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• Ιστορική Αναδροµή

• Βασικοί Ορισµοί

• Κώδικας HACCP 

• Συστήµατα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης 

της Ποιότητας των Τροφίµων (Σ∆ΑΤ)

• Καινοτοµίες στην πρωτογενή 

Περιεχόµενα

Το 2050 στη Γη θα 
κατοικούν 2,5 δισ. 

άνθρωποι περισσότεροι 
από ό,τι σήµερα, σύµφωνα 

µε τις επιστηµονικές 
προβλέψεις. Στα 

εργαστήρια, οι ειδικοί 
αναζητούν τρόπους να 

• Καινοτοµίες στην πρωτογενή 

παραγωγή

• «Τι κάνουµε λοιπόν?»

• ∆ια Βίου Μάθηση

• Επίλογος

αυξήσουν την παγκόσµια 
παραγωγή τροφίµων 

καταφεύγοντας σε νέες 
πηγές, όπως είναι η άλγη 

στους ωκεανούς, τα σιτηρά 
και το ρύζι νέας γενιάς, το 

τεχνητό κρέας και τα 
έντοµα.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ –ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ

2000: Λευκή Βίβλος για  τη διασφάλιση της 
ασφάλειας τροφίµων 
2002: Κανονισµός 178/2002 της EFSA
2005 – Σήµερα : Σειρά ISO 22000



Βασικοί  Ορισµοί

Η έννοια της ποιότητας

Το σύνολο των ιδιοτήτων 

και των χαρακτηριστικών 

ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας που 

ικανοποιούν 

∆ιαχείριση Ποιότητας

Το σύνολο των 

προσχεδιασµένων και 

συστηµατικών 
δραστηριοτήτων που 

εφαρµόζονται στα πλαίσια 

της προσπάθειας για την 

επίτευξη ποιότητας και η 

παροχή των απαιτούµενων 
ικανοποιούν 

εκφρασµένες ανάγκες ή 

απαιτήσεις του 

χρήστη/καταναλωτή 

παροχή των απαιτούµενων 

αποδείξεων, ότι µια 

παραγωγική µονάδα 

ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις για την 

ποιότητα και διέπεται από 

σωστή οργάνωση. 



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

Η ολοκληρωµένη προσέγγιση της ΕΕ για την
ασφάλεια των τροφίµων αποσκοπεί στην
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας
των τροφίµων, της υγείας και της ορθής
µεταχείρισης των ζώων, καθώς και της υγείαςµεταχείρισης των ζώων, καθώς και της υγείας
των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της
λήψης συνεκτικών µέτρων από το αγρόκτηµα
στο τραπέζι και της κατάλληλης επιτήρησης, και
συγχρόνως στην αποτελεσµατική λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.









Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης

AGRO 1-1 & 1-2: Σύστηµα Ανάλυσης 

Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 

(HACCP) 

AGRO 2-1, 2-2, 2-2/1, 2-2/2, 2-2/3: 

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη 

Γεωργική Παραγωγή και οι εξειδικεύσεις 

AGRO 2-2 στις καλλιέργειες ροδακινιάς, 

βαµβακιού και ελιάς 

AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5: Σύστηµα 

∆ιαχείρισης για τη ∆ιασφάλιση της 

Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος 

AGRO 4-1 & 4-2: Σύστηµα ∆ιαχείρισης για 

τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων 

Ιχθυοκαλλιέργειας 

AGRO 6: Σύστηµα ∆ιαχείρισης για τη 

∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων 

Σπογγαλιείας και Σπογγοκαλλιέργειας 

AGRO 7: Προδιαγραφή για την παραγωγή 

Προϊόντων που δεν εκτρέφονται µε 

Γενετικά Τροποποιηµένες Τροφές













Σ∆ΑΤ / FSMSΣ∆ΑΤ / FSMS







Καινοτοµίες στην Πρωτογενή Παραγωγή Παγκοσµίως
� Η άλγη – δηλαδή κάθε είδους φύκι – η οποία περιέχει πλούσια θρεπτικά

στοιχεία, είναι εύκολη στην καλλιέργεια και αποτελεί την κύρια τροφή για

κάθε θαλάσσιο οργανισµό, ενώ κατέχει περίοπτη θέση στη διατροφή των

λαών της Άπω Ανατολής.

� Λίγοι ξέρουν το όνοµα του Ζικάνγκ Λι, κινέζου ερευνητή, όµως η δουλειά του

θεωρείται από τις σηµαντικότερες στον χώρο. Έπειτα από 12 χρόνια

δουλειάς µε επιστήµονες από 16 χώρες, κατάφερε να δηµιουργήσει το

πράσινο σούπερ ρύζι, µία σειρά από νέες ποικιλίες που παράγουν

περισσότερο ρύζι, είναι πιο ανθεκτικές στις πληµµύρες, την ξηρασία, το

αλµυρό νερό, τα έντοµα και τις ασθένειες.αλµυρό νερό, τα έντοµα και τις ασθένειες.

� Σε διαγωνισµό το 2011 µία οµάδα φοιτητών από το Τµήµα η οποία, υπό την

καθοδήγηση του Επ. Καθ. Χαράλαµπου Καραντώνη και σε συνεργασία µε

την εταιρεία «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.», παρήγαγε χαλβά για διαβητικούς και

βραβεύθηκε.

� Τέλος, το τεχνητό κρέας που ετοιµάζουν οι ειδικοί στα εργαστήρια

βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο, όµως θεωρείται καλή λύση για τη σίτιση

του παγκόσµιου πληθυσµού, αλλά και για το περιβάλλον.

�…………………………..



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ στην Ελλάδα?
� ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Μοντέλα ανάπτυξης που θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η χώρα µας λόγω της
γεωγραφικής της θέσης και να δώσουν την επιθυµητή ώθηση στον
αγροτικό τοµέα.

� ΖΗΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ: Η ζήτηση των διαφόρων προϊόντων αποτελεί
σίγουρα ένα σηµαντικό κριτήριο επιλογής της καλλιεργητικής
κατεύθυνσης.

� ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο αγροτουρισµός, ο οποίος έχει ως σηµείο
αναφοράς τη δηµιουργία προτύπων αγροκτηµάτων-ξενώνων και την
άµεση επαφή του επισκέπτη µε την αγροτική ζωή και καθηµερινότηταάµεση επαφή του επισκέπτη µε την αγροτική ζωή και καθηµερινότητα

� ΟΙ ΝΕΟΙ: Επενδύοντας στον αγροτικό τοµέα, ο νέος οφείλει να σκεφτεί:
Τι εννοούµε ως είδη πρώτης ανάγκης; Τι θα µπορούσα να καλλιεργήσω
ώστε να το προωθήσω και να απορροφηθεί άµεσα σε κάποια αγορά;

� Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του αγρότη τον βοηθάει να φτάσει στο
σηµείο να µπορεί να ανταποκριθεί σε πιο απαιτητικές καλλιέργειες,
εξειδικευµένου ύφους και εξειδικευµένου αγοραστικού κοινού



∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

http://www.farmland-thegame.eu

Farmland



ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ 

• Η πολυδιαφηµισµένη επιστροφή στην ύπαιθρο, για τον Έλληνα

πολίτη, είναι ένα ζήτηµα εξέχουσας σηµασίας και ως τέτοιο πρέπει

να αντιµετωπιστεί από την πολιτεία.

• Η χώρα µας οφείλει να αποκολληθεί από το πεπαλαιωµένο µοντέλο

ανάπτυξης στον αγροτικό τοµέα και να δηµιουργήσει τις συνθήκες

αυτές που θα την τοποθετήσουν στην κορυφή των εξαγωγικών

χωρών όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, µε γνώµονα τόσο την

ποιότητα όσο και την ποσότητά τους.

• Η αγροτική επιχειρηµατικότητα θα παίζει πάντα πρωτεύοντα ρόλο

στις επιλογές των Ελλήνων και µακάρι να σταθεί αρωγός της

ανάπτυξης και της υγιούς επιχειρηµατικότητας που τόσο πολύ

χρειάζεται η χώρα σήµερα…
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