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1.1 Δηζαγσγή  

Απηόο Ο Οδεγόο Τγηεηλήο είλαη έλα εγρεηξίδην πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο ππεύζπλνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπο  πξνο ηνλ Κνηλνηηθό Καλνληζκό 

(ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, γηα 

ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

Η Δζληθή Ννκνζεζία ηεο Κύπξνπ πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαη έρεη ζαλ ζηόρν λα 

εμαζθαιίδεη ςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο από θηλδύλνπο πνπ 

πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ από ηελ θαηαλάισζε αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 

Η ειεύζεξε θπθινθνξία αζθαιώλ θαη πγηεηλώλ ηξνθίκσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηώλ θαη δηαζθαιίδεη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα. 

Η πείξα έρεη δείμεη όηη ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

δσνηξνθώλ κπνξεί λα ηεζεί ζε θίλδπλν, όηαλ είλαη αδύλαην λα αληρλεπζεί ε 

πξνέιεπζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθώλ. Δίλαη ζπλεπώο αλάγθε λα θαζηεξσζεί 

έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο εληόο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθώλ ώζηε λα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη απνζύξζεηο πξντόλησλ, νη 

νπνίεο λα είλαη αθξηβείο θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν, ή λα δίλνληαη αθξηβείο θαη 

ζηνρνζεηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο ή ην ειεγθηηθό πξνζσπηθό, 

απνθεύγνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο άζθνπσλ γεληθόηεξσλ 

δπζιεηηνπξγηώλ ζηε πεξίπησζε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Η εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία απαηηεί από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγέσλ λα θαζηεξώζνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο εληόο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ επηρείξεζε από ηελ νπνία έρεη πξνέιζεη 

ην ηξόθηκν ή ζπζηαηηθό ηνπ, αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο όπνπ δηαηέζεθε ην ηξόθηκν 

“έλα βήκα κπξνο έλα βήκα πίζσ”, ώζηε ε ηρλειαζηκόηεηα λα δηαζθαιίδεηαη ζε όια 

ηα ζηάδηα θαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη απνζύξζεηο θαη αλαθιήζεηο πξντόλησλ νη νπνίεο 

λα είλαη αθξηβείο θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. Πεξαηηέξσ λα δίλνληαη αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο ζηηο Αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Δίλαη σο εθ ηνύηνπ επηβεβιεκέλε ε αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο απόζπξζεο θαη 

αλάθιεζεο πξντόλησλ ην νπνίν ζα είλαη ελζσκαησκέλν ζην Γεληθό ρέδην Αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ ηεο επηρείξεζεο. 
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Ο Οδεγόο απηόο είλαη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ. ηνρεύεη 

ζην λα δηεπθξηλίζεη θαη λα ηππνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο αλάθιεζεο θαη 

απόζπξζεο κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Η ηρλειαζηκόηεηα θαη 

ην ζύζηεκα αλάθιεζεο ηξνθίκσλ είλαη ζεκαληηθό θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ κηαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

Αθόκα θαη ζηηο θαιύηεξα νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πξνθύςεη θάπνην 

πξόβιεκα κε ηελ αζθάιεηα ελόο ηξνθίκνπ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη 

απνηέιεζκα κηαο ειαηησκαηηθήο ζπζθεπαζίαο, ή έλα πξόβιεκα ζηελ παξαγσγή ηνπ 

ηξνθίκνπ, ζηελ ζσζηή απνζήθεπζή ηνπ, αθόκα ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ηξνθίκνπ θαζώο 

θαη άιια πξνβιήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

ηξνθίκσλ λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα εγεξζνύλ 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ησλ παξαγνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

έρνπλ έηνηκα ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Απηά ηα ζρέδηα δξάζεο 

πξέπεη πεξηνδηθά λα δνθηκάδνληαη έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη είλαη 

απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλά ζε πεξηπηώζεηο απόζπξζεο ελόο κε αζθαινύο ηξνθίκνπ 

από ηελ αγνξά θαη ηνπο θαηαλαισηέο. 
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1.2. Σν κέξνο απηό ηνπ Οδεγνύ αλαιύεη ηεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηνλ ξόιν ησλ 

Αξκνδίσλ Αξρώλ θαζώο θαη ησλ Τπεύζπλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ Σξνθίκσλ 

(Τ.Δ.Σ.) θαη πεξηγξάθεη ηελ πξαθηηθή ησλ ζπζηεκάησλ ηρλειαζηκόηεηαο. 

 

ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

 

 

 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Σν άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 επηβάιιεη ζηνπο ππεπζύλνπο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγώο ζηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα θαη λα επαιεζεύνπλ εάλ ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο 

απηέο. Η γεληθή απηή απαίηεζε ζπλδέεηαη ζηελά κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη βάζεη εηδηθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. εθαξκνγή ηνπ HACCP ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ Καλνληζκόο (ΔΚ) 852/2004 γηα ηελ Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ). 

πλεπώο, ην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 πξνζδηνξίδεη όηη νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ππεύζπλεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη ππό ηνλ έιεγρό ηνπο ζύκθσλα κε 

ηνπο θιαζηθνύο θαλόλεο επζύλεο, δει. όηη ν θαζέλαο είλαη ππόινγνο γηα ηα γεγνλόηα 

θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θάησ από ηνλ έιεγρό ηνπ.  

«Ιρλειαζηκόηεηα»: ε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο 

ηξνθίκσλ, δσνηξνθώλ, ή δώσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπζηώλ πνπ πξόθεηηαη ή αλακέλεηαη λα 

ελζσκαησζνύλ ζε ηξόθηκα ή ζε δσνηξνθέο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ηνπο. 

 

Άξζξν 17(η) ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ (ΕΚ) Αξηζ. 178/2002 Οη ππεύζπλνη 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ εμαζθαιίδνπλ όηη ηα ηξόθηκα ή νη 

δσνηξνθέο, ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο 

κέζα ζηελ επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ππό ηνλ έιεγρό ηνπο, ηθαλνπνηνύλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη επαιεζεύνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε απηώλ ησλ 

απαηηήζεσλ 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζέκαηα επζύλεο  

ζπλεθηηκάηαη όηη νη ζπλαιιαγέο παξαγσγώλ, παξαζθεπαζηώλ θαη δηαλνκέσλ γίλνληαη 

νινέλα θαη πην πνιύπινθεο. Οη δηαλνκείο πξνσζνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν πξντόληα 

ηξίησλ κε ηε δηθή ηνπο επσλπκία θαη δηαδξακαηίδνπλ θύξην ξόιν ζηε ζύιιεςε θαη ην 

ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ απηώλ. 

πλεπώο, ε λέα απηή θαηάζηαζε πξέπεη λα νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλήο επζύλεο 

θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη όρη ζηε δηαζπνξά ησλ επηκέξνπο επζπλώλ. 

Παξόια απηά, ν θάζε θξίθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

ηξνθίκσλ ζην πιαίζην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλεη, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο αξρώλ ηνπ HACCP θαη άιισλ παξόκνησλ κεραληζκώλ. 

Όηαλ έλα πξντόλ δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηξνθίκσλ, πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη νη επζύλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ θάζε θξίθν θαη λα εθηηκάηαη θαηά πόζν 

απηόο ηήξεζε επαξθώο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ηνπ αλαινγνύλ. 

Άξζξν 18 (2) ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ (ΕΚ) Αξηζ. 178/2002  

Οη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ θάζε πξόζσπν από ην νπνίν έρνπλ πξνκεζεπηεί έλα ηξόθηκν, κηα 

δσνηξνθή, έλα δών πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή νπνηαδήπνηε 

άιιε νπζία πνπ πξννξίδεηαη γηα ελζσκάησζε ζε έλα ηξόθηκν ή ζε κηα δσνηξνθή ή 

αλακέλεηαη όηη ζα ελζσκαησζεί ζε απηά. Γηα ην ζθνπό απηό νη ππεύζπλνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ εγθαζηδξύνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζηζηνύλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο, εάλ απηέο ην δεηήζνπλ. 

Άξζξν 18(3) Οη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ θαζηεξώλνπλ 

ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο 

πξνκεζεύνπλ ηα πξντόληα ηνπο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο, εάλ απηέο ην δεηήζνπλ. 

Άξζξν 18(4) ηα ηξόθηκα ή νη δσνηξνθέο πνπ δηαηίζεληαη ή ελδέρεηαη λα δηαηεζνύλ ζηελ 

αγνξά ηεο Κνηλόηεηαο πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε ή ζήκα αλαγλώξηζεο 

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ηρλειαζηκόηεηα ηνπο, κέζσ θαηάιιεισλ εγγξάθσλ ή 

πιεξνθνξηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ εηδηθόηεξσλ δηαηάμεσλ. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ ΔΚ. Αξ. 178/2002 γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, όινη 

νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ νθείινπλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο έλα ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο. 
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To ζθεπηηθό είλαη όηη ππάξρεη ε αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί όηη νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 

ή δσνηξνθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγσγέσλ, κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηελ επηρείξεζε από ηελ νπνία έρνπλ πξνκεζεπζεί ην ηξόθηκν, ηε 

δσνηξνθή ή ηελ νπζία πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε έλα ηξόθηκν ή δσνηξνθή, 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη, θαηόπηλ δηεξεύλεζεο, ε ηρλειαζηκόηεηα δηαζθαιίδεηαη ζε 

όια ηα ζηάδηα. 

Σν άξζξν 18 απαηηεί από ηνπο ππεπζύλνπο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ: 

- λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπλ από πνηνλ θαη ζε πνηνλ έγηλε ε πξνκήζεηα ελόο 

πξντόληνο· 

- λα δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο. 

Η απαίηεζε βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε «έλα βήκα πίζσ»-«έλα βήκα κπξνζηά», 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ νθείινπλ:  

- λα δηαζέηνπλ έλα ζύζηεκα πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα εμαθξηβώλνπλ πνηνο (-νη) είλαη 

ν (νη) άκεζνο (-νη) πειάηεο (-εο) ησλ πξντόλησλ ηνπο· 

- λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδένπλ πξνκεζεπηέο κε πξντόληα (πνηα πξντόληα 

πξνέξρνληαη από πνηνπο πξνκεζεπηέο)· 

- λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδένπλ πειάηεο κε πξντόληα (πνηνη πειάηεο πξνκεζεύηεθαλ 

πνηα πξντόληα). Ωζηόζν, νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ δελ νθείινπλ λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο άκεζνπο πειάηεο, όηαλ απηνί είλαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο. 

Έλα αμηόπηζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο είλαη ην κέζν κε ην νπνίν νη Τ.Δ.Σ κπνξνύλ 

λα αληρλεύνπλ θαη εληνπίδνπλ νπνηνδήπνηε κε αζθαιέο ηξόθηκν. Καηά ηελ 

θπθινθνξία ελόο κε αζθαινύο ηξνθίκνπ, αλ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

επηρείξεζε έλα ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηόηε ε δηαδηθαζία 

αλάθιεζεο / απόζπξζεο ηνπ ηξνθίκνπ ζα είλαη πνιύ πην δύζθνιε, εθηεηακέλε θαη 

ρξνλνβόξνο σο εθ ηνύηνπ νη Τ.Δ.Σ ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνύλ ζε ηθαλνπνηεηηθό 

βαζκό κε ην κέξνο απηό ηνπ νδεγνύ πξνηνύ πξνρσξήζνπλ ζην κέξνο 2 πνπ αθνξά 

ηελ Αλάθιεζε / απόζπξζε ησλ ηξνθίκσλ. 

1.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΓΙΩΝ ΑΡΥΩΝ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ ΔΚ. Αξ. 178/2002 γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα θαη ηηο 

δσνηξνθέο ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθαξκόζνπλ ηελ ζρεηηθή Κνηλνηηθή θαη Δζληθή 

Ννκνζεζία πνπ αθνξά ηα ηξόθηκα. Οη θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο δηελεξγνύληαη από 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ιεηηνπξγνύο ησλ Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Γεσξγίαο Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο γηα ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, θαη 

από ηηο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

Γήκσλ γηα ηξόθηκα κε δσηθήο πξνέιεπζεο, νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζε επίζεκνπο 

ειέγρνπο γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ πιεξνύλ 

ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. 

Γεληθόηεξα ε αξκόδηα Αξρή εθαξκόδεη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ζηηο επηρεηξήζεηο 

παξαζθεπήο ηξνθίκσλ κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ιεηηνπξγώλ. 

1.4 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ  ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

Οη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

 Να θαζνξίζνπλ ηνλ ζθνπό ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο. 

 Να θαζνξίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα ζθνπνύο ηρλειαζηκόηεηαο. 

 

o Να θαζνξίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα ζπζηαηηθά 

ησλ ηξνθίκσλ. 

o Να θαζνξίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πιεξνθόξεζεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηρλειαζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ή πξνεηνηκαζίαο όπνπ απηό εθαξκόδεηαη. 

o Να θαζνξίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ δηαλνκή 

ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ παξαζθεπάζεη.  

 Να δεκηνπξγήζνπλ ζύζηεκα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζην νπνίν λα κπνξνύλ 

εύθνια θαη αλά πάζα ζηηγκή λα αλαηξέμνπλ ζε απηό γηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία 

ρξεηαζηνύλ. 

 Να δεκηνπξγήζνπλ κεραληζκνύο αλαζθόπεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο 

Γηα ιόγνπο νξζήο πξαθηηθήο νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ 

πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ηνπο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ζε 

απηό ηηο ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ όπσο 

επίζεο ην ξόιν θαη ηηο επζύλεο ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η 

θαηαγξαθή είλαη ρξήζηκε γηα πνιινύο ιόγνπο όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ζθνπνύο 

ηεθκεξίσζεο εθπαίδεπζεο ηνπ λένπ πξνζσπηθνύ, γηα ζθνπνύο αλαζθόπεζεο ηεο 

δηνίθεζεο, θ.η.ι. 

Οη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ πνην 

ζα είλαη ην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ηνπο πξηλ λα μεθηλήζνπλ λα ην αλαπηύζζνπλ. 

Σν ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο κπνξεί λα απνηειείηαη από έλα ή από πεξηζζόηεξα από 

ηα αθόινπζα κέξε, αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο: 
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1. Ιρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή:  

Ιρλειαζηκόηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πξνκεζεπηώλ ησλ 

ζπζθεπαζηώλ ησλ ηξνθίκσλ θαζώο θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο (ηξόθηκα, 

ζπζθεπαζίεο) πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε. 

 

2. Ιρλειαζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο:  

Ιρλειαζηκόηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ (όπνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ εληόο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

3. Ιρλειαζηκόηεηα ηνπ θαηαλαισηή:  

Ιρλειαζηκόηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ δηαλνκή ηνπο ζηνλ άκεζν θαηαλαισηή. 

Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πνπ απαζρνινύληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

αιπζίδαο ησλ ηξνθίκσλ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα 

ηρλειαζηκόηεηαο. 

Σα αθόινπζα παξαδείγκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο κε ζθνπό ηελ ηρλειαζηκόηεηα ζε δηαθνξεηηθά είδε επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ : 

 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ηξνθνδνζία θαη 

πξνκήζεηα ηξνθίκσλ απεπζείαο ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή κπνξνύλ λα 

εθαξκόδνπλ κόλν ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύληαη κε ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ πξνκήζεηα 

ηξνθίκσλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο ή ζε επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πώιεζεο πξέπεη λα εθαξκόδνπλ θαη ηα ηξία κέξε. Γειαδή ηελ 

ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ θαηαλαισηή. 

 

 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ην ιηαληθό εκπόξην 

απεπζείαο ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή ηόηε κπνξνύλ κόλν λα εθαξκόδνπλ ηελ 

ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πώιεζε ηξνθίκσλ 

ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ θαη ηα ηξία κέξε. 

Γειαδή ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ θαηαλαισηή. 

 

  Ωζηόζν ζηηο πεξηπηώζεηο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ κηα 

γξακκή παξαγσγήο ηξνθίκνπ κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ κόλν ηα δύν κέξε 
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δειαδή ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 

 Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ ρνλδξηθή πώιεζε 

ηξνθίκσλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα εθαξκόζνπλ θαη ηα ηξία 

κέξε. Γειαδή ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ ηρλειαζηκόηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηνπ θαηαλαισηή. Η δηαδηθαζία 

ηρλειαζηκόηεηαο ζηηο πεξηπηώζεηο απηνύ ηνπ είδνπο επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

είλαη ε ζπλαξκνιόγεζε παθέησλ ηξνθίκσλ κε ηαμηλόκεζε ζε παιέηεο 

κεηαθνξάο γηα πεξαηηέξσ δηαλνκή ζηα θέληξα ιηαληθήο δηαλνκήο ηξνθίκσλ.  

1.4.1 Πιεξνθνξίεο Ιρλειαζηκόηεηαο 

Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηρειαζηκόηεηαο πνπ ζα εθαξκόζνπλ. Απηό πεξηιακβάλεη 

πξνδηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα απαηηνύληαη γηα ηηο πξώηεο ύιεο θαη ησλ 

πιηθώλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαζώο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπλνδεύνπλ 

κηα παξαγόκελε παξηίδα ηξνθίκνπ πξνο ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή είηε ζηελ ζήκαλζε 

ηνπ είηε ζε έγγξαθα ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ηελ παξαιαβή ηνπ ηξνθίκνπ. 

Πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ εγθαζίδξπζε κηαο παξηίδαο ηξνθίκσλ 

Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ θαινύληαη λα πάξνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη όζν πην επξύο είλαη ν νξηζκόο ηεο παξηίδαο ηνπ 

ηξνθίκνπ ηόζν ιηγόηεξν ιεπηνκεξήο ζα είλαη θαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

παξηίδαο (ιηγόηεξε ηρλειαζηκόηεηα – κηθξόηεξν θόζηνο) αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

αληηζηξόθσο αλάινγε ζα είλαη ε πνζόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαθιεζνύλ. 

Σν Άξζξν 14(6) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) Αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ιαλνπαξίνπ 2004 ην νπνίν αλαθέξεη 

όηη: «Όηαλ έλα ηξόθηκν πνπ είλαη κε αζθαιέο απνηειεί κέξνο ζηνίβαο, 

παξηίδαο ή απνζηειιόκελνπ θνξηίνπ ηξνθίκσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ή 

πεξηγξαθή, ζεσξείηαη όηη όια ηα ηξόθηκα ζηελ ελ ιόγσ ζηνίβα, παξηίδα ή ζην 

θνξηίν είλαη επίζεο κε αζθαιή, εθηόο εάλ ύζηεξα από ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε 

δελ βξεζνύλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη θαη ην ππόινηπν ηεο ζηνίβαο, 

ηεο παξηίδαο ή ηνπ θνξηίνπ είλαη κε αζθαιέο.» 

Παξαζθεπαζηέο κεγάισλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ όπσο π.ρ εκθηάισζεο λεξνύ, κπνξεί 

λα θαζνξίζνπλ κηα παξηίδα ηξνθίκνπ εληόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ όπσο 

π.ρ ηελ παξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο, πνπ κπνξεί λα είλαη κεξηθέο ρηιηάδεο 
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θηάιεο. Ωζηόζν άιινη παξαζθεπαζηέο κπνξεί λα θαζνξίδνπλ σο παξηίδα ηξνθίκνπ ηε 

θάζε αηνκηθή κεξίδα πώιεζεο. Οη πιείζηνη Τ.Δ.Σ. εθαξκόδνπλ κηα κέζε ιύζε κεηαμύ 

ησλ δύν πξναλαθεξόκελσλ αθξαίσλ πεξηπηώζεσλ. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηζνδύγην 

κεηαμύ ηεο πνιππινθόηεηαο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ελόο ζπζηήκαηνο 

ηρλειαζηκόηεηαο θαη ηνπ κηθξόηεξνπ εθηθηνύ κεγέζνπο κηαο παξηίδαο. Η απόθαζε 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

1.5 ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαζθαιίδνπλ όηη ηα ηξόθηκα θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επηρείξεζε είλαη αληρλεύζηκα σο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά θαιύηεξεο πξαθηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηρλειαζηκόηεηαο ηνπ 

πξνκεζεπηή ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Σε δεκηνπξγία ελόο ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ αγνξαζηώλ 

ζύκθσλα κε αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα νξζήο πξαθηηθήο  

  Σε δεκηνπξγία αξρείνπ κε έγγξαθα γηα όιεο ηηο παξαιαβέο ηξνθίκσλ θαη όιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηρλειαζηκόηεηα ησλ πξνκεζεπηώλ.  

 

Παξαδείγκαηα ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ: 

o Όλνκα ηνπ πξνκεζεπηή 

o Γηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή 

o Δίδνο θαη πεξηγξαθή ηνπ πξνκεζεπνκέλνπ ηξνθίκνπ 

o Οπνηνδήπνηε θσδηθό παξηίδαο ηνπ πξνκεζεπηή 

o Ηκεξνκελία παξάδνζεο 

o Δπηβεβαίσζε απνδνρήο 

o Αξηζκόο ησλ κνλάδσλ πώιεζεο 

o Βάξνο ησλ κνλάδσλ πώιεζεο όπνπ απηό είλαη εθηθηό 

o Αξηζκό ηεο παξηίδαο ηεο παξάδνζεο (αλ ππάξρεη) 

o Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξαθηνξείνπ κεηαθνξώλ θαη ηνπ κεηαθνξηθνύ 

νρήκαηνο (όπνπ απηό εθαξκόδεηαη) 

o Αλαθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο ζρεηηθά κε ηε 

παξαιαβή ζπζηαηηθώλ θαη ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 
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 Δηζεξρόκελεο ζηελ επηρείξεζε ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ πξέπεη λα θέξνπλ 

θώδηθα αλαγλώξηζεο πνπ λα ηηο ζπλδέεη κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ηξνθίκνπ. π.ρ. 

θσδηθόο παξηίδαο. ε πεξηπηώζεηο όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα δίλεη ην δηθό ηεο θώδηθα αλαγλώξηζεο  ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ κεηά 

από ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ.  

 

1.6 ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Κάζε επηρείξεζε παξαζθεπήο ή δηαλνκήο ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα 

παξαζθεπαδόκελα ηξόθηκα είλαη αληρλεύζηκα σο πξνο ηα ζπζηαηηθά ηνπο θαη ηελ 

αξρηθή ζπζθεπαζία ηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο. ηηο 

πεξηπηώζεηο ηξνθίκσλ πνπ επαλαζπζθεπάδνληαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε 

ηρλειαζηκόηεηα ηνπ αξρηθνύ πξνκεζεπηή. 

Υαξαθηεξηζηηθά θαιύηεξεο πξαθηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηρλειαζηκόηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο: 

 Αλαγλώξηζε ηεο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο (βι. πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαζίδξπζε κηα παξηίδαο ηξνθίκσλ πην πάλσ) 

 

 Έλαο κνλαδηθόο θώδηθαο παξηίδαο πξέπεη λα εθαξκόδεηαη: 

 

 ε θάζε κεκνλσκέλε κνλάδα πνπ απνηειεί ηε παξηίδα ηνπ πξντόληνο 

εθηόο εάλ ε κεκνλσκέλε κνλάδα είλαη ηόζν κηθξή ζε κέγεζνο πνπ δελ 

επηδέρεηαη θσδηθό. 

 ηε εμσηεξηθή ζπζθεπαζία αλ ππάξρεη. 

 ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία θαηαγξαθήο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξηίδα ηνπ 

πξντόληνο. 

 

 Οη θσδηθνί ηρλειαζηκόηεηαο ησλ ζπζηαηηθώλ π.ρ. νη θσδηθνί παξηίδαο, νη 

θσδηθνί παξάδνζεο θ.η.ι. θαη ε πξώηε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ παξαγσγή ελόο πξντόληνο παξηίδαο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

ζπζρεηίδνληαη κε ην θσδηθό παξηίδαο ηνπ πξντόληνο ζηελ δηαδηθαζία 

εζσηεξηθνύ έιεγρνπ ηεο πνηόηεηαο. 

 

 Σα γξαπηά ζηνηρεία ηεο παξαζθεπήο θαη πνηόηεηαο πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά, ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο θαη ην ρξόλν δηαδηθαζίαο γηα λα επηηξέςνπλ ηελ ηρλειαζηκόηεηα 

ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 
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Παξαδείγκαηα ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηρλειαζηκόηεηαο είλαη: 

 To όλνκα ηνπ πξντόληνο 

 Ο θσδηθόο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο 

 Η εκεξνκελία παξαγσγήο 

 Η ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο παξαζθεπήο (όηαλ ελδείθλπηαη) 

 Σν κέγεζνο ηεο κνλάδαο πώιεζεο 

 Σνλ αξηζκό ηεο κνλάδαο πώιεζεο αλά θηβώηην 

 Σνλ αξηζκό ησλ θηβσηίσλ 

 

 Μέζν ζπζρέηηζεο ηνπ θσδηθνύ παξηίδαο ηνπ πξντόληνο κε ηηο παξηίδεο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαζθεπή ηνπ 

πξντόληνο. Γηα παξάδεηγκα κέζσ, 

 

 Αλαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ειέγρνπ πνηόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ 

παξηίδα ηνπ πξντόληνο. 

 Αλαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ειέγρνπ δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

παξηίδα ηνπ πξντόληνο. 

 Αλαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ειέγρνπ ζπζθεπαζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ παξηίδα ηνπ πξντόληνο. 

 

 ηε δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο πξντόληνο από ην πξνζσπηθό αζθάιεηαο ηεο 

πνηόηεηαο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη ην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο έρεη 

δηαηεξεζεί. 

 Οπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ε νπνία αζρνιείηαη κε 

επαλεπεμεξγαζία πξντόληνο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ππάξρεη ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε ηεο παξηίδαο ηνπ πξντόληνο απηνύ ε νπνία λα εκπεξηέρεη όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα επηηξέπεη ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηεο 

επαλεπεμεξγαζίαο πνπ έγηλε . 

1.6.1 Ιρλειαζηκόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο 

πώιεζεο ηξνθίκσλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο ηξνθίκσλ. 

Οη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο δελ απαζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή θαη παξαζθεπή ησλ 

ηξνθίκσλ αιιά απαζρνινύληαη κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ δηαρσξηζκό ηνπο θαζώο θαη 

κε ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηνπο ζε λέα ηαμηλόκεζε γηα ζθνπνύο λέαο δηαλνκήο. Απηό 
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ζπλεπώο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάκημε δηαθόξσλ παξηίδσλ ηξνθίκσλ. Κάζε  

επηρείξεζε πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίδεη όηη όια ηα ηξόθηκα 

είλαη αληρλεύζηκα σο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά θαιύηεξεο πξαθηηθήο: 

 Οη πιεξνθνξίεο ηρλειαζηκόηεηαο πνπ ζπλνδεύνπλ ηα ηξόθηκα ζε κηα 

επηρείξεζε ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε άιιεο ιεηηνπξγίαο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη ζηελ 

επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ όπνπ γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκόο ηνπο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε παιέηα κεηαθνξάο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηξόπν ν νπνίνο λα δηαζθαιίδεη όηη νη θσδηθνί παξηίδαο γηα όια ηα 

ηξόθηκα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο παξακέλνπλ κε απηά ηα ηξόθηκα όιν ην 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηρείξεζε.  

1.6.2 Ιρλειαζηκόηεηα ηνπ θαηαλαισηή 

Κάζε ππεύζπλνο επηρείξεζεο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ πνπ αζρνιείηαη κε ην εκπόξην 

κεηαμύ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ηα ηξόθηκα ηα νπνία θεύγνπλ από ηελ 

επηρείξεζε είλαη αληρλεύζηκα ζηνλ άκεζν πειάηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά θαιύηεξεο πξαθηηθήο: 

 Έλαο θαηάινγνο πνπ λα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο άκεζνπο πειάηεο, ηηο 

ιεπηνκέξεηεο όισλ ησλ πξντόλησλ πνπ αγνξάδνπλ θαζώο επίζεο θαη όια ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε. Ο θαηάινγνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη 

ηαθηηθά. 

 Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ζπλνδεύεη πξντόλ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα πειάηε 

πξέπεη επίζεο λα δηαηεξείηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο θαη πξέπεη λα 

εκπεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηρλειαζηκόηεηα 

ησλ ηξνθίκσλ ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο ηνπο. 

 

Παξαδείγκαηα ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηρλειαζηκόηεηαο: 

 Όλνκα, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πειάηε 
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 Όλνκα, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο δηαλνκήο 

ηνπ πξντόληνο (όηαλ απηό εθαξκόδεηαη) 

 Κσδηθό ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (όηαλ απηό εθαξκόδεηαη) 

 Ηκεξνκελία παξαιαβήο 

 Έλα θαηάινγν ησλ πξντόλησλ ηα νπνία έρεη αγνξάζεη ν πειάηεο κε 

μερσξηζηέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην θάζε πξντόλ, όπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Όλνκα, είδνο θαη πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο 

 Κσδηθό παξηίδαο ηνπ πξντόληνο 

 Αξηζκό θηβσηίσλ 

 Αξηζκό κνλάδσλ πώιεζεο 

 Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνκεζεπηή όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην (γηα 

επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο ηξνθίκσλ θαη γηα επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο 

θαη ιηαληθήο πώιεζεο ηξνθίκσλ) 

Σεκείσζε: Πξέπεη λα ππάξρεη ζύζηεκα ην νπνίν λα εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

απόξξηςεο πξντόληνο από ηνλ πειάηε. Αλ ππάξρεη επηζηξνθή πξντόληνο ηόηε απηό 

πξέπεη λα κπαίλεη ζε θαξαληίλα κέρξηο όηνπ δηεξεπλεζεί θαη λα δηαρσξίδεηαη από ηα 

πξντόληα ηα νπνία είλαη έηνηκα γηα δηαλνκή. Σπζηήλεηαη, ην ζύζηεκα λα θαηαγξάθεη κε 

ιεπηνκέξεηα ηνπο ιόγνπο απόξξηςεο ηνπ πξντόληνο θαη λα ππάξρεη δηαβεβαίσζε όηη 

ηα έγγξαθα πνπ παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ αληαλαθινύλ ζην 

γεγνλόο όηη ηα απνξξηθζέληα ηξόθηκα παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο 

ηξνθίκσλ θαη δελ έρνπλ πσιεζεί. Είλαη ζεκαληηθό ην πξντόλ απηό λα είλαη αληρλεύζηκν 

θαη λα απνηειεί κέξνο νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

έηζη ώζηε νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ λα είλαη αλ πάζα ζηηγκή ελήκεξνη 

όηη πξντόληα ηνπο  βξίζθνληαη ζηελ αγνξά. 
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1.6.3 Υξόλνο ηήξεζεο αξρείνπ. 

Σν άξζξν 18 δελ νξίδεη ειάρηζην ρξόλν ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ. Γεληθά, ηα εκπνξηθά 

έγγξαθα θπιάζζνληαη ζπλήζσο γηα πεληαεηή πεξίνδν ιόγσ ησλ θνξνινγηθώλ 

ειέγρσλ. Η 5εηήο απηή πεξίνδνο, εθόζνλ μεθηλά από ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ή 

παξάδνζεο γηα ην αξρείν ηρλειαζηκόηεηαο, θξίλεηαη όηη ηθαλνπνηεί ην ζηόρν ηνπ 

άξζξνπ 18. 

Παξόια απηά, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ν θαλόλαο απηόο πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη 

αλάινγα: 

 Γηα πξντόληα1 ρσξίο ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο ηζρύεη ν γεληθόο θαλόλαο ησλ 

5 εηώλ, 

 Γηα πξντόληα κε δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 5 εηώλ, πξέπεη λα θπιάζζεηαη αξρείν 

γηα πεξίνδν ίζε κε ηε δηάξθεηα ηε δσήο ηνπ ηξνθίκνπ ζπλ 6 κήλεο, 

 Γηα ηδηαίηεξα επαιινίσηα πξντόληα, πνπ θέξνπλ «εκεξνκελία ιήμεο» 

κηθξόηεξε ησλ 3 κελώλ ή πνπ δελ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία2 θαη ηα 

νπνία πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή, πξέπεη λα θπιάζζεηαη 

αξρείν γηα πεξίνδν 6 κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ή παξάδνζεο. 

Σέινο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε όηη, πέξα από ηηο δηαηάμεηο ηρλειαζηκόηεηαο 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Καλνληζκνύ, πνιιέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ππάγνληαη ζε 

εηδηθόηεξεο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηήξεζε αξρείνπ (είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη θαη ρξόλνο θαηαρώξεζεο). 

1.6.4 Δπαιήζεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ιρλειαζηκόηεηαο 

Γηα ζέκαηα νξζήο πξαθηηθήο νη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

επαιεζεύνπλ όηη νη πιεξνθνξίεο ηρλειαζηκόηεηαο πνπ ηνπο δίλνπλ νη πξνκεζεπηέο 

είλαη νξζέο θαη αθξηβείο ώζηε λα είλαη εθηθηή θαη ε ηρλειαζηκόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ. 

1.6.5 Αλαζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ιρλειαζηκόηεηαο 

                                                           
1
 Πξντόληα όπσο ν νίλνο. 

2
  Πξντόληα όπσο θξνύηα, ιαραληθά θαη πξντόληα πνπ δελ έρνπλ πξνζπζθεπαζηεί. 
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Σν ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ην νπνίν εθαξκόδεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε ρξόλν γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη όηη επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Μηα απνηειεζκαηηθή 

νκάδα αλαζεώξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απνηειείην από άηνκα πνπ πξνέξρνληαη 

από θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο. 

Η νκάδα ζα εμεηάδεη θαη ζα αλαζεσξεί ην ζύζηεκα. Ο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη 

νξηδνληίσο θαη θαζέησο. Ο νξηδόληηνο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν δηαθόξσλ 

παξηίδσλ ζην ίδην ην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα δηαζθαιίδεη όηη ηα ζεκεία 

αλαγλώξηζεο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ είλαη νξζά. Ο θάζεηνο έιεγρνο ζα 

αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ πξντόληνο από ηνλ πειάηε ζηνλ πξνκεζεπηή γηα λα 

δηαζθαιίδεη όηη ηα ζεκεία αλαγλώξηζεο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ είλαη νξζά. 
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2. ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Απηό ην ηκήκα ηνπ Οδεγνύ ζα εμεηάζεη ηελ αλάθιεζε ή ηελ απόζπξζε κε αζθαιώλ 

ηξνθίκσλ θάησ από ην γεληθό ηίηιν  «αλάθιεζε πξντόλησλ». Θα ζθηαγξαθεζνύλ νη 

ξόινη ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ Διέγρνπ θαη ησλ Τπεύζπλσλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ, 

ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ, ηα ζηνηρεία ελόο ζρεδίνπ αλάθιεζεο 

πξντόλησλ θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ όηαλ έλα κε αζθαιέο ηξόθηκν 

πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ηελ αγνξά. Η γεληθή θαζνδήγεζε ππνζηεξίδεηαη από 

πεξηγξάκκαηα γηα έληππα, νδεγίεο θαη πεξηγξάκκαηα γηα εηδνπνηήζεηο αλάθιεζεο 

πξντόληνο θαζώο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο καδί κε ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο αλάθιεζεο/απόζπξζεο.  

Σν άξζξν 19 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) No.178/2002 ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 

λόκνπ ηξνθίκσλ δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Τπεύζπλσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε θαη ηελ απόζπξζε ησλ επηζθαιώλ ηξνθίκσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ αλαπόθεπθηα ζα απνκαθξύλνπλ πξντόληα από ηελ αγνξά γηα 

ιόγνπο άιινπο από ηε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Απηή ε πηζαλόηεηα δελ θαιύπηεηαη 

ζην παξόλ έγγξαθν. Δληνύηνηο, νη αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη εδώ ηζρύνπλ θαη ζε έλα 

ηέηνην ελδερόκελν. Οη Τπεύζπλνη ησλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ εάλ ην επηζπκνύλ 

κπνξνύλ λα επεθηείλνπλ ηα ζπζηήκαηα αλάθιεζεο ηνπο γηα λα θαιύςνπλ ζέκαηα πνπ 

δελ πεξηιακβάλνπλ ηε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Η επηηπρήο απνκάθξπλζε ησλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά ζηεξίδεηαη ζηε ζαθή 

αλάζεζε ησλ επζπλώλ κέζα ζηελ επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ελόο δνθηκαζκέλνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ. Έλα πιήξσο 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο είλαη ν κόλνο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο 

εληνπηζκνύ ηεο ζέζεο πνπ βξίζθνληαη ηα κε αζθαιή ηξόθηκα θαηά κήθνο ηεο 

αιπζίδαο δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε απνδνηηθόηεηα ησλ 

πξνζπαζεηώλ απνκάθξπλζεο ησλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά δελ ζα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο. 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάθιεζε πξντόλησλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηό ην ηκήκα 

ηνπ νδεγνύ ζεσξνύληαη σο θαιύηεξε πξαθηηθή θαη νη Τπεύζπλνη ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ ελζαξξύλνληαη λα ηηο ελζσκαηώζνπλ, όπνπ είλαη εθηθηό, ζηα δηθά ηνπο 

ζπζηήκαηα αλάθιεζεο πξντόλησλ . Δληνύηνηο, νη ειάρηζηεο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 
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αλάθιεζε πξντόλησλ ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πεξηγξάθνληαη ζε «έληνλα 

καύξε πιαγηνζεηξά» “bold italic” θαη κε απηέο νη Τπεύζπλνη Δπηρείξεζεο ησλ 

Σξνθίκσλ νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη. 

2.1 ΣΟΥΟ ΣΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Ο ζηόρνο ηεο αλάθιεζεο πξντόλησλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ είλαη λα 

πξνζηαηεπζεί ε δεκόζηα πγεία κε ηελ πιεξνθόξεζε ησλ θαηαλαισηώλ (όπνπ είλαη 

απαξαίηεην) γηα ηελ παξνπζία ζηελ αγνξά κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ θαη ηε δηεπθόιπλζε 

γηα απνηειεζκαηηθόηεξν θαη γξεγνξόηεξν εληνπηζκό θαη απνκάθξπλζε ησλ κε 

αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά. 

2.2 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ππάξρνπλ κόλν δύν επίπεδα αλάθιεζεο 

πξντόλησλ. Απηά είλαη: 

• Αλάθιεζε: Απηή είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά 

θαη επεθηείλεηαη ζηα ηξόθηκα ηα νπνία έρνπλ δηαλεκεζεί ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή θαη 

επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο (κηα αλάθιεζε πξέπεη 

λα αξρίζεη όηαλ εληνπίδνληαη ηξόθηκα ηα νπνία ελδερνκέλσο λα είλαη επηβιαβή ζηελ 

πγεία θαη έρνπλ θζάζεη ζηνπο θαηαλαισηέο) 

• Απόζπξζε: Απηή είλαη ε απνκάθξπλζε κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζεκείνπ ηεο ιηαληθήο πώιεζεο (κηα απόζπξζε πξέπεη 

λα αξρίζεη όηαλ εληνπίδνληαη ηξόθηκα κε αζθαιή αιιά κπνξεί λα θαηαδεηρζεί όηη ηα 

κε αζθαιή ηξόθηκα παξέκεηλαλ κόλν ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο θαη δελ έρνπλ θζάζεη 

ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή). 

Η πην πάλσ ηαμηλόκεζε πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλελλόεζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη αξκόδηεο αξρέο γηα λα απνθεπρζεί ηπρόλ ζύγρπζε. 

2.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΓΙΩΝ ΑΡΥΩΝ 

Οη αξκόδηεο αξρέο έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιώλ πξνο ηνπο Τπεύζπλνπο Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

θηλδύλνπ θαη νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ πξέπεη πάληα λα 

ζπκβνπιεύνληαη ηηο αξκόδηεο αξρέο όηαλ έξρεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπο όηη πηζαλά κε 

αζθαιή ηξόθηκα λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ αγνξά. Οη Αξκόδηεο Αξρέο έρνπλ έλα 

ζπληνληζηηθό ξόιν ζηελ αλάθιεζε ηξνθίκσλ ζε εζληθό επίπεδν. Δπηπιένλ, νη 

Αξκόδηεο Αξρέο ζπληνλίδνπλ ην Δπξσπατθό ύζηεκα Έγθαηξεο Δπαγξύπλεζεο γηα 

ηα ηξόθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο ζηε Κύπξν θαη είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεκεξώλνπλ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε πεξηπηώζεηο όπνπ κε αζθαιή ηξόθηκα έρνπλ δηαθηλεζεί 

ζε άιια Κξάηε Μέιε. 
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2.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο πξσηαξρηθόο ξόινο ησλ Τπεύζπλσλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ είλαη λα 

απνκαθξύλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα κε αζθαιή ηξόθηκα από ηελ αγνξά θαη λα 

ελεκεξώζνπλ ηηο αξκόδηεο αξρέο, άιινπο ππεύζπλνπο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 

ηνπο θαηαλαισηέο (όπνπ είλαη απαξαίηεην). 

Τν Άξζξν 19 (1) ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) Αξηζ. 178/2002 αλαθέξεη: «Εάλ έλαο 

ππεύζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θξίλεη ή έρεη ιόγνπο λα πηζηεύεη όηη έλα 

ηξόθηκν πνπ έρεη εηζαγάγεη, παξαγάγεη, κεηαπνηήζεη, παξαζθεπάζεη ή δηαλείκεη, 

δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, μεθηλά 

ακέζσο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόζπξζε ηνπ ελ ιόγσ ηξνθίκνπ από ηελ αγνξά 

εθόζνλ ην ηξόθηκν απνκαθξύλζεθε από ηνλ άκεζν έιεγρν απηνύ ηνπ αξρηθνύ 

ππεπζύλνπ επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο αξρέο 

επ’απηνύ». 

Αλ θαη δελ απαηηείηαη από ηε λνκνζεζία, νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ 

πξέπεη λα θαζηεξώζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζπζηήκαηα αλάθιεζεο 

πξντόλησλ ηα νπνία λα ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο 

ηεο λνκνζεζίαο ζε πεξίπησζε δηαθίλεζεο κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ. Οη Τπεύζπλνη 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ έρνπλ ηελ επζύλε λα ελεκεξώζνπλ ηηο αξκόδηεο αξρέο γηα 

όιεο ηηο αλαθιήζεηο θαη απνζύξζεηο γηα κε αζθαιή ηξόθηκα. Οη Τπεύζπλνη 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ πξέπεη λα έρνπλ γξαπηή θαη δηάθαλε πνιηηηθή γηα ηελ 

αλάθιεζε πξντόλησλ ηνπο. Απηή ε πνιηηηθή πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από κηα 

δηαδηθαζία αλάθιεζεο πξντόλησλ, ε νπνία λα βαζίδεηαη πάλσ ζηα ζηνηρεία απηνύ ηνπ 

Οδεγνύ. 

2.5 ΣΑΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Τπάξρνπλ δύν ζηάδηα ζηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο πξντόλησλ. Σν ζηάδην 

ζρεδηαζκνύ εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάθιεζε πξντόλησλ. Σν ζηάδην εθηέιεζεο 

εζηηάδεηαη ζηηο ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ κε 

αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ. 
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1. ρεδηαζκόο κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ: 

          α. αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο αλάθιεζεο πξντόλησλ 

          β. έλα ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ 

          γ. δνθηκή ελόο ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ. 

2. Γηαρείξηζε κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ: 

         α. εληνπηζκόο ησλ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ 

         β. δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο 

         γ. νινθιήξσζε κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ 

         δ. αλαζεώξεζε ηεο αλάθιεζεο. 

ηάδην 1: ρεδηαζκόο κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ 

Δελ είλαη λνκηθή ππνρξέσζε ησλ Υπεύζπλσλ Επηρεηξήζεσλ Τξνθίκσλ λα 

ηεθκεξηώλνπλ ηα ζπζηήκαηα αλάθιεζεο πξντόλησλ ηνπο. 

Δληνύηνηο, ε πξαθηηθή απαηηεί όηη ηα ζπζηήκαηα αλάθιεζεο πξντόλησλ είλαη 

ηεθκεξησκέλα. Τπάξρνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ζην ζηάδην ζρεδηαζκνύ όπσο ε 

δηνηθεηηθή αλαζεώξεζε, ε παξνρή ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε θξίζεο θαη ε 

θαηάξηηζε ησλ λέσλ ππαιιήισλ. 

Σα ηεθκεξησκέλα ζπζηήκαηα αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αλάθιεζε ησλ 

ηξνθίκσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη πηζαλόηεξν νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ κε 

έλα ηεθκεξησκέλν ζύζηεκα αλάθιεζεο πξντόλησλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπκκνξθσζνύλ κε ηε λνκηθή ππνρξέσζε ηνπο λα απνζύξνπλ ηα κε αζθαιή ηξόθηκα 

από ηελ αγνξά. ην ζηάδην ζρεδηαζκνύ πξέπεη λα επηδησρζεί λα πξνζδηνξηζζεί θαη 

λα ζηεζεί όιε ε απαξαίηεηε ηεθκεξίσζε ώζηε λα ππνζηεξηρζεί ε δηαρείξηζε κηαο 

αλάθιεζεο πξντόλησλ όηαλ πξνθύπηεη έλα πεξηζηαηηθό κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ. 

2.6 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα αλαπηύμνπλ κηα πνιηηηθή αλάθιεζεο 

πξντόλησλ. Μηα πνιηηηθή αλάθιεζεο πξντόλησλ θαηαδεηθλύεη ηε δέζκεπζε ησλ 

Τπεπζύλσλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ γηα πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο. Πξέπεη 

ζαθώο λα δειώζεη ην ζηόρν ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ θαη ηε δηνηθεηηθή 

δέζκεπζε ηεο γηα ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ γηα λα εμαζθαιίζεη επηηπρή 

απνκάθξπλζε ησλ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά. Η πνιηηηθή αλάθιεζεο 

πξντόλησλ κπνξεί λα είλαη έλα απηόλνκν έγγξαθν ελζσκαησκέλν ζην πνηνηηθό 
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ζύζηεκα δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. Η πνιηηηθή αλάθιεζεο πξντόλησλ 

πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη επθξηλήο. Η πνιηηηθή αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα είλαη 

ζε ηζρύ πξηλ από ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ. 

2.7 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΟ ΥΔΓΙΟΤ ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Έλα ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ηεθκεξησκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ θαη πιηθώλ ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ σο ζθνπό λα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά. 

Σν ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ κπνξεί λα αλαπηπρζεί από κηα νκάδα πνιιαπιώλ 

εηδηθνηήησλ αλάθιεζεο ηεο επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ελζσκαησζνύλ ζε έλα ζρέδην είλαη: 

• αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή αλάθιεζεο πξντόλησλ 

• θαηάινγνο κειώλ ηεο νκάδαο αλάθιεζεο 

• θαζνξηζκόο ησλ ξόισλ θαη ησλ επζπλώλ γηα ηελ αλάθιεζε πξντόλησλ 

• θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα επαθή (νλόκαηα θαη αξηζκνύο ηειεθώλσλ) 

• νξηζκνί ησλ δύν ηαμηλνκήζεσλ αλάθιεζεο πξντόλησλ (δείηε ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ 

επηπέδνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ) 

• ζρεδηάγξακκα ξνήο ιήςεο απόθαζεο αλάθιεζε πξντόλησλ 

• κεραληζκνί ελεκέξσζεο γηα κηα αλάθιεζεο πξντόλησλ 

• αλαθνξά ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο  

• νδεγίεο γηα ηελ επαθή κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

• δείγκαηα δειηία ηύπνπ  

•δείγκαηα εηδνπνηήζεσλ αλάθιεζεο πξντόλησλ  

• κηα δνθηκή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ 

• κηα δηαδηθαζία αλαζεώξεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ. 
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2.7.1 Η νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ 

Η νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ ζα κπνξνύζε λα απνηειείηαη από άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, όπνπ 

εθαξκόδεηαη: 

• παξαγσγή 

• πνηόηεηα 

• αγνξά 

• κάξθεηηλγθ 

• πσιήζεηο 

• λνκηθέο ππεξεζίεο 

• δηαλνκή θαη αιπζίδα εθνδηαζκνύ 

• θαηαλαισηηθέο ππνζέζεηο/δεκόζηεο ζρέζεηο. 

Απηνί κπνξνύλ λα αληηπξνζσπεπζνύλ από έλαλ ή πεξηζζόηεξα άηνκα αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη επζύλεο ηεο νκάδαο είλαη: 

• λα αλαπηύμεη ην ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο 

• λα δηαρεηξηζηεί ηε δνθηκή θαη ηε ξύζκηζε ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ 

• λα αλαβαζκίδεη ηαθηηθά ην ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ 

• λα θαηεπζύλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλάθιεζεο πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο 

• λα ζπζηήλεη αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε νη νπνίεο 

ζα κεηώζνπλ ηε πηζαλόηεηα αλάγθεο λα απνκαθξπλζνύλ κε αζθαιή ηξόθηκα από ηελ 

αγνξά. 

Μέζα από ηελ νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα δηνξηζηεί από ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ έλαο ζπληνληζηήο αλάθιεζεο πξντόλησλ. Ο ζπληνληζηήο 

αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα είλαη πεπεηξακέλνο θαη γλώζηεο ηεο θάζε πηπρήο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. Ο ζπληνληζηήο αλάθιεζεο 

πξντόλησλ πξέπεη λα είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο αλάθιεζεο 

πξντόλησλ θαη πξέπεη λα εμνπζηνδνηείηαη γηα λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία αλάθιεζεο πξντόλησλ. 



25 
 

2.7.2 Καζνξηζκόο ησλ ξόισλ θαη ησλ επζπλώλ 

Η απνηειεζκαηηθή αλάθιεζε πξντόλησλ απαηηεί από όινπο ηνπο ππαιιήινπο λα είλαη 

γλώζηεο ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ 

θαζώο θαη ηα όξηα ησλ επζπλώλ ηνπο. Απηό επηηπγράλεηαη θαιύηεξα ρξεζηκνπνηώληαο 

έλα δηάγξακκα ζην νπνίν λα θαζνξίδνληαη ν ξόινο θαη νη επζύλεο ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ. Έλα δείγκα ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην (Βιέπε 2.9.3). Κάζε 

επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα αλαπηύμεη ην δηθό ηεο δηάγξακκά, ξόινπο θαη επζύλεο 

αλάθιεζεο ` πξντόλησλ ην νπνίν λα ηαηξηάδεη ζηε δηθή ηεο νξγαλσηηθή δνκή. 

2.7.3 Καηάινγνο επαθώλ αλάθιεζεο πξντόλησλ 

Απηό είλαη έλα νπζηαζηηθό ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα νπνηνπδήπνηε θαινύ ζρεδίνπ 

αλάθιεζεο πξντόλησλ. Δίλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ γξήγνξα κπνξεί λα θαηαζηεί 

αλαθξηβέο. Οη θαηάινγνη επαθώλ ζπρλά δελ ελεκεξώλνληαη θαη απηό κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ. Η ελεκέξσζε 

ηνπ θαηαιόγνπ επαθώλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξεί 

λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεζεο πξντόλησλ. 

Οη επζύλεο γηα ελεκέξσζε ηνπ θαηάινγνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ ζην δηάγξακκα 

γηα ην ξόιν θαη ηεο επζύλεο ηνπ θάζε αηόκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα αλάθιεζεο 

πξντόλησλ θαη ε νξζόηεηα ηνπ θαηαιόγνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπρλά από ηελ νκάδα 

αλάθιεζεο πξντόλησλ. 

Πξνηείλεηαη όπσο νη θαηάινγνη επαθώλ νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη ζην ζρέδην 

αλάθιεζεο πξντόλησλ λα είλαη δηαρσξηζκέλνη ζε πέληε ηκήκαηα σο εμήο: 

1. Η νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ θαη ν αλώηεξνο δηεπζπληήο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάπνηνπ ζεκαληηθνύ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ εάλ απηό 
δελ απνηειεί κέξνο ηεο νκάδα αλάθιεζεο) 

2. Οη πξνκεζεπηέο ΟΛΩΝ ησλ ζπζηαηηθώλ (ζπκπεξ. ηνπ λεξνύ) θαη ηεο αξρηθήο 
ζπζθεπαζίαο 

3. επηρείξεζε δηαλνκήο θαη πειαηνιόγην 
4. πεγέο ηερληθώλ ζπκβνύισλ θαη ππνζηήξημεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
5. αξκόδηεο αξρέο. 

 
Οη θαηάινγνη πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζηα αξρεία (ειεθηξνληθά ή 

αιιηώο) όπνπ ηα πιήξε ζηνηρεία θπιάγνληαη καδί κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ππεύζπλσλ 

αηόκσλ γηα ηα αξρεία. 
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Η εκπεηξία έρεη δείμεη όηη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ κε αζθαιώλ 

ηξνθίκσλ ζπκβαίλεη ζε κε θαλνληθέο ώξεο εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ζπζηήλεηαη όπσο νη 

θαηάινγνη επαθώλ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πεξηεθηηθνί θαη λα θπιάγνληαη σο 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηε 

γξήγνξε θαη απνδνηηθή αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ. 

2.7.4 Γηάγξακκα γηα ιήςε απόθαζεο αλάθιεζεο πξντόλησλ 

Σν ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα πεξηέρεη έλα δηάγξακκα γηα ηελ ιήςε 

απόθαζεο αλάθιεζεο πξντόλησλ. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ώζηε λα 

δηεπθξηλίδεηαη ην ζθεπηηθό πνπ νδεγεί ζηελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ αλάγθε θαη ηελ 

έθηαζε ηεο αλάθιεζεο πξντόλησλ. Σν ζεκείν 2.9.4 παξνπζηάδεη έλα παξάδεηγκα ελόο 

ηππηθνύ δηαγξάκκαηνο ιήςεο απόθαζεο. Δληνύηνηο, νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη 

λα θαηαξηίζνπλ έλα δηάγξακκα πνπ εθαξκόδεηαη ζηε δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη 

δηνηθεηηθή δνκή. 

Η έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ από ηελ 

αγνξά εμαξηάηαη από ηελ νξζή αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ. Η αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν από, ή ζε ζπλεξγαζία, κε άηνκν πνπ έρεη ηελ 

απαηηνύκελε θαηάξηηζε ώζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεί ηε ζνβαξόηεηα θαη ηνλ 

αληίθηππν ηνπ θηλδύλνπ ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Η αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξόιεςεο θαη θαηόπηλ 

δηαβνύιεπζεο κε ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

2.7.5 Γηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηα ηέζζεξα επίπεδα ελεκέξσζεο πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην 

ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ. Σα πξώηα ηξία ηζρύνπλ ζηηο αλαθιήζεηο θαη ηηο 

απνζύξζεηο πξντόλησλ. Δληνύηνηο, νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ηζρύνπλ κόλν ζηηο αλαθιήζεηο πξντόλησλ. Σα ηέζζεξα επίπεδα ελεκέξσζεο είλαη: 

1. εζσηεξηθή 

2. αιπζίδα πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ (όπνπ εθαξκόδεηαη) 

- πξνκεζεπηέο 

- δηαλνκείο 

- ρνλδξέκπνξνη 

- ιηαλνπσιεηέο 

- πξνκεζεπηέο 
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3. αξκόδηεο αξρέο 

4. θαηαλαισηέο 

Δπηπξόζζεηεο θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο κπνξείηε λα βξείηε 

ζην Παξάξηεκα 1. 

2.7.6 εκεηώζεηο γηα ηηο ελεκεξώζεηο ζηελ αιπζίδα ηξνθνδνζίαο ηξνθίκσλ 

Αλαθνίλσζε ζηελ αιπζίδα πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεη ηηο επηθνηλσλίεο θαηά κήθνο ηεο 

δηαηξνθηθήο αιπζίδαο από ηνπο πξνκεζεπηέο κέρξη ηνπο θαηαλαισηέο. Οη δηαδηθαζίεο 

γηα ελεκέξσζε ηεο αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιεπηνκεξείο 

κεζόδνπο γηα ηεξκαηηζκό ηεο δηαλνκήο ζηε ιηαληθή πώιεζε θαη ζηελ αιπζίδα 

παξνρήο ππεξεζηώλ ηξνθνδνζίαο. Δληνύηνηο, δελ πξέπεη λα παξακειεζεί ε 

ελεκέξσζε ησλ πξνκεζεπηώλ ζε πεξίπησζε όπνπ επεξεάδνληαη ηα πξντόληα ηνπο ή 

ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ πξνκεζεύζεη κε αζθαιή 

ζπζηαηηθά/πιηθά ζπζθεπαζίαο. 

Δθηόο από ηηο γεληθέο λνκηθέο απαηηήζεηο ζηνπο Τπεύζπλνπο Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο  λα απνζύξνπλ κε αζθαιή 

ηξόθηκα από ηελ αγνξά, ππάξρνπλ εηδηθέο λνκηθέο ππνρξεώζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη 

δηεπθόιπλζε ησλ αλαθιήζεσλ ησλ πξντόλησλ εληόο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο.  

Τν άξζξν 19 (2) ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 178/2002 αλαθέξεη: « Έλαο 

ππεύζπλνο κηαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε γηα 

δξαζηεξηόηεηεο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ή δηαλνκήο, κε ηηο νπνίεο δελ επεξεάδεηαη ε 

ζπζθεπαζία, ε επηζήκαλζε, ε αζθάιεηα ή ε αθεξαηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ, μεθηλά, 

εληόο ησλ νξίσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόζπξζε από 

ηελ αγνξά πξντόλησλ πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ κεηαδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

αλίρλεπζε ελόο ηξνθίκνπ θαη ζπλεξγαδόκελνο κε ηνπο παξαγσγνύο, 

κεηαπνηεηέο, παξαζθεπαζηέο ή/θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο όζνλ αθνξά ηα κέηξα 

πνπ απηνί ιακβάλνπλ.»  

 

Απηέο νη λνκηθέο ππνρξεώζεηο αλαγλσξίδνπλ ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

νη ιηαλνπώιεο θαη νη ρνλδξέκπνξνη ζηε δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηελ 

απνδνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αλάθιεζε ησλ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο (catering) πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κε αζθαιέο πξντόλ είηε νιόθιεξν είηε ή σο κέξνο 
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ησλ γεπκάησλ πνπ ζεξβίξνπλ θαηεπζείαλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο 

είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο από ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ θαη ρνλδξηθνύ εκπνξίνπ θαη 

κπνξεί λα απαηηεζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη νη κέζνδνη γηα ηελ 

αλάθιεζε ιεηηνπξγνύλ γηα ηνπο πειάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ. 

εκεηώζεηο γηα ηηο ελεκεξώζεηο ζηηο αξκόδηεο αξρέο 

Η ελεκέξσζε γηα ηελ απόζπξζε θαη ηελ αλάθιεζε πξντόλησλ θαη ε ζπλεξγαζία γηα 

νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε ελέξγεηα είλαη λνκηθή ππνρξέσζε ησλ Τπεύζπλσλ 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ. 

Τν Άξζξν 19 (1) ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) Αξηζ. 178/2002 αλαθέξεη: «Εάλ έλαο 

ππεύζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θξίλεη ή έρεη ιόγνπο λα πηζηεύεη όηη έλα 

ηξόθηκν πνπ έρεη εηζαγάγεη, παξαγάγεη, κεηαπνηήζεη, παξαζθεπάζεη ή δηαλείκεη, 

δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, μεθηλά 

ακέζσο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόζπξζε ηνπ ελ ιόγσ ηξνθίκνπ από ηελ αγνξά 

εθόζνλ ην ηξόθηκν απνκαθξύλζεθε από ηνλ άκεζν έιεγρν απηνύ ηνπ αξρηθνύ 

ππεπζύλνπ επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο αξρέο ». 

To άξζξν 19 (3) ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) 178/2002 αλαθέξεη: «Ο ππεύζπλνο κηαο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ ελεκεξώλεη ακέζσο ηηο αξκόδηεο αξρέο εάλ θξίλεη ή έρεη 

ιόγνπο λα πηζηεύεη όηη έλα ηξόθηκν ην νπνίν δηέζεζε ζηελ αγνξά ελδέρεηαη λα 

είλαη επηβιαβέο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Ελεκεξώλεη ηηο αξκόδηεο αξρέο 

γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηνλ 

ηειηθό θαηαλαισηή, θαη δελ εκπνδίδεη νύηε απνζαξξύλεη νπνηνδήπνηε 

πξόζσπν λα ζπλεξγαζηεί ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηε λνκηθή 

πξαθηηθή κε ηηο αξκόδηεο αξρέο, όηαλ ηνύην κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνθπγή, ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε θηλδύλνπ πξνεξρόκελνπ από ηξόθηκν. » 

To άξζξν 19 (4) ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) 178/2002 αλαθέξεη: «Οη ππεύζπλνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκόδηεο αξρέο ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ησλ θηλδύλσλ πνπ 

πξνθαιεί έλα ηξόθηκν, ην νπνίν απηνί πξνκεζεύνπλ ή έρνπλ πξνκεζεύζεη. 

Η ζρεηηθή κε ηα ηξόθηκα λνκνζεζία απαηηεί όπσο νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ ελεκεξώλνπλ ηηο αξκόδηεο αξρέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

απνζύξνπλ/αλαθαινύλ κε αζθαιή ηξόθηκα από ηελ αγνξά. Γελ δηεπθξηλίδεη αθξηβώο 

πόηε απηό πξέπεη λα ζπκβαίλεη όκσο απηό πξέπεη λα εθαξκόδεηαη πξνηνύ ζεκεησζεί 

ε απόζπξζε/ε αλάθιεζε. Αληίζεηα, εάλ έλαο Τπεύζπλνο Δπηρείξεζεο Σξνθίκσλ  έρεη 

ιόγν λα πηζηεύεη όηη ηξόθηκα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ζηελ αγνξά είλαη ελδερνκέλσο 

επηβιαβή ζηελ πγεία (είηε έρνπλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή ή όρη) πξέπεη ακέζσο λα 

ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο αξρέο. Η εκπεηξία έρεη θαηαδείμεη όηη νη Τπεύζπλνη 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ πξνβαίλνπλ ζε ιαλζαζκέλεο αμηνινγήζεηο ηνπ θηλδύλνπ θαη 
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απνηπγράλνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ όηη έλα ηξόθηκν είλαη ελδερνκέλσο επηβιαβέο ζηελ 

πγεία. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λνκηθέο αγσγέο. Δπνκέλσο, νη Τπεύζπλνη ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκβνπιεύνληαη ακέζσο ηηο 

αξκόδηεο αξρέο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο όηαλ ηξόθηκα είηε είλαη επηβιαβή ζηελ πγεία 

είηε είλαη αθαηάιιεια («κε αζθαιή» όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνύ 

(ΔΚ) Αξηζ. 178/2002). 

Η ππνζηήξημε θαη νη ζπκβνπιέο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ζα είλαη πξνο όθεινο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη ζα ηηο βνεζήζνπλ όηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη κε ην θνηλό. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ όηη 

παξέρνπλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζηηο αξκόδηεο αξρέο: 

• όλνκα ηεο επηρείξεζεο θαη θαηάινγν επαθώλ θαη αλ είλαη δπλαηό επηπιένλ 

ελαιιαθηηθέο επαθέο 

• όλνκα ηνπ πξντόληνο 

• θώδηθεο πξνζδηνξηζκνύ παξηίδσλ 

• ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξντόληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ηύπνπ 

ζπζθεπαζίαο 

• εκεξνκελία αλάισζεο ή εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηαο. 

• πνζόηεηα κε αζθαινύο πξντόληνο ζηελ αγνξά 

• ιεπηνκέξεηεο δηαλνκήο (ην πξντόλ έρεη εμαρζεί.) 

• νλόκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ/ησλ πξαηεξίσλ πνπ πσινύλ ζηνλ θαηαλαισηή 

• είδνο ηνπ θηλδύλνπ. 

• απνηειέζκαηα νπνησλδήπνηε εξεπλώλ ή αλαιύζεσλ 

• ην επίπεδν αλάθιεζεο πξντόλησλ πνπ εμεηάδεηαη (δει. αλάθιεζε ή απόζπξζε) 

• ζρέδηα γηα ηηο δεκόζηεο ελεκεξώζεηο 

• ζέκαηα ζπγρξνληζκνύ γηα ηελ αλάθιεζε ησλ πξντόλησλ θαη ηελ επηθνηλσλία. 

Οη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη ζαθείο όηαλ επηθνηλσλνύλ κε 

ηηο αξκόδηεο αξρέο γηα επαίζζεηεο εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο. Οη Τπεύζπλνη 

Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ελεκεξώλνπλ ηηο αξκόδηεο αξρέο 

θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα  αλάθιεζεο ησλ πξντόλησλ. Γηα λα ζεσξείηαη όηη νινθιεξώζεθε 

ε απόζπξζε ελόο πξντόληνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γξαπηώο ε αξκόδηα αξρή. 
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εκείσζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ: Σν άξζξν 19(1) ηνπ θνηλνηηθνύ 

Καλνληζκνύ (ΔΚ) 178/2002 θαζνξίδεη όηη: 

“….Όηαλ ην πξντόλ ελδέρεηαη λα έρεη θζάζεη ζηνπο θαηαλαισηέο, ν ππεύζπλνο 

ελεκεξώλεη ηνπο θαηαλαισηέο κε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αθξίβεηα γηα ηνπο 

ιόγνπο ηεο απόζπξζήο ηνπ θαη, εάλ απηό είλαη αλαγθαίν, αλαθαιεί από ηνπο 

θαηαλαισηέο πξντόληα πνπ ηνπο έρεη ήδε πξνκεζεύζεη, όηαλ ηα ππόινηπα 

κέηξα δελ επαξθνύλ γηα ηελ επίηεπμε πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο.» 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξείο γηα ην 

πνηεο κέζνδνη πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

• Δάλ ηα ηξόθηκα έρνπλ αλαθιεζεί επεηδή ελδερνκέλσο λα ήηαλ επηβιαβή ζηελ πγεία 

θαη έρνπλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ πξέπεη λα γίλεη 

κέζσ ησλ ίδησλ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη θαη κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

• Δάλ ηα ηξόθηκα έρνπλ απνζπξζεί επεηδή ελδερνκέλσο λα ήηαλ επηβιαβή ζηελ πγεία 

αιιά δελ έρνπλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή, ηόηε ε ελεκέξσζε ζηνπο θαηαλαισηέο 

πξέπεη λα δηεπζεηείηαη κέζσ αλαθνηλώζεσλ ζηα θαηαζηήκαηα ή κε άιινπο 

θαηάιιεινπο ηξόπνπο θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο3 

• Δάλ ηα ηξόθηκα έρνπλ αλαθιεζεί όηαλ αθόκα δελ έρνπλ θαηαζηεί επηβιαβή γηα ηελ 

πγεία αιιά είλαη αθαηάιιεια θαη έρνπλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή, ηόηε ε ελεκέξσζε 

ησλ θαηαλαισηώλ πξέπεη λα δηεπζεηείηαη κε ηα θαηάιιεια κέζα θαηόπηλ 

δηαβνύιεπζεο κε ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

• Δάλ ηα ηξόθηκα έρνπλ απνζπξζεί επεηδή δελ είλαη επηβιαβή ζηελ πγεία αιιά είλαη 

αθαηάιιεια αιιά δελ έρνπλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή ηόηε δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ.  

  

                                                           
3
 Σα ηξόθηκα πνπ είλαη ελδερνκέλσο επηβιαβή ζηελ πγεία θαη έρνπλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή πξέπεη 

λα αλαθαινύληαη θαη κόλν ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο αλ  ε αλάθιεζε είλαη  αθαηάιιειε  θαη από κόλε 
ηεο ε αλάθιεζε είλαη θαηάιιειε. Οη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ πξέπεη πάληα λα 
εμαζθαιίδνπλ ηε ζύκθσλν γλώκε ηεο αξκόδηαο αξρήο πξηλ δηεμάγνπλ ηελ απόζπξζε. 
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2.8 ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Σν ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ 

αλαζεώξεζε ηνπ θαη ηα νλόκαηα ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 

αλαζεώξεζε. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηό απνηειεί έξγν ηεο νκάδαο 

αλάθιεζεο πξντόλησλ. Σν ζρέδην πξέπεη λα εμεηαζηεί γηα ηπρόλ ιάζε, ηδηαίηεξα όζνλ 

αθνξά ηνπο θαηαιόγνπο επαθώλ ή ππό ην θσο νπνηνλδήπνηε αιιαγώλ ζηελ πνιηηηθή 

απόζπξζεο πξντόλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ή ζηελ εκπνξηθή θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. πζηήλεηαη ην ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ λα αλαζεσξείηαη 

ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν κεηά από κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία ε νπνία λα 

απνηειεί ηκήκα ηνπ θαζαπηνύ ζρεδίνπ αλάθιεζεο πξντόλησλ. 

Δίλαη νπζηαζηηθό έλα ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ λα εμεηάδεηαη πεξηνδηθά θάλνληαο 

κηα «δνθηκαζηηθή άζθεζε» ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ή κηα άζθεζε αλάθιεζεο 

πξντόλησλ ζε πξαθηηθό επίπεδν. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα 

δηαηεξείηαη σο κέξνο ηνπ ηδίνπ ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο. Οη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ 

Σξνθίκσλ νη νπνίνη έρνπλ αλαπηύμεη ζρέδηα αλάθιεζεο όκσο δελ ηα έρνπλ δνθηκάζεη  

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα όηαλ ζπκβεί έλα «πξαγκαηηθό» πεξηζηαηηθό 

κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ. 

Δίλαη επθνιόηεξν θαη νηθνλνκηθόηεξν λα ηξνπνπνηεζεί έλα ζρέδην αλάθιεζεο 

πξντόλησλ θαηά ηελ δηάξθεηα δνθηκαζηηθήο αληηκεηώπηζεο ελόο ζεσξεηηθνύ  

πεξηζηαηηθνύ κεησκέλεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ρσξίο ηηο πηέζεηο ελόο πξαγκαηηθνύ 

πεξηζηαηηθνύ κε αζθαινύο ηξνθίκνπ. πληζηάηαη ηα ζρέδηα αλάθιεζεο πξντόλησλ λα 

ειέγρνληαη θαη επαιεζεύνληαη ζε εηήζηα βάζε ή ζπρλόηεξα εάλ θξηζεί απαξαίηεην. 

Μπνξεί λα αμίδεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα κηαο ζπκθσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο 

ή/θαη ηηο ππεξαγνξέο γηα εκπινθή ηνπο ζηε δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ αλάθιεζεο  ησλ 

πξντόλησλ. Με απηό ηνλ ηξόπν απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζρεδίνπ. Μόιηο 

νινθιεξσζεί ε δνθηκή, κηα δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο πξέπεη λα γίλεη κε κέιε ηεο 

νκάδαο αλάθιεζεο πξντόλησλ γηα λα δηνξζώζεη θαη λα βειηηώζεη ηελ όιε δηαδηθαζία 

όπνπ είλαη απαξαίηεην θαη λα αλαβαζκίζεη ην ζρέδην. 

ηάδην 2: Γηαρείξηζε κηαο Αλάθιεζεο Πξντόλησλ 

Η δηαρείξηζε κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη από έλα 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ζπληνληζηήο αλάθιεζεο 

πξντόλησλ. ηελ αλάθιεζε πξντόλησλ πξέπεη λα εκπιέθεηαη ε νκάδα αλάθιεζεο 

πξντόλησλ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ. 
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Δληνπηζκόο Με Αζθαιώλ Σξνθίκσλ 

Σν δπζθνιόηεξν κέξνο δηαρείξηζεο κηαο αλάθιεζεο πξντόλησλ γηα νπνηνδήπνηε 

Τπεύζπλν Δπηρείξεζεο Σξνθίκσλ είλαη ε αξρηθή θάζε πνπ νδεγεί ζηνλ εληνπηζκό 

ησλ κε αζθαιώλ ηξνθίκσλ ε νπνία πξνθαιεί θαη ηελ απόθαζε γηα αλάθιεζε. Δίλαη 

ζεκαληηθό νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ λα πηνζεηνύλ ηελ αξρή ηεο 

πξνθύιαμεο όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο. Απηό πεξηιακβάλεη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ππόζεζεο όηη ε θαηνρή  από ηνπο θαηαλαισηέο ηξνθίκσλ είλαη δπλαηόλ 

λα είλαη θαη επηβιαβή γηα ηελ  πγεία ηνπο, πξηλ νπζηαζηηθά γίλεη θαηνξζσηή ε 

ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ λα δηαςεύδνπλ ή λα επηβεβαηώλνπλ ηελ ππόζεζε απηή. 

2.9 ΠΗΓΈ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη πάληα λα γλσξίδεη ηα γεγνλόηα από πξώην 

ρέξη. Απηό απνηξέπεη ηελ θαθή επηθνηλσλία πνπ ζπρλά παξαθσιύεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάθιεζε ησλ πξντόλησλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά 

κε ην πξόβιεκα, νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξντόληνο, ε πηζαλή δηαλνκή θαη ε έθηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ ιήςε νξζήο απόθαζεο. Τπάξρεη κεγάιε 

πηζαλόηεηα νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλνληαη ζηα πξώηα ζηάδηα κηαο έξεπλαο λα 

απνδεηρζνύλ ιαλζαζκέλεο ή λα αληαπνθξίλνληαη ζηε κηζή αιήζεηα. 

Απηό πξέπεη λα πξνζκεηξνύηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ, ε νπνία πξέπεη πάληα 

λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πξνθύιαμεο, πξνζέγγηζε πνπ λα ηνπνζεηεί ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηώλ ζηε πςειόηεξε ζέζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ. Η αξρή ηεο πξνθύιαμεο απαηηεί όπσο νη Τπεύζπλνη Δπηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ ελεξγνύλ γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηε δεκόζηα πγεία αθόκα θαη όηαλ νη 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Η αλάθιεζε δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί 

αδηθαηνιόγεηα ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ πιεξνθνξηώλ εηδηθά εάλ ηα ηξόθηκα είλαη 

δπλαηό λα είλαη επηβιαβή ζηελ πγεία. 

Οη αξρηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πηζαλό πεξηζηαηηθό κεησκέλεο αζθαιείαο ησλ 

ηξνθίκσλ κπνξνύλ λα πξνέιζνπλ από δηάθνξεο πεγέο αιιά θαηά πξώην ιόγν είλαη 

πηζαλό λα έξζνπλ ζηελ αληίιεςε κόλν ελόο ή δύν αηόκσλ ζε έλα νξγαληζκό. Σν 

ζύζηεκα παξαπόλσλ θαηαλαισηώλ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ζρέδην 

αλάθιεζεο πξντόλησλ έηζη ώζηε νη «ηάζεηο» ζηηο θαηαγγειίεο πνπ κπνξνύλ λα 

δείμνπλ όηη κε αζθαιή ηξόθηκα είλαη ζηελ αγνξά λα εληνπίδνληαη γξήγνξα θαη λα δίλεη 

ην έλαπζκα γηα κηα απνηειεζκαηηθή αλάθιεζε ησλ πξντόλησλ. Δίλαη ζεκαληηθό ην 

πξνζσπηθό λα γλσξίδεη ην ζρέδην αλάθιεζεο πξντόλησλ θαη όηη ιακβάλνπλ ηα ζσζηά 

κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη ε νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ ζπγθαιείηαη ζε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο.  Η θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ   είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη όηη νη πξώηεο πιεξνθνξίεο ηπγράλνπλ νξζνύ ρεηξηζκνύ. 
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Πεγέο πξώησλ πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα είλαη: 

• εζσηεξηθέο Πεγέο 

- αξρεία πνηόηεηαο θαη παξαγσγήο 

- αληηπξόζσπνη πσιήζεσλ 

- ππάιιεινη 

• εμσηεξηθέο πεγέο 

- ζπζηαηηθά πξνκεζεπηώλ 

-ζπζθεπαζίεο πξνκεζεπηώλ 

-αξκόδηεο αξρέο 

-δηαλνκείο/πειάηεο επηρεηξήζεσλ 

-παξάπνλα θαηαλαισηώλ 

-αλαθνξέο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα επαιεζεύνληαη επαθξηβώο όπνπ είλαη δπλαηόλ από ηελ 

νκάδα αλάθιεζεο ησλ πξντόλησλ. ηελ πεξίπησζε αζζέλεηαο ελόο θαηαλαισηή, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνλ 

θαηαλαισηή «πειάηε» ή ηελ αξκόδηα Αξρή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Η νκάδα αλάθιεζεο πξντόλησλ πξέπεη λα βνεζά ζηε ζπιινγή ησλ αθόινπζσλ 

ειάρηζησλ πιεξνθνξηώλ γηα έλα πηζαλό πεξηζηαηηθό κεησκέλεο αζθαιείαο ησλ 

ηξνθίκσλ: 

• όλνκα πξντόληνο 

• πεξηγξαθή πξντόληνο 

• ζρεηηθνί θώδηθεο παξηίδσλ 

• πνζόηεηα πξντόληνο πνπ εκπιέθεηαη 

• ιεπηνκέξεηεο δηαλνκήο 

• εάλ ην πξντόλ έρεη πσιεζεί ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή 

• ε θύζε ηνπ ειαηηώκαηνο ηνπ πξντόληνο. 
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Απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα επαιεζεπζνύλ θαη λα δνζνύλ γηα ηε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απηά ζα ζηνηρεηνζεηνύλ θαη ζα ζηεξίδνπλ 

ηελ απόθαζε δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ ζρεηηθά κε ην επίπεδν αλάθιεζεο ησλ 

πξντόλησλ, ηελ αλάγθε ελεκέξσζεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ θαη ησλ άκεζα αλαγθαίσλ 

πόξσλ. 

2.9.1 Αλάιπζε Δπηθηλδπλόηεηαο. 

Η αλάθιεζε πξντόλησλ απνηειεί απόθαζε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 

ιακβάλνπλ θαηόπηλ αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο 

Γεκόζηαο Τγείαο. Οη Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα κπνξνύλ λα απνθαζίδνπλ 

θαηά πόζν κε αζθαιή ηξόθηκα απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία, άζρεηα κε 

ην εάλ ην πξντόλ έρεη θηάζεη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή ή όρη.  

Η αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη από επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθό. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα δεηνύλ ηε βνήζεηα ησλ 

αηόκσλ, δεηώληαο θαη ηε βνήζεηα ηεο Αξκόδηαο Αξρήο. 

Ωζηόζν ε βνήζεηα από ηελ Αξκόδηα Αξρή ζα είλαη ζε ηέηνην βαζκό 

επνηθνδνκεηηθή αλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα γεγνλόηα πνπ ζα δνζνύλ από ηνπο 

Τπεύζπλνπο Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ είλαη επαξθείο θαη ζα επεθηείλεηαη  κέρξη 

ηνπ ζεκείνπ ηεο ζπκβνπιήο θαηά πόζν ην πεξηζηαηηθό ελδέρεηαη λα είλαη 

επηβιαβέο ζηελ πγεία. 

Δπηζεκαίλεηαη όκσο πσο κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ είλαη λνκηθά ππεύζπλε γηα 

ηελ απόθαζε γηα ηελ αλάθιεζε ησλ πξντόλησλ θαη γεληθά όισλ ησλ 

ελεξγεηώλ πνπ ζα απνηξέςνπλ ηνλ θίλδπλν πξνο ην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη 

δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεη όηη ε απόθαζε αλάθιεζεο ησλ επεξεαδόκελσλ 

ηξνθίκσλ ζα ιεθζεί από ηελ Αξκόδηα Αξρή. ε ηειηθή αλάιπζε όκσο εάλ ε 

Αξκόδηα Αξρή δηαθσλεί κε ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ  κηαο δηαηξνθηθήο θξίζεο από 

ηελ επηρείξεζε ηξνθίκσλ, ηόηε ε αξκόδηα Αξρή λνκηκνπνηείηαη λα παξέκβεη γηα 

λα πξνζηαηέςεη ηελ δεκόζηα πγεία.   

Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ έλα νξζό ζύζηεκα αλάιπζεο 

θηλδύλσλ όπσο απηό πνπ εηζεγείηαη ην Codex Alimentarius ην νπνίν βαζίδεηαη ζηα 

αθόινπζα ζηάδηα – 

1. Αλαγλώξηζε θηλδύλνπ – Αλαγλώξηζε γλσζηώλ ή πηζαλώλ θηλδύλσλ ζηε 

δεκόζηα πγεία. 

2. Έθζεζε ζηνλ θίλδπλν – Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ 

επαθήο ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ θίλδπλν.  

3. Υαξαθηεξηζκόο θηλδύλνπ - Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιόγεζε ηεο θύζεο ησλ 

αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν. 
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4. Υαξαθηεξηζκόο Δπηθηλδπλόηεηαο – Ο ζπγθεξαζκόο  ησλ πην πάλσ ζηνλ 

ππνινγηζκό ηεο επηθηλδπλόηεηαο θαη άιισλ αζηάζκεησλ παξαγόλησλ.  

Σν πην θάησ παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγόο γηα ηελ ελ ιόγσ 

δηαδηθαζία. 

1. Πξόβιεκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία – Σν pH ζε ζπγθεθξηκέλν 

ζπζθεπαζκέλν ηξόθηκν ην νπνίν ζπληεξείηαη κε βάζε ηελ νμύηεηα ηνπ είλαη 

πνιύ ςειό ελώ γηα λα ζπληεξεζεί ζα έπξεπε λα ήηαλ ρακειό. Σν πξντόλ 

δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, έρεη δηάξθεηα δσήο ελόο ρξόλνπ, δελ 

ρξεηάδεηαη δέζηακα πξηλ ηε ρξήζε ηνπ θαη ηέινο βξίζθεηαη ζηελ αγνξά ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα. 

 

2. Αλαγλώξηζε θηλδύλνπ – Σν βαθηήξην Clostridium botulinum κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο πξνο πώιεζε ηνπ ηξνθίκνπ ιόγσ 

ηεο αλεπαξθνύο ζπληήξεζεο ηνπ. Σν ελ ιόγν βαθηήξην πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα 

βνηνπιίαζε ζηελ νπνία ν θαηαλαισηήο παίξλεη δηακέζνπ ηνπ ηξνθίκνπ ην ελ 

ιόγσ βαθηήξην, ην νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ζηνλ νξγαληζκό κε απνηέιεζκα λα 

παξάγεηαη ηνμίλε ε νπνία είλαη ζαλαηεθόξα. 

 

3. Αμηνιόγεζε έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν – Οη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ ηξνθίκνπ 

θαζώο θαη ε εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζπκόηεηαο επλννύλ ηελ αλάπηπμε 

ηνμίλεο ζε απηό. Γελ πξνβιέπεηαη δέζηακα ηνπ ηξνθίκνπ πξηλ ηελ θαηαλάισζε 

ώζηε λα δηαζπαζηεί ε ηνμίλε, ππάξρεη πηζαλόηεηα νη θαηαλαισηέο λα έρνπλ 

αγνξάζεη ην ηξόθηκν θαη σο εθ ηνύηνπ νη πηζαλόηεηεο ν θαηαλαισηήο λα 

ππνζηεί βνηνπιίαζε είλαη κεγάιεο. 

 

4. Υαξαθηεξηζκόο θηλδύλνπ – Η ηνμίλε ηνπ Clostridium botulinum είλαη κηα 

εμαηξεηηθά ζλεζηγελήο λεύξν ηνμίλε θαη ε πηζαλόηεηα ζαλάηνπ ηνπ θαηαλαισηή 

από ηε θαηαλάισζε ηνπ ελ ιόγσ ηξνθίκνπ πνιύ ςειή.  

 

5. Υαξαθηεξηζκόο Δπηθηλδπλόηεηαο – Η πηζαλόηεηα έθζεζεο ηνπ θαηαλαισηή 

ζηνλ θίλδπλν είλαη κεγάιε θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζαλαηεθόξα γηα ηνλ 

θαηαλαισηή. Τπάξρεη ζνβαξόο θίλδπλνο ζηε δεκόζηα πγεία. Δίλαη δύζθνιε ε 

πνζνζηνπνίεζε απηνύ ηνπ θηλδύλνπ θαη ηνπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνύλ ηνλ θίλδπλν.  

Μηα ζσζηή απόθαζε δηαρείξηζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο κεηά ηελ πην πάλσ αμηνιόγεζε 

είλαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη ε άκεζε απόζπξζε ησλ 

επεξεαδόκελσλ ηξνθίκσλ από ηελ αγνξά. Δπίζεο πξέπεη άκεζα λα εηδνπνηεζεί ην 

θαηαλαισηηθό θνηλό νύησο ώζηε λα κελ θαηαλαιώζεη ην ελ ιόγσ ηξόθηκν.   
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Η επηρείξεζε ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώζεη εγγξάθσο ηελ αλάιπζε 

επηθηλδπλόηεηαο, θαζώο θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα κειινληηθή αλαθνξά ηνπ 

πεξηζηαηηθνύ, θαζώο θαη γηα ζθνπνύο επαιήζεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξηπηώζεηο 

λνκηθώλ ππνζέζεσλ. 

2.9.2 Γηαρείξηζε αλάθιεζεο ηξνθίκσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη κε κεζνδηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα λα 

δηαζθαιίζνπλ πσο όια ηα κε αζθαιή ηξόθηκα έρνπλ απνζπξζεί ηόζν από ηελ αγνξά 

όζν θαη από ηνπο θαηαλαισηέο ζύκθσλα θαη κε ηελ λνκηθή ηνπο ππνρξέσζε. 

πζηήλεηαη όπσο ε νκάδα αλάθιεζεο ησλ ηξνθίκσλ ηεο επηρείξεζεο δηαηεξεί 

εκεξνινγηαθό αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ πεξηζηαηηθνύ όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη όιεο νη 

ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ επηθνηλσληώλ όπσο 

ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ ηε δηάξθεηα ηνπο, ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε ζπλδηάιεμε, 

από πνηνλ ζε πνηνλ θαη πεξηιεπηηθή ζεκείσζε γηα ηα όζα ιέρζεθαλ. Πξέπεη λα 

θξαηνύληαη επίζεο ζεκεηώζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ από ηελ 

νκάδα αλάθιεζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ λα 

δηθαηνινγνύλ ηελ απόθαζε. Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη ππεύζπλα γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ηνπ πεξηζηαηηθνύ σζηόζν ν ζπληνληζηήο έρεη 

ηελ επζύλε λα επηβιέπεη θαη λα βεβαηώλεηαη όηη ην αξρείν ηεξείηαη θαη ελεκεξώλεηαη 

θαζεκεξηλά. 

Σν αξρείν ελεκέξσζεο ελόο πεξηζηαηηθνύ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν κε ηνπο 

αθόινπζνπο ηξεηο ηξόπνπο. 

1. Θα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα 

ειεγρζνύλ θάπνηα γεγνλόηα. 

2. Θα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν αλαζθόπεζεο ηεο αλάθιεζεο. 

3. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ λνκηθό έγγξαθν αλ απηό θαηαζηεί αλαγθαίν. 

Η αιιεινπρία ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ γίλεη είλαη πνιύ ζεκαληηθή 

ζηελ πεξίπησζε αλαζθόπεζεο ησλ γεγνλόησλ θαη απηή δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ αλζξώπηλε κλήκε. 

Η άκεζε ελεκέξσζε ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ είλαη ζεκαληηθή ζηε πεξίπησζε ηξνθίκσλ 

επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία, όπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, θαη απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη πξηλ ηελ αλάθιεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη όρη εθ ησλ πζηέξσλ. Ο Τπεύζπλνο 

Δπηρείξεζεο ησλ Σξνθίκσλ θέξεη ηελ επζύλε ελεκέξσζεο ησλ Αξκνδίσλ Αξρώλ.  

Ο πην θάησ πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθόο ηεο αιιεινπρίαο ησλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ κε ζθνπό ηελ αλάθιεζε ελόο πξντόληνο. Όια ηα 

ηκήκαηα κηαο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δξάζνπλ κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο. Ο 
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ρεηξηζκόο όισλ ησλ ελεξγεηώλ ζα πξέπεη λα επηβιέπεηαη από κηα εζσηεξηθή νκάδα 

δηαρείξηζεο αλάθιεζεο πξντόληνο θαη λα επαιεζεύεηαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή. 
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2.9.3 Δείγκα νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ δηαρείξηζεο αλάθιεζεο πξντόληνο.  

Δηεύζπλζε Επηρείξεζεο. 
 
Η δηεύζπλζε έρεη ηελ γεληθή επζύλε λα απνθαζίζεη γηα ηπρόλ απόζπξζε ελόο 
πξντόληνο θαη ηεο γεληθήο επίβιεςεο όισλ ησλ ελεξγεηώλ. Η απόθαζε ζα 
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο γηα ην θαηαλαισηηθό θνηλό 
ή θαηόπηλ ελεκέξσζεο από ηελ Αξκόδηα Αξρή.  
 

Οκάδα Αλάθιεζεο επηρείξεζεο. 
 
Έρεη ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ όισλ ησλ ελεξγεηώλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 
πνπ αθνξνύλ αλάθιεζε θαη ηρλειαζηκόηεηα πξντόλησλ.  
 

Τκήκα δηαλνκήο πξντόλησλ. 
 

1. Άκεζν ηεξκαηηζκό δηαλνκήο ππόπησλ πξντόλησλ θαη ζπιινγή θαη 
ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ρσξηζηνύο ρώξνπο ζηηο απνζήθεο ηνπ 
εηζαγσγέα/παξαγσγνύ ή ζε άιινπο επηιεγκέλνπο απνζεθεπηηθνύο 
ρώξνπο καθξηά από αζθαιή πξντόληα.  

2. Δηνηκαζία αλαθνξάο ζηνθ θαη δηαλνκήο πξντόληνο ε νπνία λα αλαθέξεη 
πνπ, πόηε, ζε πνηόλ θαη ηηο πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ πνπ 
δηαλεκήζεθαλ.  
 

Σκήκα Παξαγσγήο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο.  
 

1. Δηνηκαζία θαηαιόγνπ παξηίδσλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ επεξεάδνληαη από 
ηελ αλάθιεζε.  

2. Σεξκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο ύπνπησλ ή αθαηάιιεισλ πξντόλησλ ηα 
νπνία εκπιέθνληαη ζηελ αλάθιεζε. 

3. Αλίρλεπζε ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 

Σκήκα Δμππεξέηεζεο πειαηώλ. 
 

1. Δηνηκαζία αλαθνίλσζεο  πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 
2. Οξγάλσζε θέληξνπ ηειεθσληθώλ ή/θαη ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ από 

θαηαλαισηέο.  
 

Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
 

1. Καηακέηξεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ επεξεαδόκελσλ πξντόλησλ ζηηο 
απνζήθεο. Καηάιιειε ζήκαλζε θαη δέζκεπζε ησλ επεξεαδόκελσλ 
πξντόλησλ ζε μερσξηζηή θαη απνκνλσκέλε ζέζε ζηηο απνζήθεο ηεο 
εηαηξείαο.   
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2. Τπνινγηζκόο θόζηνπο αλάθιεζεο γηα ηελ εηαηξεία. Δηνηκαζία 
πηζηώζεσλ ζε επεξεαδόκελνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο.  
 

Ννκηθνί ύκβνπινη Δπηρείξεζεο. 
 

1. Υεηξηζκόο Ννκηθώλ ζεκάησλ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ. ε 
πεξηπηώζεηο λνκηθώλ ζεκάησλ από ηελ Αξκόδηα Αξρή ή/θαη από 
θαηαλαισηέο.  

Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 
 

1. Υεηξηζκόο αλαθνηλώζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε όια ηα κέζα καδηθήο 
επηθνηλσλίαο.  
 

Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δπηρείξεζεο. 
 

1. πιινγή θαη θαηαρώξεζε αξηζκώλ ηρλειαζηκόηεηαο ησλ 
επεξεαδόκελσλ ηξνθίκσλ.  

2. πιινγή θαη αμηνιόγεζε εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ, νύησο ώζηε λα 
απνθαζηζζεί εάλ ζα πξέπεη λα γίλεη αλάθιεζε ή/θαη θαηαζηξνθή 
πξντόλησλ.  

3. Δπηθνηλσλία κε ηελ Αξκόδηα Αξρή γηα ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ πνπ 
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο.  
 

Σκήκα Πξνώζεζεο Πξντόλησλ. 
 

1. Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο ππεπζύλνπο πσιήζεσλ γηα ηνπο ιόγνπο 
αλάθιεζεο ησλ πξντόλησλ. Παξνρή ζε απηνύο όισλ ησλ ζηνηρείσλ 
ηρλειαζηκόηεηαο, π.ρ. Αξηζκόο παξηίδαο θαη εκεξνκελία ειάρηζηεο 
δηαηεξεζηκόηεηαο.  
 

Τπεύζπλνη πσιήζεσλ ζηηο δηάθνξεο επαξρίεο. 
 

1. Οη θαηά ηόπνπο ππεύζπλνη πσιήζεσλ έρνπλ ηελ επζύλε λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπό ηνλ 
ζπληνληζκό ηεο αλάθιεζεο ησλ πξντόλησλ θαζώο θαη ηεο απνζηνιήο 
ησλ πηζησηηθώλ επηηαγώλ ζηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο.   
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2.9.4 Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο απόθαζεο γηα αλάθιεζε ή κε αθαηάιιεισλ 

ηξνθίκσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

    

 

    

 

 

 

 

 

Δμέηαζε ηνπ παξαπόλνπ αιιά θαη 

παξόκνησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην 

παξειζόλ.  

πζρεηηζκόο πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ην 

πξντόλ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ πνηόηεηα. 

Τπάξρεη θίλδπλνο ζηελ αλζξώπηλε πγεία από ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ επεξεαδόκελνπ ηξνθίκνπ ; 
ΟΧΙ 

Σόηε λα γίλεη ρεηξηζκόο 

απινύ παξαπόλνπ 

ΝΑΙ 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηρλειαζηκόηεηαο λα δηαπηζησζεί ζε πνην 

ζηάδην ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο βξίζθνληαη ηα επεξεαδόκελα 

ηξόθηκα  

Σν ηξόθηκν εγθπκνλεί 

θηλδύλνπο γηα ηελ 

πγεία ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη 

έρεη θηάζεη ζε 

απηνύο.  

Σν ηξόθηκν εγθπκνλεί 

θηλδύλνπο γηα ηελ 

πγεία ησλ 

θαηαλαισηώλ αιιά 

δελ έρεη θηάζεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο 

Σν ηξόθηκν ΓΔΝ 

εγθπκνλεί θηλδύλνπο 

γηα ηελ πγεία ησλ 

θαηαλαισηώλ αιιά 

δελ είλαη θαηάιιειν 

θαη δελ έρεη θηάζεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο 

 

Σν ηξόθηκν ΓΔΝ 

εγθπκνλεί θηλδύλνπο 

γηα ηελ πγεία ησλ 

θαηαλαισηώλ αιιά 

δελ είλαη θαηάιιειν. 

Έρεη θηάζεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 

πλελλόεζε κε ηελ 

Αξκόδηα Αξρή. Να 

γίλεη άκεζε 

αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από ηελ 

αγνξά θαζώο επίζεο 

θαη αλαθνίλσζε από 

Μέζα Μαδηθήο 

Δπηθνηλσλίαο. .  

πλελλόεζε κε ηελ 

Αξκόδηα αξρή. Να 

γίλεη άκεζε 

απόζπξζε ηνπ 

πξντόληνο από ηελ 

αγνξά. Δλεκέξσζε 

θαηαλαισηώλ.  

πλελλόεζε κε 

ηελ Αξκόδηα 

αξρή. Να γίλεη 

άκεζε απόζπξζε 

ηνπ πξντόληνο 

από ηελ αγνξά.  

πλελλόεζε κε ηελ 

Αξκόδηα αξρή. Να γίλεη 

άκεζε απόζπξζε ή 

αλάθιεζε ηνπ πξντόληνο 

από ηελ αγνξά κεηά από 

αμηνιόγεζε ησλ 

δεδνκέλσλ.. Δλεκέξσζε 

θαηαλαισηώλ.  

 

Λήςε παξαπόλνπ ή εηδνπνίεζε από ηελ Αξκόδηα Αξρή γηα παξνπζία 

αθαηάιιεινπ  ηξνθίκνπ ςτην αγορά.  

Δλεκέξσζε δηεπζπληώλ ηκεκάησλ σο θαίλεηαη 

ζην πιάλν δηαρείξηζεο αλάθιεζεο.  

Σεξκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο ύπνπησλ ή αθαηάιιεισλ 

πξντόλησλ ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηελ αλάθιεζε. 

 

ύζηαζε Σερληθήο 

Οκάδαο. 

Σόηε πξέπεη άκεζα λα ελεξγνπνηεζεί ην 

πιάλν δηαρείξηζεο αλάθιεζεο.  

Να γίλεη ελδειερήο αλάιπζε ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο γηα ηα εκπιεθόκελα 

ηξόθηκα.  
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2.9.5 ηεξκαηηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο Αλάθιεζεο Πξντόληνο. 

Ο ζπληνληζηήο αλάθιεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο απνθαζίδεη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο πξντόληνο 

ιακβάλνληαο ππόςε ην πνζνζηό αλάθιεζεο ησλ επεξεαδόκελσλ πξντόλησλ από 

ηελ αγνξά θαη ηελ αζθαιή επηζηξνθή ηνπο ζηηο απνζήθεο ηνπ παξαζθεπαζηή ή 

δηαλνκέα. Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ε επηρείξεζε ελεκεξώλεη γξαπηώο ηηο 

Αξκόδηεο Αξρέο γηα ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο.  

2.9.6 Αλαζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο. 

Κάζε δηαδηθαζία αλάθιεζεο πξντόληνο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κηα επθαηξία γηα 

ζπιινγή πνιύηηκσλ εκπεηξηώλ γηα ηελ επηρείξεζε. Με βάζε ηηο εκπεηξίεο απηέο ε 

επηρείξεζε ζα κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ δηαδηθαζία αλάθιεζεο πξντόληνο πνπ 

δηαζέηεη. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα γίλνληαη γξαπηώο θαη λα 

θνηλνπνηνύληαη ζε όια ηα εκπιεθόκελα κέιε ηεο επηρείξεζεο, κε επζύλε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο. θνπόο ηεο αλαζθόπεζεο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί, ζε 

όιν ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό, νη ιόγνη ηεο αλάθιεζεο θαζώο θαη ηπρόλ 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηα εκπιεθόκελα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

Δπίζεο θαηά ηελ αλαζθόπεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο ηεο 

εηαηξείαο, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κέηξσλ αλάθιεζεο θαη ηρληιαζηκόηεηαο ησλ 

επεξεαδόκελσλ πξντόλησλ θαζώο θαη ην επίπεδν έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ησλ 

πειαηώλ θαη απνζηνιήο πηζηώζεσλ ζε απηνύο.  

  

  



42 
 

3.0 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε αλαθνίλσζε (ζε πεξηπηώζεηο 

αλάθιεζεο πξντόληνο). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Όλνκα ηεο εηαηξείαο 

Όλνκα θαη πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο πξνο αλάθιεζε 

Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 

Αλαγλώξηζε παξηίδαο 

Ηκεξνκελία αλάισζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνινγία γηα ην όιν ζπκβάλ - 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Φωτογραφία 

του προϊόντοσ 

 

Λεπτομζρειεσ για τον λόγο ανάκληςησ 

 

Οδηγίεσ προσ τον καταναλωτή 

 

Διεφθυνςη τησ εταιρείασ και πληροφορίεσ επικοινωνίασ 
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Γείγκα αλαθνίλσζεο από ηελ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πνπ γίλεηαη (ζε 

πεξίπησζε αλάθιεζεο πξντόληνο).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

ΑΝΑΚΛΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ  

 

 

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΛΣΓ πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηνπ πξντόληνο 

ακ θαη Διια  έηνηκα γηα θαηαλάισζε Λαδάληα 

Σα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ιαδάληα ηεο εηαηξείαο καο ζε ζπζθεπαζία ησλ 250gr κε 

θσδηθό αξηζκό παξαγσγήο 00023 εκεξνκελίαο αλάισζεο 25/12/2008 ηππσκέλα ζηε 

ζπζθεπαζία, αλαθαινύληαη από ηελ αγνξά. 

Ο ιόγνο ηεο αλάθιεζεο ηνπ πξντόληνο νθείιεηαη ζε πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ςεζίκαηνο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα απηό λα κελ ςεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη 

λα ππάξρεη θίλδπλνο πηζαλήο παξνπζίαο παζνγόλσλ κηθξνβίσλ. Σα πξντόληα απηά 

δελ πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ. 

Παξαθαινύληαη νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο ην πην πάλσ πξντόλ λα 

απνξξίςνπλ ην πεξηερόκελό ηνπ θαη λα επηζηξέςνπλ ηε ζπζθεπαζία ζην ζεκείν 

πώιεζεο γηα λα απνδεκησζνύλ κε ηελ αμία ηνπ πξντόληνο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαλαισηέο παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ εηαηξεία καο 

ζην ηειέθσλν 0035722123456, ή ζηε Γηεύζπλζε 

………………………………………………………………………………..  

Απνινγνύκαζηε γηα ην όιν ζπκβάλ θαη επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία. 

Όλνκα θαη Γηεύζπλζε εηαηξείαο - ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………….. 

  

Φωτογραφία 

του προϊόντοσ 
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2. πκπεξάζκαηα ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ηελ πγεία 

ησλ δσσλ (2004), Οδεγόο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 11,12,16,17,18,19 θαη 20 

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) Αξηζ. 178/2002 ζρεηηθά κε ηε γεληθή λνκνζεζία γηα ηα 
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3. Καλνληζκόο (ΔΚ) 178/2002 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη 

απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

 


