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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στη βι-
ομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών κατά τρόπο κατανο-
ητό στον προπτυχιακό φοιτητή και τον μεταπτυχιακό σπουδαστή τόσον της ιατρικής 
μικροβιολογίας, της χημείας, της βιολογίας, της φυτικής και ζωικής οικολογίας, της 
γεωπονίας, της δασονομίας και των περιβαλλοντικών επιστημών.

Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών 
ελέγχουπαρέχονται στο σύγγραμμα.

Η ορθολογική εφαρμογή των επιβεβλημένων αρχών του συστήματος HACCP 
(Hazard Analysis Control Point System) και η τήρηση των κανόνων της Ορθής Βιο-
μηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) επεξηγούνται εκτενώς.

Σε ειδικά κεφάλαια αναφέρονται οι διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηρι-
ακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας 
η των κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Το δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου, στρέφεται σε χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα εφαρμογής του συστήματος HACCP και των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής 
Πρακτικής (GMP) που θεσπίστηκαν στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος 
Υγιεινής Βιομηχανιών. Τα τρόφιμα, για τα οποία περιγράφεται η εφαρμογή του συ-
στήματος HACCP και των διαδικασιών Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) στο 
παρόν σύγγραμμα επιλέχτηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα εφόσον είναι εθνικά μας 
προϊόντα όπως μαστίχα Χίου, φέτα και ελαιόλαδο.

Όσον αφορά την φέτα και το ελαιόλαδο πληθώρα συγγραφέων αναφέρει την 
εφαρμογή διαδικασιών HACCP και GMP. Δια τούτο, το ενδιαφέρον μας στράφηκε 
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στα προϊόντα αυτά ως τρόφιμα βιολογικής γεωργίας.
Στα πλαίσια αυτά επελέγη επιπλέον η μελέτη ενός προϊόντος ως η ζάχαρη, λόγω 

της έκτασης των καλλιεργειών ζαχαροτεύτλων στη χώρα μας.
Ειδική μνεία γίνεται στην σημασία της συστηματικής εφαρμογής και της ανα-

γκαιότητας επιβολής συστημάτων HACCP και GMP στον χώρο της φαρμακοβιομη-
χανίας και της παραγωγής καλλυντικών. Στα πλαίσια αυτά επεξηγείται η σημασία 
των ελέγχων στειρότητας, οι καθορισμένες από τα πρωτόκολλα της Φαρμακοποιίας 
μικροβιολογικές τεχνικές και εργαστηριακοί μέθοδοι ελέγχου του τελικού προϊό-
ντος, των πρώτων υλών, της διαδικασίας παραγωγής, καθώς και όλων των επιφα-
νειών και του αέρα που έρχονται σε επαφή με τα παραγόμενα προϊόντα.

Περιγράφονται αναλυτικά οι εργαστηριακές διαδικασίες δειγματοληψίας και μι-
κροβιολογικής ανάλυσης, οι κλασσικές δοκιμασίες αρίθμησης και ανίχνευσης των 
μικροοργανισμών, καθώς και ο προσδιορισμός των βακτηρίων με τις πλέον πρό-
σφατες αναπτυχθείσες μεθόδους.

Το βιβλίο συζητά επίσης την ποιότητα και τα κριτήρια ως τον ακρογωνιαίο λίθο 
για τη μικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων και προτείνει τα μέτρα και τους 
ελέγχους που πρέπει να γίνονται καθώς και τις επιβαλλόμενες διορθωτικές διαδι-
κασίες σε περίπτωση διαρροής του συστήματος.

Ευγενία ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, M.D., Ph.D.
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
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Ο ορισμός της ποιότητας ως έννοια προτάθηκε ήδη από το 1980 με στόχο να 
περιγράψει γενικότερα την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και οι αναβαθμισμένες ανάγκες και απαιτήσεις 
της σύγχρονης κοινωνίας δημιουργήσαν νέες προκλήσεις για την ουσιαστική 
απόδοση του όρου της ποιότητας.

Πρέπει όμως να αποσαφηνιστεί ότι ο όρος ποιότητα δεν είναι αμφίδρομος 
με την υγιεινή και ασφάλεια ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ένα ασφαλές και 
υγιεινά παρασκευασμένο προϊόν δεν έχει απαραίτητα και υψηλή ποιότητα.

Σύμφωνα µε τον Πλάτωνα, η ποιότητα ήταν συνδεδεμένη µε την αρετή, την 
ηθική, πνευματική και φυσική υπεροχή του ανθρώπου.

Σύμφωνα με τον ορισμό του ISO (International Organisation of Standardasation), 
η ποιότητα ορίζεται ως «Το σύνολο των επιθυμητών εγγενών χαρακτηριστικών που 
θα πρέπει να εμφανίζει το προϊόν ή η υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
καταναλωτή». 

Στην Αμερική, ο Οργανισμός Ποιότητας και Αριστείας (ASQ -Εxcellence through 
quality) καθορίζει την ποιότητα ως έναν υποκειμενικό όρο που αντανακλά τις 
επιθυμίες του καταναλωτή. Ο ορισμός της ποιότητας σύμφωνα με το Institute 
of Food Science & Technology (IFST)) ορίζεται ως «ο βαθμός αριστείας και 
καταλληλότητας».

Σήμερα ,η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΟΠ) 
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που ικανοποιεί  ανάγκες και απαιτήσεις.

Τέλος, ποιότητα μπορεί να οριστεί η προσπάθεια να ανταποκριθούμε με 
συνέπεια ή και να υπερέχουμε (excellence) στα εξαίρετα χαρακτηριστικά ενός 
αγαθού η υπηρεσίας που ικανοποιεί ις απαιτήσεις και ανάγκες του καταναλωτού.

Η ποιότητα ορίζεται επίσης ως αξία (value-based criteria) για το αγαθό η την 
υπηρεσία σε σχέση με την τιμή του που αποτελεί σημαντικό κριτήριο αποδοχής η 
απόρριψης του προϊόντος από τον καταναλωτή.

Πολλαπλοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων η των 
φαρμάκων (Πίνακας 1.1). Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να σχετίζονται με το τρόφιμο 
ή και την βιομηχανία.

Πίνακας 1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων και 
φαρμάκων

Παράγοντες ποιότητας : Τρόφιμο/Φάρμακο
Ενδογενείς παράγοντες

Θρεπτικά συστατικά

Όργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Ποσοτικά χαρακτηριστικά (σύνθεση, βάρος, όγκος)

Ασφάλεια

Ενδογενείς παράγοντες
Συσκευασία

Μάρκα

Επισήμανση

Ευκολία χρήσης

Διαθεσιμότητα

Ίκανοποίηση απόδοσης

Παράγοντες βιομηχανίας 
Τεχνολογικές προδιαγραφές προϊόντος

Απαιτούμενες προδιαγραφές

Συμφωνία με την νομοθεσία

Ασφάλεια

 Αποτελεσματικότητα απόδοσης/δράσης

Τιμολόγηση

Προώθηση /Διαχείριση προϊόντος
Διαφήμιση

Διαθεσιμότητα

Ευκολία χρήσης
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Πρώτος ο Juran (1950) κατανοώντας τον όρο ποιότητα στην βιομηχανία τροφί-
μων, ορίζει ως ποιητικό ένα προϊόν ή υπηρεσία που πληροί τον σκοπό ή την χρήση 
που προορίζεται. Στα πλαίσια αυτά ιδρύει το Ινστιτούτο Juran (1979) και θεωρείται 
ως «πατέρας της ποιότητας» (father of quality).

Αργότερα οι Abbot και Feigenbaum όριζουν την ποιότητα ως αξία (value-based 
criteria). Η αξία αυτή καθορίζεται από την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Deming (1980), ο προγραμματισμός και η συμμόρφωση 
αποτελούν βασικούς άξονες βελτίωσης της ποιότητας και προτείνει τέσσερα στάδια 
κύκλου ποιότητας (Σχήμα 1.1):

1. Προγραμματισμός (Plan): έγκειται στον προγραμματισμό του πλάνου  
παραγωγής.
• Αναζήτηση πληροφοριών προϊόντος ή υπηρεσίας προς βελτίωση.
• Έρευνα αγοράς  προϊόντος ή της υπηρεσίας.

• Μελέτη υφιστάμενης γνώσης για τις διαδικασίες παραγωγής του  
προϊόντος η της υπηρεσίας.

• Οριοθέτηση δραστηριοτήτων βελτίωσης βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. 
• Καθορισμός των αιτίων και αποτελεσμάτων.

• Προγραμματισμός / Σχεδιασμός  διαδικασίας αναθεώρησης.

2. Πραγματοποίηση (Do): έγκειται στην πιλοτική υλοποίηση του πλάνου σε  
μικρή κλίμακα.
• Εκτέλεση των προγραμματισθέντων διαδικασιών.

3. Έλεγχος (Check): έγκειται στη διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης των 
παραχθέντων προϊόντων με το αρχικό πλάνο.
• Μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
• Διαπίστωση βαθμού βελτίωσης της αναθεωρημένης διαδικασίας.

4. Ενέργεια / Αξιολόγηση (Act): τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης 
εφαρμόζονται σε μεγαλύτερη κλίμακα  στην τρέχουσα διαδικασία παραγωγής.
•  Προτυποποίηση της νέας διαδικασίας.
• Ανάλυση συμπεριφοράς του καταναλωτή στο προϊόν.
• Αξιολόγηση επιτυχίας του προϊόντος.
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Σχήμα 1.1. Ο Κύκλος Ποιότητας του Deming

Σε αντιπαράθεση η πρόταση του Crosby (1984) για την βελτίωση της παραγωγής 
εστιάζεται στην φράση: «Αντί να ξοδεύετε χρόνο στην διερεύνηση και βελτίωση 
των αστοχιών της διαδικασίας παραγωγής, θα μπορούσατε να το αποτρέψετε από 
την αρχή με σωστές διαδικασίες πρόληψης».

Σαφέστατα οι μεθοδολογίες εφαρμογής της ποιότητας αναπτύχθηκαν και 
βελτιωθήκαν σύμφωνα με την εξέλιξη της έννοιας της ποιότητας χρονικά. 

Η ποιότητα από μία πρακτική επιθεώρησης των διεργασιών παραγωγής, 
εξελίχθηκε σε συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής με σχεδιασμό της 
όλης  διαδικασίας παραγωγής.

Η  σύστημα διοίκησης ποιότητας που αφορά όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας, ορίζεται ως Ολική ποιότητα (TQ) και διασφαλίζει την ικανοποίηση του 
πελάτη, την μείωση του κόστους προϊόντος η υπηρεσίας και σαφώς ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. Η δε ποιότητα συμμόρφωσης αποτελεί το μέτρο αξιολόγησης του 
βαθμού καταλληλόλητας του προϊόντος η υπηρεσίας.

Η Διαχείριση ποιότητας επιτελείται βάσει ποιοτικού σχεδιασμού και ελέγχου για 
βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας.

Ο Σχεδιασμός σχετίζεται με τις προϋποθέσεις ποιότητας και ασφάλειας και 
την επαλήθευσή της. Οι δραστηριότητες που αφορούν τον έλεγχο των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και προδιαγραφών για την προσπάθεια αποφυγής αποκλίσεων 
αποτελούν τον Ποιοτικό Έλεγχο που πραγματοποιείται με τον έλεγχος πρώτων 



161

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ (EUROPEAN PHARMACOPEAE, EP)

Ο έλεγχος των φαρμακευτικών προιόντων και καλλυντικών δεν είναι διαγνωστική 
ανά- λυση μικροοργανισμών, αλλά καθορίζεται από αυστηρότατα κριτήρια σύμφωνα 
με τις αρχές της Ευρωπαικής Φαρμακοποιιας.

Το προιόν μίας παρτίδας δειγματίζεται και αν ο έλεγχος είναι σύμφωνος με τις 
απαιτήσεις της Φαρμακοποιιας, το προιόν είναι αποδεκτό και διατίθεται, ενώ σε αντί-
θετη περίπτωση η παρτίδα καταστρέφεται.

Η ευρωπαική Φαρμακοποιία καθορίζει συγκεκριμένες αναλυτικές μεθόδους για 
των έλεγχο των φαρμάκων. Ενίοτε, προτείνονται εναλλακτικά δύο μέθοδοι, π.χ. Δο-
σομέτρηση αντιβιοτικών σε υγρό η στερεό θρεπτικό υλικό ανάλογα με το προιόν.

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι μικροοργανισμοί είναι πανταχού παρόντες, ως φυσι-
ολογική χλωρίδα του εξωτερικού περιβάλλοντος και τοιουτοτρόπως αποικούν κάθε 
επιφάνεια που έρχονται σε επαφή. Σε περίπτωση που τα επίπεδα των μικροοργανι-
σμών αυτών είναι υψηλά εγκυμονείται κίνδυνος για το παραγόμενο προιόν.

Υπάρχουν όμως άλλοι μικροοργανισμοί που είναι ιδιαίτερα παθογόνοι και απο-
τελούν σημαντικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία ακόμη και σε μικρή συγκέντρωση.

Ορισμένα φαρμακευτικά προιόντα και υλικά,όπως παρεντερικά διαλύματα,ο-
φθαλμικά και χειρουργικά οφείλουν να είναι στείρα μικροβίων σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις της Φαρμακοποιιας, ενώ άλλα φάρμακα δεν οφείλουν να είναι ‘υποχρεωτικά 
στείρα’ μικροοργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Η Ευρωπαική Φαρμακοποιία κατηγοριοποιεί τα φάρμακα σε 4 ομάδες.
Η κατηγορία 1 περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στείρα φάρμακα, ενώ οι κατηγο-

ρίες 2,3 και 4 περιλαμβάνουν φάρμακα μη ‘υποχρεωτικά στείρα’μικροοργανισμών.
Η κατηγορία 2 περιλαμβάνει ουσίες τοπικής χορήγησης ή εισπνεόμενα.
Η κατηγορία 3 περιλαμβάνει ουσίες που χορηγούνται από την στοματική οδό ή 

το απευθυσμένο.
Η κατηγορία 4 περιλαμβάνει φάρμακα φυτικής προέλευσης.
Οπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά τα τρόφιμα η επιβολή μικροβιολογικών και 

φυσικοχημικών κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
Σε κάθε χώρα υπάρχει εσωτερική κανονιστική νομοθεσία που συμβάλλει στον 

αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των φαρμάκων και καλλυντικών.

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ

Ως γνωστόν οι κανόνες και οι κατευθυντήριες οδηγίες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτι-
κής (Good Manufacturing Practice - GMP) εκπονήθηκαν πρωτίστως για τα τρόφιμα.

Είναι σαφές ότι όσον αφορά το φάρμακο πρέπει να υπάρχει συστηματική παρα-
κολούθηση της ασφάλειας και της λήψης μέτρων που στοχεύουν αφενός στην μεί-
ωση των κινδύνων από ανεπιθύμητες παρενέργειες των φαρμάκων και αφετέρου 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της δράσης τους. Η ανωτέρω διαδικασία 
αποτελεί την ‘φαρμακοεπαγρύπνηση’ και στοχεύει στην πρόληψη και διασφάλιση 
της υγείας του ασθενούς.

Σε Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει δομή φαρμακοεπαγρύπνησης δια μέσω του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicine Agency–EMA) που δια-
τηρεί τράπεζα δεδομένων καταγραφής ανεπιθύμητων ενέργειων . Οι υπεύθυνοι 
κυκλοφορίας των φαρμάκων οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλες τις πληρο-
φορίες και αναφορές που δέχονται στο σύστημα Eudravigilance.

Η πρώτη λειτουργική έκδοση της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας κυκλοφόρησε 
τον Δεκέμβριο του 2001.Οι πληροφορίες αυτές στοχεύουν στον εμπλουτισμό γνώ-
σης των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων κατά την χρήσης τους και επομέ-
νως την αξιολόγησή τους ως δραστικές ουσίες και την λήψη μέτρων.

Το θεσμικό πλαίσιο καθορίστηκε με θέσπιση αρχών (EU Directive 2001/83/EC) 
και κανονιστικών οδηγιών (EC Regulation Νο 726/2004) για τα φάρμακα ανθρώπινης 
χρήσης με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής ‘Κίτρινης Κάρτας’ (Εικόνα 5.1). Οι επαγ-
γελματίες υγείας και οι ασθενείς οφείλουν να αναφέρουν στο έντυπο αυτό όλες 
τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στην 
Κίτρινη Κάρτα αναφέρονται επίσης και οι ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων.
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Εικόνα 5.1. Ευρωπαϊκή Κίτρινη Κάρτα 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι εμπιστευτικές και ο Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) τις διαχειρίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή.

EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (EudraLex)

Στα πλαίσια αυτά προσφάτως η Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) καταρτίζει βάσει νομο-
θεσίας τις κατευθυντήριες γραμμές της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (Good 
Manufacturing Practice - GMP) στον φαρμακευτικό τομέα στον τόμο 1 και στον τόμο 
5 της έκδοσης EudraLex με τίτλο "Οι κανόνες που διέπουν τα φάρμακα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση".


