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ΕπιθεωρητήςΕπιθεωρητής ΣυστηµάτωνΣυστηµάτων ManagementManagement

efthymios.galanos@otenet.grefthymios.galanos@otenet.gr
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ΠροϋπόθεσηΠροϋπόθεση γιαγια τηντην επιτυχίαεπιτυχία

�� ΗΗ επιτυχίαεπιτυχία τηςτης βιοµηχανίαςβιοµηχανίας γαλακτοκοµικώνγαλακτοκοµικών
βασίζεταιβασίζεται στηνστην εµπιστοσύνηεµπιστοσύνη τουτου καταναλωτήκαταναλωτή
στηνστην ποιότηταποιότητα τωντων προϊόντωνπροϊόντων τηςτης..

�� ΟιΟι καθηµερινέςκαθηµερινές δραστηριότητεςδραστηριότητες πρέπειπρέπει νανα
γίνονταιγίνονται µεµε ακρίβειαακρίβεια καικαι ασφάλειαασφάλεια, , σύµφωνασύµφωνα µεµε
αυστηρούςαυστηρούς κανόνεςκανόνες υγιεινήςυγιεινής καικαι τηντην νοµοθεσίανοµοθεσία..

�� ΗΗ έµφασηέµφαση στιςστις συνθήκεςσυνθήκες υγιεινήςυγιεινής τωντων ζώωνζώων στοστο
στάβλοστάβλο καικαι στηνστην εγκατάστασηεγκατάσταση επεξεργασίαςεπεξεργασίας
διασφαλίζειδιασφαλίζει ότιότι τοτο γάλαγάλα ωςως πρώτηπρώτη ύληύλη καικαι τατα
προϊόνταπροϊόντα τουτου ικανοποιούνικανοποιούν τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τουτου
καταναλωτήκαταναλωτή..
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ΠωςΠως ορίζεταιορίζεται ηη επιτυχίαεπιτυχία;;

�� ΓιαΓια τηντην ΚοινωνίαΚοινωνία
�� ∆ιασφάλιση∆ιασφάλιση δηµόσιαςδηµόσιας υγείαςυγείας

�� ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ((ΑΕΠΑΕΠ, , τεχνολογίεςτεχνολογίες, , θέσειςθέσεις εργασίαςεργασίας, , ……))

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή εγχώριαςεγχώριας προστιθέµενηςπροστιθέµενης αξίαςαξίας

�� ΓιαΓια τοντον καταναλωτήκαταναλωτή
�� ΝόστιµαΝόστιµα, , ασφαλήασφαλή, , θρεπτικάθρεπτικά, , οικονοµικάοικονοµικά προϊόνταπροϊόντα

�� ΓιαΓια τοντον παραγωγόπαραγωγό
�� ΘετικήΘετική οικονοµικήοικονοµική απόδοσηαπόδοση τωντων επενδύσεώνεπενδύσεών τουτου

�� ΘετικήΘετική εικόναεικόνα στηνστην αγοράαγορά

�� ΕλαχιστοποίησηΕλαχιστοποίηση τηςτης διακινδύνευσηςδιακινδύνευσης
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ΠοιοιΠοιοι είναιείναι οιοι κίνδυνοικίνδυνοι;;

�� ΑσφάλειαΑσφάλεια ΤροφίµωνΤροφίµων
�� ΠαθογόναΠαθογόνα ΜικρόβιαΜικρόβια (E. (E. colicoli, , ListeriaListeria, , SalmonellaSalmonella, , ……))

�� ΧηµικάΧηµικά ((ΒαρέαΒαρέα ΜέταλλαΜέταλλα, , αντιβιοτικάαντιβιοτικά, , καθαριστικάκαθαριστικά))

�� ΞέναΞένα σώµατασώµατα, , έντοµαέντοµα, , παράσιταπαράσιτα

�� ΑλλεργιογόναΑλλεργιογόνα

�� ΠοιότηταΠοιότητα
�� ΓενετικάΓενετικά ΤροποποιηµέναΤροποποιηµένα, , ζωοτροφέςζωοτροφές

�� ΣυνθήκεςΣυνθήκες εκτροφήςεκτροφής

�� ΕπισήµανσηΕπισήµανση, , ΙσχυρισµοίΙσχυρισµοί ∆ιατροφής∆ιατροφής

�� ΣυσκευασίαΣυσκευασία, , διατηρησιµότηταδιατηρησιµότητα

�� ΠεριβάλλονΠεριβάλλον
�� ΑπόβληταΑπόβλητα, , ΒιολογικόςΒιολογικός καθαρισµόςκαθαρισµός, , αδειοδότησηαδειοδότηση

�� ΕκποµπέςΕκποµπές COCO22, , αποτύπωµααποτύπωµα ΆνθρακαΆνθρακα

�� ΣτερεάΣτερεά απόβλητααπόβλητα, , ανακύκλωσηανακύκλωση

�� ΕργασιακάΕργασιακά καικαι ΚοινωνικήΚοινωνική ΕυθύνηΕυθύνη
�� ΑτυχήµαταΑτυχήµατα, , ΥγείαΥγεία κκ ΑσφάλειαΑσφάλεια στηνστην ΕργασίαΕργασία

�� ΕκµετάλλευσηΕκµετάλλευση
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ΤαΤα εργαλείαεργαλεία τηςτης επιτυχίαςεπιτυχίας

�� ΓιαΓια τηντην ΚοινωνίαΚοινωνία

�� ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία καικαι έλεγχοιέλεγχοι

�� ΓιαΓια τοντον καταναλωτήκαταναλωτή

�� ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση, , ΠληροφόρησηΠληροφόρηση γιαγια επιλογήεπιλογή προϊόντωνπροϊόντων

�� ΓιαΓια τοντον παραγωγόπαραγωγό

�� ΕφαρµογήΕφαρµογή ΣυστηµάτωνΣυστηµάτων ΠοιότηταςΠοιότητας

•• ΌραµαΌραµα, , ∆έσµευση∆έσµευση καικαι ΣτόχευσηΣτόχευση

•• ΣυστηµατικήΣυστηµατική παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων παραµέτρωνπαραµέτρων πουπου

επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην συµµόρφωσησυµµόρφωση, , τηντην επίδοσηεπίδοση, , τηντην απόδοσηαπόδοση

τηντην αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα καικαι τηντην διαρκήδιαρκή βελτίωσηβελτίωση τωντων

διεργασιώνδιεργασιών
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ΗΗ διεργασίαδιεργασία τηςτης παραγωγήςπαραγωγής

Παραγωγή 

Γαλακτοκοµικών
Γάλα, Α ύλες Προϊόντα

Άνθρωποι

Υποδοµή

Εξοπλισµός

Τεχνολογία

Μέθοδοι

∆ιαδικασίες

Ικανότητες - Εκπαίδευση

Συστήµατα Ελέγχου

Αποτελεσµατικότητα ;
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ΤοΤο πλήρεςπλήρες (;) (;) ΣύστηµαΣύστηµα

Παραγωγή 

Γαλακτοκοµικών
Προώθηση

Προµήθειες

Επιλογή και 

Εκπαίδευση 

προσωπικού

Βασική Συντήρηση 

Εγκαταστάσεων

Συστήµατα 

παρακολούθησης 

(Φυσικοχηµικά 

Χαρακτηριστικά 

Θερµοκρασίες, 

Μικροβιολογικές 

Αναλύσεις …)

Πωλήσεις

∆ίκτυο 

Αντιπροσώπων

Υποστήριξη µετά την 

πώληση

Χρηµατο-οικονοµικά

Σχεδιασµός και 

Ανάπτυξη (RnD)

Καινοτοµία

Αποτελεσµατικότητα ;
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ΠρότυπαΠρότυπα

ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ

••ISO 9001ISO 9001

ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝ

••FSSC 22000FSSC 22000

••ISO ISO 2200022000 / PAS 220/ PAS 220

••Codex Codex AlimentariusAlimentarius HACCPHACCP

ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ κκ ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝ

••BRCBRC

••IFSIFS

ΑΛΛΑΑΛΛΑ

••ΑποτύπωµαΑποτύπωµα ΆνθρακαΆνθρακα

••GMO GMO –– ΓενετικάΓενετικά ΤροποποιηµέναΤροποποιηµένα

••22ουου µέρουςµέρους πιστοποιήσειςπιστοποιήσεις

••66σσ

••TPMTPM

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΕΥΘΥΝΗ

••ISO 14001ISO 14001 –– ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

••OHSAS 18001OHSAS 18001 –– ΥΥ&&ΑΕΑΕ

••SA 8000SA 8000 –– ΕργασιακάΕργασιακά

ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία



ΟκτΟκτ. 2011. 2011 ΕΕ ΓαλανόςΓαλανός 1010

HACCP HACCP ((χάσαπχάσαπ))

�� ΤοΤο ΣύστηµαΣύστηµα HACCP (HACCP (HazardHazard AnalysisAnalysis & & CriticalCritical ControlControl
PointPoint) ) είναιείναι µιαµια επιστηµονικήεπιστηµονική µέθοδοςµέθοδος πουπου εφαρµόζεταιεφαρµόζεται
όπουόπου υπάρχουνυπάρχουν τρόφιµατρόφιµα, , µεµε σκοπόσκοπό τηντην ασφάλειάασφάλειά τουςτους..

�� ΟιΟι παραγωγοίπαραγωγοί καικαι διακινητέςδιακινητές τροφίµωντροφίµων αναγνωρίζουναναγνωρίζουν τατα
κρίσιµακρίσιµα σηµείασηµεία όπουόπου τατα τρόφιµατρόφιµα µπορείµπορεί νανα εκτεθούνεκτεθούν σεσε
κινδύνουςκινδύνους όσοόσο βρίσκονταιβρίσκονται στηνστην ευθύνηευθύνη τουςτους καικαι
καθορίζουνκαθορίζουν τοντον τρόποτρόπο παρακολούθησηςπαρακολούθησης καικαι
αντιµετώπισηςαντιµετώπισης αυτώναυτών τωντων κινδύνωνκινδύνων..

�� ΤαΤα σχέδιασχέδια HACCP HACCP στηνστην αλυσίδααλυσίδα τροφοδοσίαςτροφοδοσίας είναιείναι
συµπληρωµατικάσυµπληρωµατικά: : ««απόαπό τηντην φάρµαφάρµα στοστο πιρούνιπιρούνι»»
�� ΑναθεωρούνταιΑναθεωρούνται όποτεόποτε χρειάζεταιχρειάζεται, , ελέγχονταιελέγχονται καικαι επιβάλλονταιεπιβάλλονται

απόαπό τιςτις ΑρχέςΑρχές ΕλέγχουΕλέγχου..

�� ΌλαΌλα τατα ΠρότυπαΠρότυπα ΑσφάλειαςΑσφάλειας ΤροφίµωνΤροφίµων βασίζονταιβασίζονται στοστο
HACCP. HACCP. 
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ΑξιολόγησηΑξιολόγηση –– ΠιστοποίησηΠιστοποίηση

�� ΑυτοΑυτο--αξιολόγησηαξιολόγηση. . 

�� ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση απόαπό πελάτηπελάτη ήή εκπρόσωπόεκπρόσωπό τουτου..

�� ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση απόαπό ∆ιαπιστευµένο∆ιαπιστευµένο ΟργανισµόΟργανισµό

ΠιστοποίησηςΠιστοποίησης..

�� ΚριτήριαΚριτήρια επιλογήςεπιλογής::

•• ΦήµηΦήµη τουτου ΟργανισµούΟργανισµού

•• ΑξίαΑξία τουτου πιστοποιητικούπιστοποιητικού έναντιέναντι κόστουςκόστους

•• ΠροστιθέµενηΠροστιθέµενη αξίααξία απόαπό τηντην συνεργασίασυνεργασία –– υποστήριξηυποστήριξη

•• ΣυνδυασµένηΣυνδυασµένη πιστοποίησηπιστοποίηση µεµε πολλάπολλά ΠρότυπαΠρότυπα

•• ΙκανότητεςΙκανότητες επιθεωρητώνεπιθεωρητών
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ΑξίζειΑξίζει νανα θυµόµαστεθυµόµαστε::

�� ΤηρώΤηρώ τηντην ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία: : 
�� ΛειτουργώΛειτουργώ ΝόµιµαΝόµιµα..

�� ΕφαρµόζωΕφαρµόζω ΣύστηµαΣύστηµα ΑσφάλειαςΑσφάλειας ΤροφίµωνΤροφίµων: : 
�� ΠαράγωΠαράγω νόµιµανόµιµα καικαι ασφαλήασφαλή γιαγια κατανάλωσηκατανάλωση προϊόνταπροϊόντα..

�� ΕφαρµόζωΕφαρµόζω ΣύστηµαΣύστηµα ΠοιότηταςΠοιότητας: : 
�� ΤαΤα τρόφιµατρόφιµα πουπου παράγωπαράγω νόµιµανόµιµα είναιείναι ασφαλήασφαλή, , εύγευσταεύγευστα, , δενδεν

περιέχουνπεριέχουν µικροοργανισµούςµικροοργανισµούς αλλοίωσηςαλλοίωσης καικαι έχουνέχουν κατάλληληκατάλληλη
σύστασησύσταση..

ΚαιΚαι µιαµια πρότασηπρόταση::

�� ΠιστοποίησηΠιστοποίηση όχιόχι µόνονµόνον τωντων ΣυστηµάτωνΣυστηµάτων, , αλλάαλλά καικαι
τηςτης ικανότηταςικανότητας τωντων ανθρώπωνανθρώπων πουπου ασχολούνταιασχολούνται µεµε
τατα τρόφιµατρόφιµα, , µεµε αντικειµενικάαντικειµενικά κριτήριακριτήρια. . 
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ΕυθύµιοςΕυθύµιος ΓαλανόςΓαλανός

�� efthymiosefthymios..galanosgalanos@@otenetotenet..grgr

�� ΟΟ ΕυθύµιοςΕυθύµιος ΓαλανόςΓαλανός είναιείναι ΓεωπόνοςΓεωπόνος µεµε ειδικότηταειδικότητα
ΓεωργικώνΓεωργικών ΒιοµηχανιώνΒιοµηχανιών καικαι ∆ρ∆ρ. . ΧηµικόςΧηµικός ΜηχανικόςΜηχανικός µεµε
ειδίκευσηειδίκευση σεσε θέµαταθέµατα βιολογικήςβιολογικής επεξεργασίαςεπεξεργασίας
αποβλήτωναποβλήτων. . ΣυνεργάζεταιΣυνεργάζεται ωςως αξιολογητήςαξιολογητής συστηµάτωνσυστηµάτων
managementmanagement ποιότηταςποιότητας, , ασφάλειαςασφάλειας τροφίµωντροφίµων –– HACCPHACCP, , 
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος, , υγείαςυγείας καικαι ασφάλειαςασφάλειας στηνστην εργασίαεργασία καικαι
ωςως εκπαιδευτήςεκπαιδευτής αξιολογητώναξιολογητών τωντων παραπάνωπαραπάνω
συστηµάτωνσυστηµάτων µεµε τοτο LRQALRQA..

�� ΈχειΈχει διατελέσειδιατελέσει ∆ιευθυντής∆ιευθυντής ΣυστηµάτωνΣυστηµάτων ΠοιότηταςΠοιότητας στηνστην
ΕΒΓΑΕΒΓΑ καικαι ∆ιευθύνων∆ιευθύνων ΣύµβουλοςΣύµβουλος τουτου ΕλληνικούΕλληνικού
ΟργανισµούΟργανισµού ΤυποποίησηςΤυποποίησης ((ΕΛΟΤΕΛΟΤ). ). ΣήµεραΣήµερα εργάζεταιεργάζεται
ωςως σύµβουλοςσύµβουλος γιαγια θέµαταθέµατα ΠοιότηταςΠοιότητας, , ΑσφάλειαςΑσφάλειας
ΤροφίµωνΤροφίµων καικαι ΕπιχειρηµατικήςΕπιχειρηµατικής ∆ιασφάλισης∆ιασφάλισης..



ΜέσηΜέση απόδοσηαπόδοση γαλακτοπαραγωγώνγαλακτοπαραγωγών

ΠροβάτωνΠροβάτων σεσε διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες (Kg)(Kg)

21811132150ComisanaITA

23211168120AwassiTUR

3423421717218218210210ΧίοςΧίοςGREGRE

40820270165LacauneFRA

54028300210ManchegaSPA

69333495270AwassiISR

86841632300E FriesianGER

4% FCM
fat corrected milk

ΛίποςΓάλαΓαλακτο-

παραγωγή (ηµ)
ΦυλήΧώρα



ΜέσηΜέση απόδοσηαπόδοση γαλακτοπαραγωγώνγαλακτοπαραγωγών

ΑιγώνΑιγών σεσε διάφορεςδιάφορες χώρεςχώρες (Kg)(Kg)

19919999160160230230NativeNativeGREGRE

2219215220JamunapariIND

30313270270KilisTUR

50420510255DamascusCYP

50820520230PoitevineFRA

62024650275NordieNOR

68826745282SaanenCHE

79830870292ToggenburgUSA

4% FCM
fat corrected milk

ΛίποςΓάλαΓαλακτο-

παραγωγή (ηµ)
ΦυλήΧώρα


