει την 
επιμόλυνση των προϊόντων 
ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας. 



Επικαιροποίηση
 

Οδηγού Υγιεινής
•

 
Προβλέπεται

 
στον Καν (ΕΚ) 852/2004 & στην ΚΥΑ 15523/2006 

άρθρο 18

•
 

Ανάγκη λόγω αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία:
1. Καν (ΕΚ) 852/2004
2. Καν (ΕΚ) 1935/2004
3. Ν. 3526/2007 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 231 του
Ν. 4072/2012

4. ΚΥΑ 15523/2006

•
 

Ανάγκη να καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα και να αποτελεί ορθό 
μέσο καθοδήγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο



Άλλα
 

θέματα

•
 

Ισχυρισμοί
 

υγείας, Καν (ΕΚ) 1924/2006 
π.χ. αλεύρι πλούσιο σε β-γλυκάνες

 διατηρεί τη χοληστερόλη σε χαμηλά 
επίπεδα

•
 

Χρήση γλυκοζιτών στεβιόλης
 

(Ε960), τα 
έως τώρα επιτρεπόμενα είδη ορίζονται 
στον Καν (ΕΚ) 1131/2011 



Σας  ευχαριστώ για την 
προσοχή σας
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