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Γισζζάξη όξσλ θαη ζπληνκνγξαθηώλ

Τδαηνθαιιηέξγεηα
Ζ εθηξνθή ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ, απφ ην ζηάδην ηνπ γφλνπ, ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο.
Γίζπξα καιάθηα
Κάζε φζηξαθν ηεο ζάιαζζαο ή ηνπ γιπθνχ λεξνχ, ηεο ηάμεο Pelecypoda (πξνεγνπκέλσο Bivalvia ή
Lamellibranchia), πνπ έρεη πιεπξηθά ζπκπηεζκέλν ζψκα, θέιπθνο πνπ απνηειείηαη απφ δχν αξζξσκέλα
πιεπξηθέο ζπξίδεο θαη βξάγρηα γηα ηελ αλαπλνή. Ζ νκάδα πεξηιακβάλεη κχδηα, θπδψληα, ζηξείδηα, ρηέληα,
ράβαξα, γπαιηζηεξέο, αρηβάδεο, θαιφγλσκεο θ.α. ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή
ησλ ηξνθίκσλ, ζηελ νπνία σο «Γίζπξα Μαιάθηα» νξίδνληαη ηα δηεζνχληα ειαζκαηνβξάγρηα καιάθηα, νη
απαηηήζεηο γηα ηα δίζπξα καιάθηα εθαξκφδεηαη επίζεο ζηα ερηλφδεξκα, ηα ρηησλφδσα θαη ζαιάζζηα
γαζηεξφπνδα.
άξθα θαη ελδνζπξηθό πγξό
Οη κχεο θαη ηα φξγαλα ελφο δίζπξνπ καιαθίνπ καδί κε ην πγξφ πνπ πεξηέρεηαη ζην φζηξαθν, φηαλ απηφ
είλαη εξκεηηθά θιεηζηφ θαη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ λεξνχ.
Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο Ε.Γ.Μ.
Υαξαθηεξηζκφο ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ησλ Ε.Γ.Μ. ζε θαηεγνξίεο, βάζε ελφο επηζήκνπ
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηθξνβηνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηηο πεξηνρέο
παξαγσγήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, Κεθάιαην ΗΗ ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 854/2004
Escherichia coli (E.coli)
Έλα είδνο βαθηεξίνπ ην νπνίν αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ θνπξαλσδψλ θνινβαθηεξηδίσλ. πλδέεηαη
εηδηθφηεξα κε ην εληεξηθφ ζσιήλα ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια θνπξαλψδε
θνινβαθηεξίδηα. Σππηθά ε Ε. coli παξάγεη ηλδφιε απφ ηελ ηξππηνθάλε ζηνπο 44O Κειζίνπ. Βάζε ηεο αξρήο
ηεο κεζφδνπ αλαθνξάο, πξνζδηνξίδνληαη κφλν ηα ζηειέρε Ε. coli πνπ δηαζέηνπλ δξαζηεξηφηεηα βγιπθνπξνληδάζεο.
Πεξηνρή ζπγθνκηδήο
Ο φξνο πεξηνρή ζπγθνκηδήο, ζε απηφ ην Δγρεηξίδην, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο πεξηνρέο
Παξαγσγήο θαη Μεηεγθαηάζηαζεο.
Πεξηνρή παξαγσγήο
Κάζε ζαιάζζηα πεξηνρή, εθβνιή πνηακνχ ή ιηκλνζάιαζζα, πνπ πεξηέρεη θπζηθά απνζέκαηα δψλησλ
δίζπξσλ καιαθίσλ ή ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα δίζπξσλ καιαθίσλ θαη απφ ηνπο
νπνίνπο ζπιιέγνληαη.
Πεξηνρέο Μεηεγθαηάζηαζεο (relay area)
Κάζε ζαιάζζηα πεξηνρή ή εθβνιή πνηακνχ ή ιηκλνζάιαζζα, κε φξηα ζαθψο θαζνξηζκέλα, κε
ζεκαδνχξεο, παζζάινπο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηαζεξφ κέζν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ
θπζηθφ θαζαξηζκφ ησλ δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ.
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Αληηπξνζσπεπηηθό ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο
Μία θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία απφ ηελ νπνία ιακβάλνληαη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα
πδαηνθαιιηεξγεηψλ ή θπζηθψλ απνζεκάησλ άγξησλ δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ.
Δπίζεκνο Γεηγκαηνιήπηεο
Δίλαη ην, εθπαηδεπκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή, άηνκν ην νπνίν ιακβάλεη
δείγκαηα, απφ ηηο πεξηνρέο ζπγθνκηδήο δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 854/2004.
Πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε
Μία θαηεγνξηνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ.
Πιήξεο θαηεγνξηνπνίεζε
Μία θαηεγνξηνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ελφο εθηεηακέλνπ αξηζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ γηα
λα δηαζθαιηζηεί, φηη έρεη θαιπθζεί πιήξσο ην ελδερφκελν ηεο επνρηαθήο θαη ηεο εηήζηαο δηαθχκαλζεο.
Δπνρηθή θαηεγνξηνπνίεζε
Καηεγνξηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο παξαγσγήο πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο ηεο, ζε
πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Βξαρύρξνλε θαηεγνξηνπνίεζε
Καηεγνξηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο παξαγσγήο γηα κηθξφ πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, βάζε ηεο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή.
Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθόξεζεο
Έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ιεηηνπξγίεο ραξηνγξάθεζεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κε
ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε, ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ.
Γεσκεηξηθόο κέζνο όξνο
Ο γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο κίαο ζεηξάο Ν αξηζκψλ, είλαη ε Νηνζηή ξίδα ηνπ παξαγψγνπ απηψλ ησλ
αξηζκψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ηελ κέζε ηηκή ησλ ινγαξίζκσλ ησλ αξηζκψλ
θαη θαηφπηλ ππνινγίδεηαη ν αληηινγάξηζκνο (antilog) απηήο ηεο κέζεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη ηεο ηππηθέο ηηκέο κίαο αζχκκεηξεο θαηαλνκήο, φπσο απηέο ηεο ινγαξηζκηθήο θαλνληθήο
θαηαλνκήο.
Μνληέια πδξνδπλακηθήο
ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, απνηεινχλ αξηζκεηηθά κνληέια πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ ξνή ησλ
πδάησλ, π.ρ. ηαρχηεηεο θαη βάζνο πδάησλ σο ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα
απηψλ ησλ κνληέισλ κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί κε κία αλαπαξάζηαζε ησλ
δηαδηθαζηψλ δηάρπζεο ζηε ζηήιε χδαηνο, γηα λα απνδψζεη ηελ κείσζε θαη ηελ δηαζπνξά ησλ βαθηεξίσλ.
Καλνληθή ινγαξηζκηθή θαηαλνκή
Καλνληθή ινγαξηζκηθή θαηαλνκή (log-normal distribution) είλαη απηή ζηε νπνία νη ινγάξηζκνη ησλ
ηηκψλ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σα δεδνκέλα πεξηβαιινληηθήο επηηήξεζεο γηα πνιιά βαθηήξηα
αθνινπζνχλ κία θαλνληθή ινγαξηζκηθή (log-normal) θαηαλνκή.
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Τγεηνλνκηθή κειέηε
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ ηεο θνπξαλψδνπο κφιπλζεο εληφο ή θνληά ζηελ πεξηνρή ζπγθνκηδήο, καδί κε
κία εθηίκεζε ηεο ελδερφκελεο επίπησζεο ησλ πεγψλ απηψλ ζηε κηθξνβηαθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο
ζπγθνκηδήο.
πλδπαζκέλε ππεξρείιηζε απνρέηεπζεο
Έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ απνξξνή ησλ ιπκάησλ (ζπλήζσο αξαησκέλε αθαηέξγαζηε κάδα) απφ
έλα απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα έπεηηα απφ έληνλε βξνρφπησζε.
Σν ζχζηεκα απηφ εθηξέπεη ηηο κεγάιεο ξνέο ιπκάησλ, καθξηά απφ ηνπο ππνλφκνπο ή ηελ επεμεξγαζία,
κεηψλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έηζη απνηξέπεηαη ε ππεξθφξησζε ησλ έξγσλ θαη
νη πιεκκχξεο ζηηο ηδηνθηεζίεο θιπ.
Ρνή μεξνύ θαηξνύ
Ζκεξήζηα ξνή ησλ ιπκάησλ (πεξηιακβάλνληαο ηα νηθηαθά θαη βηνκεραληθά), καδί κε ηε δηήζεζε εάλ
ππάξρεη, ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαηά ηελ δηάξθεηα μεξνχ θαηξνχ. Απηφ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κεηά απφ
κία ρξνληθή πεξίνδν 7 ζπλερψλ εκεξψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε βξνρφπησζε δελ μεπέξαζε ηα 0,25
mm.
Λύκαηα
Τγξά πνπ βξίζθνληαλ ζε ππφλνκν. Απνηεινχληαη απφ πδαηηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ νηθηαθέο,
εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο πεγέο θαζψο επίζεο θαη ηα λεξά βξνρνπηψζεσλ πξνεξρφκελα απφ ηελ επηθάλεηα
ηνπ εδάθνπο ή ην ππέδαθνο.
Δπεμεξγαζία ιπκάησλ
Δγθαηάζηαζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο νηθηαθνχο θαη εκπνξηθνχο
ρψξνπο .
Τπόλνκνο
Έλαο αγσγφο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ.
Έξεπλα ηεο αθηνγξακκήο
Μηα θπζηθή έξεπλα ηεο αθηνγξακκήο θαη ηεο αληίζηνηρεο παξάθηηαο πεξηνρήο, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο
παξνπζίαο πεγψλ κφιπλζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο κειέηεο θαη γηα λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο πξφζζεηεο
πεγέο κφιπλζεο.
Βαθηεξηνινγηθή έξεπλα
Μηα κηθξήο δηάξθεηαο παξαθνινχζεζε πνπ δηεμάγεηαη κε ζθνπφ λα βνεζήζεη λα πξνζδηνξηζηεί ε
ηνπνζεζία ηνπ ή ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο γηα ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε. πλήζσο, δηεμάγεηαη ζ’ έλα κεγάιν αξηζκφ ζεκείσλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κεηέπεηηα πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο.
Βξαρππξόζεζκνη έιεγρνη
Μέηξα ειέγρνπ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ κείσζε ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ δεκφζηα πγεία,
πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πξνζσξηλή αχμεζε ηεο κφιπλζεο ζηηο δψλεο παξαγσγήο. Οη έιεγρνη απηνί
πεξηιακβάλνπλ απαγφξεπζε ηεο ζπιινγήο, βξαρππξφζεζκε επαλαθαηεγνξηνπνίεζε θαη απμεκέλε απαίηεζε
επεμεξγαζίαο κε επαλαθαηεγνξηνπνίεζε, εάλ είλαη απαξαίηεην. Ζ έθηαζε θαη ε πεξίνδνο ησλ κέηξσλ
ειέγρνπ ζα αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ ή άιισλ κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ
7

αθνξνχλ ηε δεκφζηα πγεία θαη φρη απιψο ηνπο βαθηεξηαθνχο δείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο
ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο.
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Δηζαγσγή
1.1

Γεληθά

Οη Καλνληζκνί ηεο ΔΔ ππάξρνπλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ηεο δεκφζηαο πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ θαηαλάισζε κηθξνβηνινγηθά κνιπζκέλσλ νζηξαθνεηδψλ. Οη θίλδπλνη ηεο κφιπλζεο ησλ νζηξαθνεηδψλ
κε παζνγφλα βαθηήξηα θαη ηνχο αμηνινγνχληαη βάζε (i) ησλ πεγψλ θαη ησλ εηδψλ ηεο θνπξαλψδνπο
κφιπλζεο (αλζξψπσλ θαη δψσλ) ζηελ πεξηνρή ησλ δσλψλ παξαγσγήο νζηξαθνεηδψλ θαη (ii) ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, βάζε ηνπ βαθηεξίνπ - δείθηε (Ε. coli), απφ δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ
ηηο πεξηνρέο απηέο. Οη πεξηνρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζε κίαο πιήξνπο εθηίκεζεο απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη
ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ δίλεηαη ζε κία πεξηνρή θαζνξίδεη εάλ ηα ζπιιεγφκελα νζηξαθνεηδή απηήο ηεο
πεξηνρήο απαηηνχλ εμπγίαλζε κεηά ηε ζπιινγή θαη φηαλ είλαη απαξαίηεην, ην επίπεδν ηεο εμπγίαλζεο. Ζ
ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαζνξίδεη θαηά πφζν ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ έρεη αιιάμεη θαη αλ ρξεηάδεηαη λα
εθαξκνζηνχλ βξαρππξφζεζκνη έιεγρνη ή λα αιιάμεη ην θαζεζηψο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο.
1.2

θνπόο

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε
εμαζθάιηζε δηαθίλεζεο αζθαιψλ πξντφλησλ απφ ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ
(Ε.Γ.Μ.).
Σν Δγρεηξίδην απηφ παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε:
 Σνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ δεηγκαηνιεςίαο θαη ηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθψλ εξεπλψλ.
 Σηο απαηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ.
 Σηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο Ε.Γ.Μ..
 Σνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.
 Σελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο επηπξφζζεησλ θηλδχλσλ, κεηαμχ άιισλ θαη ηεο δηαρείξηζεο πςειψλ
εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ E. coli.
1.3

Πεδίν
Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη:
 Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηηο Αξκφδηεο θηεληαηξηθέο Αξρέο (Σκήκαηα θαη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο)
πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ επίζεκν έιεγρν ηεο παξαγσγήο Ε.Γ.Μ..
 Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο δεηγκαηνιήπηεο πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηηο Αξκφδηεο
Αξρέο γηα λα δηελεξγνχλ δεηγκαηνιεςίεο, ζηα πιαίζηα ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ.
 Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηα εξγαζηήξηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηελέξγεηα επίζεκσλ
κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Ε.Γ.Μ..
 Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην πξφγξακκα επηηήξεζεο ησλ
πεξηνρψλ παξαγσγήο Ε.Γ.Μ. θαη ηηο δξάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ.

1.4

Δκπιεθόκελνη παξάγνληεο θαη αξκνδηόηεηεο

1.4.1 Εμπλεκόμενοι παπάγονηερ
1. Κεληξηθή Αξκόδηα Αξρή: Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο (Κ.Γ.Τ.) ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.. Έρεη επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηεληαηξηθψλ αξρψλ
πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο πεξηνρψλ παξαγσγήο Ε.Γ.Μ. θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζε εζληθφ επίπεδν
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2.
3.
4.
5.

Αξκόδηεο Αξρέο: Οη Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο
Δξγαζηήξην Αλαθνξάο: Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ
Δπίζεκα Δξγαζηήξηα: Δξγαζηήξηα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ επίζεκν κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν Ε.Γ.Μ.
Λνηπνί Δκπιεθόκελνη θνξείο: Ληκεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο, Τπεξεζίεο Αιηείαο (άξζξν 25, ΠΓ
79/2007), Δγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκνχ Ε.Γ.Μ. (θέληξα απνζηνιήο, θέληξα θαζαξηζκνχ θαη θέληξα
απνθειχθσζεο Ε.Γ.Μ.), χιινγνη κπδνθαιιηεξγεηψλ θαη νζηξαθναιιηέσλ, Δπηρεηξεκαηίεο κε
δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα θαη Λνηπνί ελδηαθεξφκελνη.

1.4.2 Απμοδιόηηηερ (βάζει ηος ΠΔ 79/2007)
1.4.2.1 Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο (Κ.Γ.Τ.) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
ΤΠ.Α.Α.Σ.:
 Δπνπηεχεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο, ζηνλ ηνκέα ησλ Ε.Γ.Μ..
 πληάζζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ησλ πεξηνρψλ – δσλψλ παξαγσγήο
θαη κεηεγθαηάζηαζεο δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο.
Πξνο ηνχην ιακβάλνληαη ππφςε:
Α) ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηήξεζεο ησλ πεξηνρψλ - δσλψλ παξαγσγήο παξειζφλησλ εηψλ
Β) νη πξνηάζεηο ησλ Δζληθψλ Δξγαζηεξίσλ Αλαθνξάο θαη
Γ) νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
 Καηαξηίδεη ηνλ εζληθφ θαηάινγν πεξηνρψλ – δσλψλ παξαγσγήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο δψλησλ δίζπξσλ
καιαθίσλ θαη ελεκεξψλεη απηφλ αλειιηπψο.
1.4.2.2 Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο θαη ην Γίθηπν Δπηζήκσλ Δξγαζηεξίσλ Διέγρνπ γηα ηνλ
κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν, κε ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 882/2004 Άξζξν
33 θαη 12 αληίζηνηρα.
1.4.2.3 Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (πξψελ
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο), κε ηηο αξκνδηφηεηεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 79/2007 Άξζξν 25,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπφλεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ εξεπλψλ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο.
1.5

Ννκνζεηηθό Πιαίζην
Καλνληζκφο (ΔΚ) 178/2002/εθ «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο
γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο επξσπατθήο αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ
θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Καλνληζκφο (ΔΚ) 882/2004/εθ «γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε
λνκνζεζία πεξί δσνηξφθσλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε
ησλ δψσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Καλνληζκφο (ΔΚ) 852/2004/εθ «γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Καλνληζκφο (ΔΚ) 853/2004/εθ « γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο
πξνέιεπζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2004/εθ γηα ηνλ «γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
επηζήκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ
άλζξσπν» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Καλνληζκφο (ΔΚ) 2073/2005/εθ «πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηήξησλ γηα ηα ηξφθηκα» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΠΓ 79/2007 «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ' αξηζκ.
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, ησλ επίζεκσλ
ειέγρσλ ζηα πξντφληα απηά πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο θαλφλεο
πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ελαξκφληζε ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ ππ' αξηζκ.
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2004/41/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ»
1.6

Κξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνρώλ ζπγθνκηδήο ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ

Απαηηνύκελε επεμεξγαζία
κεηά ηελ ζπιινγή
Α
Σα Ε.Γ.Μ. απφ απηέο ηηο πεξηνρέο δελ ζα πξέπεη λα Κακία.
ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 230MPN E. coli αλά 100g ζάξθαο
θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ.2
Β
Σα Ε.Γ.Μ. απφ απηέο ηηο πεξηνρέο δελ πξέπεη λα Καζαξηζκφο, κεηεγθαηάζηαζε
ππεξβαίλνπλ, ζην 90% ησλ δεηγκάησλ, ηελ ηηκή ή
καγείξεκα
κε
κία
4.600MPN E. coli αλά 100g ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ εγθεθξηκέλε κέζνδν.
πγξνχ. ην ελαπνκείλαλ 10% ησλ δεηγκάησλ, ηα Ε.Γ.Μ.
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 46.000MPN E. coli
αλά 100 g ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ.3
Γ
Σα Ε.Γ.Μ. απφ απηέο ηηο πεξηνρέο δελ πξέπεη λα Μεηεγθαηάζηαζε ή καγείξεκα
ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 46.000MPN E. coli αλά 100g κε κία εγθεθξηκέλε κέζνδν.
ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ.4
Απαγνξεπκέλε >46.000MPN E. coli αλά 100g ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ Με επηηξεπηή ζπγθνκηδή.
πγξνχ.5
εκεηώζεηο
1
Με ηελ κέζνδν αλαθνξάο ISO 16649-3.
2
Απνξέεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 854/2004, 853/2004 θαη 2073/2005.
3
Απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1021/2008.
4
Απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 854/2004.
5
Απηή ε ηηκή δελ αλαθέξεηαη ζε Καλνληζκφ, αιιά δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο A,B ή Γ. Ζ
αξκφδηα αξρή έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα απαγνξεχζεη θάζε παξαγσγή δίζπξσλ καιαθίσλ ζε πεξηνρέο πνπ
ζεσξνχληαη αθαηάιιειεο γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο.
Καηεγνξία

1.7

Μηθξνβηνινγηθά πξόηππα1

πγθνκηδή: Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο

Σν παξφλ εγρεηξίδην ζεζπίδεη απαηηήζεηο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο, γηα ηελ αζθαιή παξαγσγή θαη
δηάζεζε Ε.Γ.Μ.
Ζ ζπιινγή/ζπγθνκηδή Ε.Γ.Μ. γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά, κπνξεί λα γίλεηαη κφλν απφ θαηεγνξηνπνηεκέλεο
πεξηνρέο παξαγσγήο θαη νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλά πεξηνξηζηηθά κέηξα (π.ρ. θιείζηκν πεξηνρήο
ιφγσ ζπκβάλησλ κφιπλζεο) νχηε είλαη θιεηζηέο ιφγσ παξνπζίαο ζαιαζζίσλ βηνηνμηλψλ ζηε ζάξθα ησλ
νζηξαθνεηδψλ ή ιφγσ αλίρλεπζεο ηνμηθνχ θπηνπιαγθηνχ ζην λεξφ άλσ νξηζκέλσλ νξίσλ.
Οη κπδνθαιιηεξγεηέο/νζηξαθναιηείο, νη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ (θέληξσλ απνζηνιήο, θαζαξηζκνχ θαη
απνθειχθσζεο) θαη φζνη αζρνινχληαη γεληθφηεξα κε ηελ δηαθίλεζε δίζπξσλ καιαθίσλ θέξνπλ επζχλε,
αηνκηθά ή ζπιινγηθά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ.
Θα πξέπεη θάζε θνξά θαη ζε θάζε δηαθίλεζε ησλ νζηξαθνεηδψλ, λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηά
ηνπο. Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ θέξνπλ επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο.

2

Τγεηνλνκηθέο κειέηεο

Οη πγεηνλνκηθέο κειέηεο ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο Ε.Γ.Μ., ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη
απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.
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Ζ πγεηνλνκηθή κειέηε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
 Μηα κειέηε βαζηδφκελε ζε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πεγέο
κφιπλζεο .
 Μηα έξεπλα αθηνγξακκήο, έηζη ψζηε λα επηβεβαησζνχλ νη αξρηθέο πεγέο κφιπλζεο πνπ
εληνπίζηεθαλ απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε.
 Μηα βαθηεξηνινγηθή έξεπλα.
 Αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ επξεκάησλ.
εκεηψλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί κηα λέα πεξηνρή παξαγσγήο Ε.Γ.Μ. πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
έρνπλ νινθιεξσζεί νη πγεηνλνκηθέο κειέηεο (ηζρχεη απφ 01/01/2006). Γηα ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο πνπ έρνπλ
νξηζηεί πξηλ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, ε νινθιήξσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ εξεπλψλ ζα πξέπεη λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηελ 01/01/2015.
2.1

Μειέηε βαζηδόκελε ζε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα
Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο κειέηεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα:

Υαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο
Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη γηα ηελ ζπγθνκηδή ζε κηα
πεξηνρή παξαγσγήο είλαη ηα παξαθάησ:
1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπνζεζίαο θαη έθηαζεο
2. Δίδε δίζπξσλ καιαθίσλ
3. Τδαηνθαιιηέξγεηα ή άγξηα απνζέκαηα
4. Παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο πεξηνρήο
5. Πεξηνρή παξαγσγήο ή κεηαγθαηάζηαζεο
6. Δπνρηθφηεηα ηεο ζπγθνκηδήο
7. Σερληθέο αλάπηπμεο θαη ζπγθνκηδήο
8. Σπρφλ δηαηήξεζε ησλ ειέγρσλ (π.ρ κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο)
Αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ κφιπλζεο:
Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ πεγψλ κφιπλζεο, αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, σο
πηζαλή πεγή κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε εμέηαζε ηεο
πνζφηεηαο ησλ νξγαληθψλ ξχπσλ, νη νπνίνη απειεπζεξψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ
ηνπ έηνπο.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία γηα:
1. Σηο ζπλερείο απνξξνέο ιπκάησλ:
Σνπνζεζία (γεσγξαθηθφ κήθνο/πιάηνο ή εζληθέο ζπληεηαγκέλεο)
Μέγεζνο (ξνή μεξνχ θαηξνχ, κέγηζηε ξνή ζε ζπλάξηεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλ δελ ππάξρεη άιιε
δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε) (θπβηθά κέηξα αλά εκέξα).
Βαζκφο επεμεξγαζίαο (π.ρ. αλεπεμέξγαζηα, πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, ηξηηνγελή, ηα ιχκαηα πνπ
έρνπλ ππνζηεί απνιχκαλζε, ζεπηηθή δεμακελή).
Παιηξξνηαθφ θαηλφκελν ή άιιε ζρεηηθή πεξηνδηθφηεηα.
Μηθξνβηαθφ θνξηίν (απνηειέζκαηα πνχ ιακβάλνληαη απφ θάζε επηηήξεζε ηεο απνξξνήο, καδί
κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλζήθεο ξνήο).
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε (ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθφ ζηνηρείν αλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε
κηθξνβηαθή πεξηεθηηθφηεηα) (κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ακκσλίαο, BOD, αησξνχκελα
ζηεξεά, καδί κε ηελ φπνηα πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηηο ζπλζήθεο ξνήο)
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Δπνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.
2. Σηο απνξξνέο ιπκάησλ εμαξηψκελεο απφ ηελ βξνρφπησζε (π.ρ. ππεξρείιηζεο ησλ ππνλφκσλ) θαη
άιιεο απνξξνέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε βξνρφπησζε (π.ρ. εθξνέο νκβξίσλ)
Σνπνζεζία (γεσγξαθηθφ κήθνο/πιάηνο ή εζληθέο ζπληεηαγκέλεο)
Μεηξήζηκε ή πξνβιεπφκελε ζπρλφηεηα απνξξνήο (αλά έηνο)
Βαζκφο επεμεξγαζίαο (εάλ ππάξρεη)
Παιηξξνηαθφ θαηλφκελν ή άιιε ζρεηηθή πεξηνδηθφηεηα.
Μέγηζηνο ξπζκφο ξνήο (ιίηξα/δεπηεξφιεπην)
Μηθξνβηαθφ θνξηίν (απνηειέζκαηα πνχ ιακβάλνληαη απφ θάζε επηηήξεζε ηεο απνξξνήο, καδί
κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλζήθεο ξνήο).
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε (ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθφ ζηνηρείν αλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε
κηθξνβηαθή πεξηεθηηθφηεηα) (κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ακκσλίαο, BOD, αησξνχκελα
ζηεξεά, καδί κε ηελ φπνηα πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηηο ζπλζήθεο ξνήο)
Δπνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.
3. Έθηαθηεο απνξξνέο
Σνπνζεζία (γεσγξαθηθφ κήθνο/πιάηνο ή εζληθέο ζπληεηαγκέλεο)
πλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρνπκε απνξξνή.
Μέγηζηνο πξνβιεπφκελνο ξπζκφο ξνήο (ιίηξα/δεπηεξφιεπην)
Μηθξνβηαθφ θνξηίν (απνηειέζκαηα πνχ ιακβάλνληαη απφ θάζε επηηήξεζε ηεο απνξξνήο, καδί
κε ηελ πιεξνθνξία γηα ηηο ζπλζήθεο ξνήο).
Τγεηνλνκηθή θαηάζηαζε (ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθφ ζηνηρείν αλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε
κηθξνβηαθή πεξηεθηηθφηεηα) (κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ακκσλίαο, BOD, αησξνχκελα
ζηεξεά, καδί κε ηελ φπνηα πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηηο ζπλζήθεο ξνήο)
Δπνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ.
Οη βηνκεραληθέο απνξξνέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα ιπκάησλ, ζα πξέπεη λα
αμηνινγεζνχλ σο ζπλερείο απνξξνέο ιπκάησλ, αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο
πνζφηεηαο ησλ ιπκάησλ θαη ησλ επηδξάζεσλ ηεο αληηκηθξνβηαθήο δξάζεο ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ.
4. Υξήζε ηεο γεο:
Βνζθφηνπνη
Βννεηδή
Αηγνπξφβαηα
Υνηξηλά
Πνπιεξηθά
Άιια νηθφζηηα
Κεπεπηηθά
Ληβάδηα
Γάζε
Αζηηθέο πεξηνρέο θαη δξφκνη
5. Άιιεο πεγέο κφιπλζεο:
Πινία θαη ζθάθε
Άγξηα δψα
Γηαζπνξά ζηεξεψλ πξντφλησλ βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ
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2.2

Έξεπλα αθηνγξακκήο

Ζ έξεπλα ηεο αθνηνγξακκήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο, πνπ ζπζηάζεθε απφ ηελ
Αξκφδηα Αξρή (Πεξηθέξεηα) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ιηκεληθέο αξρέο, ηελ δηεχζπλζε αιηείαο θαη άιινπο
ηνπηθνχο θνξείο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ακθηβνιία θαηά πφζν έρνπλ εληνπηζηεί φιεο νη ζεκαληηθέο
πεγέο κφιπλζεο απφ ηελ κειέηε πνπ βαζίζηεθε ζε βηβιηνγξαθηθά (ζεσξεηηθά) δεδνκέλα ή φηαλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο βαθηεξηνινγηθήο έξεπλαο θαη ηεο πεξαηηέξσ κηθξνβηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο δελ
ζπκθσλνχλ κε ηα αλακελφκελα απφ ηελ κειέηε απηή. Ζ έξεπλα ηεο αθηνγξακκήο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή
ζπγθνκηδήο ησλ Ε.Γ.Μ. ζα πξέπεη λα έρεη σο ζθνπφ λα αλαγλσξίζεη ηηο πεγέο κφιπλζεο πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ.
2.3

Βαθηεξηνινγηθή έξεπλα

Αλ ε θαηαιιειφηεηα κηαο ηνπνζεζίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε κηα πεξηνρή
παξαγσγήο Ε.Γ.Μ., δελ είλαη ζαθήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξσηαξρηθήο κειέηεο θαη ηεο έξεπλαο
αθηνγξακκήο (εάλ ππάξρεη), ζπληζηάηαη λα γίλεηαη κηα βαθηεξηνινγηθή έξεπλα απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ
έρεη ζπζηήζεη ε Αξκφδηα Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηάιιεινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο, έηζη ψζηε λα
ππάξρεη κηα θαιχηεξε εθηίκεζε γηα ηελ ζέζε θαη ην επίπεδν κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο.
2.4

Τδξνγξαθία / Τδξνδπλακηθή

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ξχπσλ εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ησλ ξεπκάησλ, ε βαζπκεηξία θαη ν
παιηξξνηαθφο θχθινο ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο Ε.Γ.Μ..
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη ρξήζηκνη:
Ναπηηθνί ράξηεο, είηε κέζσ GIS είηε ζε έληππε κνξθή.
Παιηξξνηαθνί ράξηεο.
Παιηξξνηαθά δηαγξάκκαηα, ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο παιηξξνηαθνχ ξεχκαηνο ή απιά κνληέια
πδξνδπλακηθήο
χλζεηα κνληέια πδξνδπλακηθήο.
2.5

Καηάξηηζε ηεο έθζεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο
πληάζζεηαη κηα έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Δπηζθφπεζε ηεο πεξηνρήο αιηείαο/παξαγσγήο
o Σνπνζεζία θαη έθηαζε
o Δίδε Ε.Γ.Μ.
o Τδαηνθαιιηέξγεηα ή άγξηα απνζέκαηα
o Πεξηνρή παξαγσγήο ή κεηεγθαηάζηαζεο
o Δπνρηθφηεηα ηεο ζπγθνκηδήο
o Σερληθέο ζπγθνκηδήο
o Οπνηνδήπνηε κέηξν πξνζηαζίαο
Τδξνγξαθία/Τδξνδπλακηθή
Πεγέο αλζξψπηλεο κφιπλζεο (ηνπνζεζία, κέγεζνο θαη βαζκφο επεμεξγαζίαο)
Πεγέο αγξνηηθήο κφιπλζεο (ηνπνζεζία θαη εθηηκψκελνο φγθνο)
εκαληηθνί πιεζπζκνί άγξησλ πηελψλ/δψσλ
Καηαγξαθή ησλ εξεπλψλ ηεο αθηνγξακκήο
Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βαθηεξηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο/επηηήξεζεο
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Αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο κφιπλζεο ζηα δίζπξα καιάθηα
Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ράξηεο κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα λα βνεζήζεη ζηελ
εξκελεία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ.
2.6

Αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο

Γηα θάζε πηζαλή πεγή κφιπλζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε θαηά πφζν ζπκβάιιεη ζην
κηθξνβηαθφ θνξηίν ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ηεο
πεγήο , ε απφζηαζε απφ ηελ πεξηνρή παξαγσγήο θαη ν βαζκφο αξαίσζεο πνπ ζα ππνζηεί ην θνξηίν απηφ. ε
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα επίπησζε ζηε δψλε παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πδξνδπλακηθή
αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ππάξρεη επίδξαζε ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ξεχκαηα ζηελ
πεξηνρή.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ ηνπνζεζία ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο, ζηηο
πεξηπηψζεηο πνχ ππάξρνπλ δηαιείπνπζεο πεγέο κφιπλζεο, νη νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ην επίζεκν
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο/επηηήξεζεο ή ην πξφγξακκα απηφ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θαηακέηξεζε ηεο
E. coli δελ αληαλαθιά επαξθψο ηελ πηζαλφηεηα κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο απφ παζνγφλνπο παξάγνληεο.
2.7

Αλαζθόπεζε ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο

Οη πγεηνλνκηθέο κειέηεο ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ζα πξέπεη λα αλαζθνπνχληαη ζε εηήζηα βάζε, απφ ηηο
αληίζηνηρεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπζηήζεη νη Αξκφδηεο Αξρέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο δελ έρνπλ αιιάμεη θαη ε θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ δσλψλ ηζρχνπλ αθφκα. Ζ
δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη:
1. Αλαζθφπεζε φισλ ησλ αξρείσλ γηα ην θαζεζηψο πνχ ηζρχεη ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο Ε.Γ.Μ
2. Έληππα θαηαγξαθήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ θαη ηεο
απνξξνήο βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ.
3. Μηα αλαθνξά γηα ηελ πξφνδν πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη νη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηεο κφιπλζεο απφ ηηο
πεγέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο πγεηνλνκηθέο έξεπλεο.
4. Αμηνιφγεζε ησλ λέσλ πεγψλ κφιπλζεο.
5. Έιεγρνο ηεο άδεηαο.
πζηήλεηαη κηα πιήξε επαλαμηνιφγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο λα γίλεηαη θάζε 6 έηε. Σν ρξνληθφ απηφ
δηάζηεκα κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν, αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο.

3
3.1

ρέδηα δεηγκαηνιεςίαο – είδε δίζπξσλ καιαθίσλ, ρσξηθέο θαη ρξνληθέο παξάκεηξνη
Δηζαγσγή

Σα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ έλα πξφγξακκα κηθξνβηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο εμαξηψληαη
απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηα πιαίζηα ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ, ηα
απνηειέζκαηα απηά έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη επεξεάδνπλ ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ ζπγθνκηδήο ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ. Οη πέληε βαζηθνί παξάγνληεο πνπ
θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ην είδνο πνπ δεηγκαηίδεηαη, ην ζεκείν ηεο δεηγκαηνιεςίαο
(θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο κφιπλζεο), ε ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ν ρξφλνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο
(ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο) θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηηκψληαη ηα
ζηνηρεία (ρξνληθή πεξίνδνο, επηηξεπφκελε αλνρή).
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Σν ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί κία επίζεκε θαηαγξαθή ηεο πξνβιεπφκελεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα
δηεμαρζεί ζε κία πεξηνρή ζπγθνκηδήο φζνλ αθνξά ην(ηα) είδνο(-ε), ηελ ζέζε ηνπ(ησλ) ζεκείνπ(-σλ)
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Σα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο
πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο. Έλαο αξηζκφο άιισλ πιεξνθνξηψλ, π.ρ. ε αξκφδηα αξρή
θαη ν(νη) εγθεθξηκέλνο(-νη) δεηγκαηνιήπηεο(-εο) ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαγξάθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί φηη ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ηεξείηαη.
Σα πξνθχπηνληα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο, είλαη αλαγθαζηηθά κία ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ ηεο
επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξηζηεί
ζσζηά ην επίπεδν ηεο κηθξνβηνινγηθήο κφιπλζεο ζηελ πεξηνρή ζπγθνκηδήο (κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο) θαη ησλ πξαθηηθψλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ καδί κε ηα ζρεηηθά
θφζηε. Απηφο ν ζπκβηβαζκφο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε φηαλ εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα (π.ρ. θαηά
ηελ θαηεγνξηνπνίεζε).
Ννκηθέο απαηηήζεηο:
 Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2044, Παξάξηεκα ΗΗ, Κεθάιαην ΗΗ, Α, 6:
Δάλ ε αξκφδηα αξρή απνθαζίζεη θαηαξρήλ λα θαηαηάμεη κηα δψλε παξαγσγήο ή κεηεγθαηάζηαζεο,
πξέπεη:
δ) λα θαηαξηίδεη πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζηε δψλε παξαγσγήο, ην νπνίν λα
βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε επηβεβαησκέλσλ δεδνκέλσλ θαη λα πξνβιέπεη αξηζκφ δεηγκάησλ, γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο είλαη ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα δπλαηά γηα ηελ εμεηαδφκελε δψλε.
 Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2044, Παξάξηεκα ΗΗ, Κεθάιαην ΗΗ, Β, 1:
Οη θαηεγνξηνπνηεκέλεο δψλεο παξαγσγήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαηά
πεξηφδνπο ψζηε λα ειέγρεηαη:
β) ε κηθξνβηνινγηθή πνηφηεηα ησλ δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζε ζρέζε κε ηηο δψλεο παξαγσγήο θαη
κεηεγθαηάζηαζεο·
 Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2044, Παξάξηεκα ΗΗ, Κεθάιαην ΗΗ, Β, 2:
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεκείνπ 1 ζηνηρεία β), γ) θαη δ), πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο
πνπ λα πξνβιέπνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή θαηά πεξίπησζε εάλ ε
ζπιινγή δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθά. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη ε
ζπρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο είλαη ηα
αληηπξνζσπεπηηθφηεξα γηα ηελ εμεηαδφκελε δψλε.
 Καλνληζκφο (ΔΚ) 854/2044, Παξάξηεκα ΗΗ, Κεθάιαην ΗΗ, Β, 3:
ηα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηφηεηαο ησλ δψλησλ δίζπξσλ
καιαθίσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδηαηηέξσο ππφςε:
α) ε πηζαλή δηαθχκαλζε ηεο πεξηηησκαηηθήο κφιπλζεο·
β) νη παξάκεηξνη πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 6 ηνπ κέξνπο Α.

Ζ πξφζεζε ηεο λνκνζεζίαο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηα
κηθξνβηνινγηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά, είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθά ηεο
πεξηνρήο πνπ παξαθνινπζείηαη. Οη ζπζηάζεηο πνπ δίλνληαη παξαθάησ, έρνπλ ζθνπφ ηελ ζπκκφξθσζε κε
απηέο ηηο απαηηήζεηο, ζε κία ζπλεθηηθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε δνκή.
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3.2

Καηαγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο

Γηα θάζε πεξηνρή ζπγθνκηδήο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζα πξέπεη λα
θαηαγξάθνληαη είλαη:
 Ζ πεξηνρή παξαγσγήο
 Σα φξηα ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο
 Σν είδνο ηνπ δίζπξνπ καιαθίνπ
 Σν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο (νλνκαζία ή άιιν αλαγλσξηζηηθφ)
 Ο γεσγξαθηθφο ηφπνο ηνπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο (αλαθνξά ζπληεηαγκέλσλ θαη/ή γεσγξαθηθφ
πιάηνο/κήθνο)
 Δπηηξεπφκελε κέγηζηε απφζηαζε απφ ην θαζνξηζκέλν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο
 Βάζνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο (εάλ είλαη ζεκαληηθφ)
 πρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο
 Αξκφδηα αξρή
 Δγθεθξηκέλνο δεηγκαηνιήπηεο(-εο): φλνκα(-ηα) θαη αξηζκφο(-νη) αλαθνξάο
 Άιιε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζρνιηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. ην ζρέδην
δεηγκαηνιεςίαο, θαιφ είλαη λα ππάξρεη έλαο ζρεηηθφο ράξηεο πνπ λα δείρλεη ηελ πεξηνρή καδί κε ηα ζεκεία
δεηγκαηνιεςίαο.
Σα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αξκφδηα αξρή, ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ζηνπο δεηγκαηνιήπηεο. Οη αλαζεσξήζεηο ησλ ζρεδίσλ δεηγκαηνιεςίαο
ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην παξαπάλσ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ηα ζρέδηα
δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Όινη φζνη εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα κηθξνβηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη
ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο θαη εηδηθφηεξα γηα ην(ηα) ηκήκα(-ηα) ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εκπιέθνληαη,
πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεηαη ε φιε εξγαζία ζσζηά. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εάλ ηα ζρέδηα
θαηαγξάθνληαη επηζήκσο θαη είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη. Ζ επίζεκε θαηαγξαθή δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
3.3

Δίδνο δίζπξνπ καιαθίνπ

Γηαθνξεηηθά είδε δίζπξσλ καιαθίσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζην επίπεδν κφιπλζεο απφ Ε. coli
πνπ εκθαλίδνπλ, φηαλ εθηίζεληαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα χδαηνο. Γηαθέξνπλ επίζεο, σο πξνο ην ρξφλν ηεο
αληαπφθξηζεο (πξφζιεςε θαη απνκάθξπλζε) ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά κφιπλζεο. Ζ βαζηθή ζχζηαζε
ζπλεπψο είλαη, φηη θάζε εκπνξηθά εθκεηαιιεπφκελν είδνο πνπ ζπιιέγεηαη απφ κία πεξηνρή, ζα
παξαθνινπζείηαη μερσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε γηα ην θάζε είδνο θαη ζπλεπψο
λα εθαξκνζηνχλ νη ζσζηέο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο. Δληνχηνηο, εάλ
ρξεζηκνπνηεζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα είδε δίζπξσλ καιαθίσλ σο δείθηεο γηα κηα πεξηνρή, ζα κεησζεί ν
αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ γηα κία πεξηνρή φπνπ ζπλππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα
εκπνξηθά εθκεηαιιεπφκελα είδε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε δεκφζηα πγεία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην(ηα) είδνο(-ε) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
σο δείθηεο ζα πξέπεη λα δίλεη απνηειέζκαηα ην ιηγφηεξν φπσο απηά ησλ άιισλ εηδψλ γηα ηα νπνία ελεξγεί
ζαλ δείθηεο. Δπίζεο, θάζε εκπνξηθά εθκεηαιιεπφκελν είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ζα πξέπεη λα
ραξαθηεξίδεηαη μερσξηζηά ζηελ πξνθχπηνπζα ιίζηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη φρη λα πεξηιακβάλεηαη κφλν ην
είδνο δείθηεο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη:
1. Ξερσξηζηή παξαθνινχζεζε, θάζε εκπνξηθά εθκεηαιιεπφκελνπ είδνπο δίζπξνπ καιαθίνπ.
ή
17

2. Υξεζηκνπνίεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηδψλ δίζπξσλ καιαθίσλ, σο δείθηε γηα κηα πεξηνρή φπνπ ε
παξάιιειε παξαθνινχζεζε έρεη δείμεη φηη ην(ηα) είδνο(-νη) δίζπξνπ(-σλ) καιαθίνπ(-σλ) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο, δίλεη απνηειέζκαηα ηνπιάρηζηνλ ηφζν πςειά φζν θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ άιισλ εηδψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη.
3.4

Δπηινγή ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ αξηζκνύ, ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο

Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο Ε. coli ζε έλα είδνο δίζπξσλ καιαθίσλ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή
δηαθχκαλζε ζην εχξνο κηαο πεξηνρήο ζπγθνκηδήο θαη απηή ε δηαθχκαλζε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε δηαθνξέο απφ ηελ κία δεηγκαηνιεςία ζηελ άιιε. Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ
έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ηέηνησλ δηαθπκάλζεσλ. Δληνχηνηο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο, είλαη ζεκαληηθφ ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο λα έρεη θαζνξηζηεί γηα θάζε δψλε πνπ έρεη
νξηζηεί.
Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην
απνηέιεζκα ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο θαη ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηνπνζεζία πηζαλψλ πεγψλ
κφιπλζεο θαη ηελ επίπησζε πνπ απηέο έρνπλ, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ πδξνδπλακηθή κειέηε. Όηαλ
απνθαζίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο κηαο δψλεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: ε
γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο, ε πηζαλή δπλακηθφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ εκπνξηθή ηεο παξαγσγή θαη ε
έθηαζε ηεο νκνηνγέλεηαο φζνλ αθνξά ηελ κφιπλζε θαη ηελ επίδξαζε άιισλ ζπληειεζηψλ. Δάλ κία πεξηνρή
δηαρσξίδεηαη ζε μερσξηζηέο θαη νξηζκέλεο ππνπεξηνρέο (δψλεο), πνπ ε θάζε κία κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί
ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία (εάλ είλαη απαξαίηεην) ή πνπ ππφθεηηαη ζε μερσξηζηέο βξαρππξφζεζκεο
αλαζηνιέο ιεηηνπξγίαο (closures), ηφηε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο
γηα θάζε ππνπεξηνρή (δψλε).
3.5

Γεσγξαθηθή αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο

Ζ έθηαζε ηεο κφιπλζεο, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ κέηξεζε ηεο Ε. coli, πνηθίιεη ρξνληθά θαη ρσξηθά.
Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην, λα θαζνξηζηνχλ ζηαζεξά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο πξνθεηκέλνπ, ζε φηη αθνξά ηε
δηαθχκαλζε ηνπ απνηειέζκαηνο, λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πνιππινθφηεηα ηεο επίδξαζεο δηαθφξσλ
παξαγφλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ θαη νη δχν παξαπάλσ παξάγνληεο (ρψξνο θαη ρξφλνο) εκθαλίδνληαη
ηαπηφρξνλα.
Κάζε αληηπξνζσπεπηηθφ ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα έρεη κηα θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή ζέζε
θαη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο ή απφ ηηο εζληθέο ζπληεηαγκέλεο, κε κία
αθξίβεηα 10 κέηξσλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε ππθλφηεηα ησλ νζηξάθσλ ζηα πεδία αιηείαο πνηθίιεη, ηδηαίηεξα
γηα ηα άγξηα είδε, ηα δείγκαηα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο απφζηαζεο απφ ηε
θαζνξηζκέλε ζέζε. Γηα ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνληαη κε ην ρέξη ή ηζνπγθξάλα ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα
είλαη κέρξη 50 κέηξα απφ ην θαζνξηζκέλν ζεκείν θαη γηα ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνληαη κε ζπξφκελν
εξγαιείν (π.ρ. αξγαιεηφο) ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη 250 κέηξα ην αλψηεξν. Οη κέγηζηεο απηέο
απνζηάζεηο κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειεο ζε θάπνηα πεδία αιηείαο θαη ίζσο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ
ζε κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηελ πγεηνλνκηθή κειέηε. Ζ κέγηζηε επηηξεπηή αλνρή
απφζηαζεο απφ ην θαζνξηζκέλν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ζρέδην
δεηγκαηνιεςίαο. Δάλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απνδεηρηεί δχζθνιν λα ζπιιερζεί επαξθήο αξηζκφο
νζηξάθσλ ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα δείγκα, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ν θαζνξηζκφο ελφο λένπ ζεκείνπ
δεηγκαηνιεςίαο, επίζεο βάζε ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο, απφ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ αμηφπηζηα
δείγκαηα. Καηφπηλ, ην παιαηφ ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
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3.6

Βάζνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο

Ζ έθηαζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο κφιπλζεο ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζθνηληά ή
παζζάινπο, πνηθίιιεη αηζζεηά αλάινγα κε ην βάζνο. Ζ επίδξαζε ηνπ βάζνπο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ
πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη δελ είλαη πξνβιέςηκε. Αξθεηνί παξάγνληεο κπνξεί λα παίδνπλ ξφιν ζ’ απηφ, φπσο
γηα παξάδεηγκα κνιπζκέλα λεξά πνπ επηπιένπλ πάλσ απφ θαζαξά ή πεξηζζφηεξν αικπξά λεξά (ρακειφηεξα
απνηειέζκαηα πην θνληά ζηελ επηθάλεηα) ή ελαηψξεζε κνιπζκέλσλ ηδεκάησλ (ρακειφηεξα απνηειέζκαηα
πην θνληά ζηνλ ππζκέλα). Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπ βάζνπο ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ιακβάλνληαο δείγκαηα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα βάζε θαη ζπγθξίλνληαο ηα
απνηειέζκαηα. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή παξαθνινχζεζε κηαο πεξηνρήο. Σν βάζνο πνπ
απνθέξεη ηα πςειφηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ Ε. coli, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλέρεηα θαηά ηηο
δεηγκαηνιεςίεο, θαζψο έηζη ζα πξνζηαηεπηεί θαιχηεξα ε δεκφζηα πγεία. πλήζσο, γηα ηα δίζπξα καιάθηα
πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε ζρνηληά ή παζζάινπο, ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ην βπζφ πνπ
γεληθψο δίλεη ηα πην πςειά απνηειέζκαηα ηεο Ε. coli. Όπνπ ηα δίζπξα καιάθηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζαθηά
θαη ιακβάλνληαη απφ απηά δείγκα αληί ησλ θαλνληθψλ άγξησλ νζηξάθσλ, ηα ζαθία ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην βάζνο πνπ βξίζθνληαη ηα θαλνληθά ζπιιεγφκελα άγξηα
φζηξαθα.
3.7

πρλόηεηα δεηγκαηηζκνύ – πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε

Γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο, ζπζηήλεηαη ε ιήςε ηνπιάρηζηνλ 12 δεηγκάησλ
απφ θάζε θαζνξηζκέλν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ, κε ελδηάκεζν
δηάζηεκα κεηαμχ νπνηνλδήπνηε δχν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ φρη κηθξφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο. Δάλ ε
πγεηνλνκηθή κειέηε δείρλεη φηη ε πεξηνρή είλαη απνκνλσκέλε, ρσξίο ζεκαληηθέο πεγέο κφιπλζεο, ηφηε
ζπζηήλεηαη ε ιήςε ηνπιάρηζηνλ 6 δεηγκάησλ, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ, κε ελδηάκεζν
δηάζηεκα κεηαμχ νπνηνλδήπνηε δχν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ φρη κηθξφηεξν απφ κία εβδνκάδα. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ, πνπ ιακβάλνληαη ζε νπνηαδήπνηε βαθηεξηνινγηθή
έξεπλα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε,
εθφζνλ ην παξαπάλσ κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ έρεη γίλεη ζεβαζηφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί,
φηη ε πεξίνδνο παξαθνινχζεζεο ησλ έμε κελψλ κπνξεί λα είλαη αλεπαξθήο ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νη
επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε δεκφζηα πγεία, ζα
πξέπεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε πεξίνδνο ηνπ έηνπο πνπ ζα γίλνπλ νη δεηγκαηνιεςίεο νη νπνίεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε, λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή κειέηε
θαη ζα πξέπεη λα είλαη εθείλε ε νπνία αλακέλεηαη λα απνθέξεη ηα πςειφηεξα απνηειέζκαηα.
3.8

πρλόηεηα δεηγκαηηζκνύ – αξρηθή πιήξεο θαηεγνξηνπνίεζε

Σα ζηνηρεία ηεο πξνθαηαξθηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο απνθηνχληαη ζπλήζσο κέζα ζε ιηγφηεξν απφ έλα
ρξφλν θαη ππφθεηληαη ελδερνκέλσο ζε επνρηθέο δηαθπκάλζεηο, κεηεσξνινγηθέο επηδξάζεηο θιπ. Δίλαη
επνκέλσο ζεκαληηθφ, ε ζρεηηθά πςειή ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο λα δηαηεξεζεί γηα έλα νιφθιεξν έηνο
(απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε) κε ζθνπφ λα ππνινγηζζεί
ζσζηά ην επίπεδν κφιπλζεο ζηελ πεξηνρή, ζε φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο. Μεηά ινηπφλ ηελ πξνθαηαξθηηθή
θαηεγνξηνπνίεζε, νη πεξηνρέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δέθα πέληε εκέξεο, κέρξη ηελ
ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο, νχησο ψζηε λα γίλεη ε πιήξεο θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Ζ ζπρλφηεηα απηή
δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ παξαπάλσ εάλ ζπζηήλεηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή κειέηε.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκα θαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ έηνπο, είλαη δπλαηφλ λα κελ έρνπλ
θαηαγξαθεί ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πεξηνρήο φιεο νη καθξνπξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο (π.ρ. δηαθπκάλζεηο
ζηελ εηήζηα βξνρφπησζε).
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3.9

πρλόηεηα δεηγκαηηζκνύ – ζπλερήο παξαθνινύζεζε, γηα πεξηνρέο κε ζηνηρεία <3 εηώλ

Λφγσ ηεο ελδερφκελεο εηήζηαο, επνρηθήο θαη βξαρππξφζεζκεο δηαθχκαλζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο E.
coli ζε κία πεξηνρή, ε παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε (ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ)
γηα ηα ηξία πξψηα έηε είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα επηηεπρζεί επαξθήο αξηζκφο ζηνηρείσλ, γηα κία νξζή
εθηίκεζε ηεο θαηεγνξίαο θαηεγνξηνπνίεζεο κηαο πεξηνρήο.
3.10 πρλόηεηα δεηγκαηηζκνύ – ζπλερήο παξαθνινύζεζε, γηα πεξηνρέο κε ζηνηρεία ≥3 εηώλ
Ζ ειάρηζηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ, γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε πεξηνρέο κε ζηνηρεία ≥3 εηψλ,
είλαη ηνπιάρηζηνλ κεληαία θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ωζηφζν, φηαλ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ≥3 ρξφληα, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα αλαζθνπνχληαη εηήζηα,
ζαλ κέξνο ηεο 3εηνχο πγεηνλνκηθήο κειέηεο, γηα λα απνθαζηζηεί εάλ κπνξεί λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα ησλ
δεηγκαηνιεςηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βαζίδεηαη ζηνλ γεσκεηξηθφ κέζν φξν xg, πνπ ππνινγίδεηαη
γηα ηελ πεξίνδν ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ 24 απνηειέζκαηα.
Καηεγνξία Α: Δάλ ε γεσκεηξηθή κέζε ηηκή είλαη πάλσ απφ 13 ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο είλαη
ηνπιάρηζηνλ κεληαία
Καηεγνξία Β: Δάλ ε γεσκεηξηθή κέζε ηηκή είλαη ιηγφηεξν απφ 40 ή πάλσ απφ 210 ε ζπρλφηεηα
δεηγκαηνιεςίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ κεληαία
Καηεγνξία Γ: Δάλ ε γεσκεηξηθή κέζε ηηκή είλαη ιηγφηεξν απφ 750 ή πάλσ απφ 2250 ε ζπρλφηεηα
δεηγκαηνιεςίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ κεληαία
Δάλ ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δείμεη φηη πιεξνχληαη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ηνπ γεσκεηξηθνχ
κέζνπ φξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο πεξηνρήο, ε πεξηνρή ζεσξείηαη φηη είλαη ζηαζεξή θαη ε
ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα κεησζεί ζε δεηγκαηνιεςίεο αλά δίκελν. Θα πξέπεη σζηφζν, λα
ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα δεδνκέλα ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο, ψζηε λα απνθαζηζηεί εάλ ε κεληαία
δεηγκαηνιεςία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηλνκεληθή ζηαζεξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
Όπνπ εθαξκφδεηαη κεησκέλε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο, ε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα ζηαζεξφηεηαο
ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη εηεζίσο, σο κέξνο ηεο εηήζηαο αλαζθφπεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο. Όηαλ
ηα δεδνκέλα 3 εηψλ βαζίδνληαη πάλσ ζε κεησκέλε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ 12 απνηειέζκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεσκεηξηθήο κέζεο ηηκήο.
Δάλ ε αλαζθφπεζε ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο, ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο,
δείμνπλ φηη ε έθηαζε ηεο κφιπλζεο ζε κία πεξηνρή φπνπ εθαξκφδεηαη δεηγκαηνιεςία αλά δίκελν κπνξεί λα
έρεη αιιάμεη, ηφηε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δεηγκαηνιεςίεο ζε κεληαία βάζε, έσο φηνπ κία
πεξαηηέξσ επαλεμέηαζε δείμεη φηη πιεξνχληαη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζηαζεξφηεηαο ζηελ πεξηνρή.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο, δελ ηζρχεη
γηα ηηο πεξηνρέο κε επνρηαθή θαηεγνξηνπνίεζε.
3.11 Δπνρηαθή δεηγκαηνιεςία
Ζ θαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Όκσο, ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη επνρηαθή δξαζηεξηφηεηα αιηείαο δηζχξσλ καιαθίσλ θαη έρνπλ
θαηεγνξηνπνηεζεί σο θαηεγνξίεο Α θαη Β είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ κφλν γηα ηηο
πεξηφδνπο ηνπ έηνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο θαη λα απμεζεί ε
ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπο έηνπο, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηελ
πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο πςειψλ απνηειεζκάησλ ηελ πεξίνδν απηή. Ζ έλαξμε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ
πεξηνρψλ απηψλ πξέπεη λα αξρίδεη 1 κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο γηα
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ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο θαηεγνξία Α θαη 2 κήλεο πξηλ γηα ηηο πεξηνρέο θαηεγνξίαο Β. Ζ
ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ κεληαία θαη ζπζηήλεηαη λα
είλαη ζε δεθαπελζήκεξε βάζε κεηά ηελ αξρηθή δεηγκαηνιεςία θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο.
Όπνπ ε πγεηνλνκηθή κειέηε ή/θαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο κηαο πεξηνρήο δείρλνπλ φηη
κπνξεί λα ζπκβνχλ απνηειέζκαηα E. coli >46.000MPN/100gr ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ, θαζψο θαη
γηα ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο Γ, ε παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Αθφκα, εάλ ππάξρεη πεξίπησζε, γηα κία πεξηνρή, ε ζπγθνκηδή λα γίλεη θαη εθηφο ηεο παξαδνζηαθήο πεξηφδνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο, ηφηε ε παξαθνινχζεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη επίζεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
3.12 Υξόλνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο
Ζ επηινγή ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κία
φζν ην δπλαηφλ ηπραία βάζε ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλψο επεξεάδνπλ ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, π.ρ. παιίξξνηα, βξνρφπησζε, αέξαο θιπ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί ε εηζαγσγή
νπνηαζδήπνηε ζπζηεκαηηθήο απφθιηζεο (bias) ζηα απνηειέζκαηα. Δλαιιαθηηθά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ
απφ ζπλζήθεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί (κέζσ ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο ή ηεο ζηαηηζηηθήο
επεμεξγαζίαο κεγάινπ αξηζκνχ απνηειεζκάησλ) φηη πξνθαινχλ ηα πςειφηεξα επίπεδα κφιπλζεο
(πξνζέγγηζε ηεο ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο, worst-case approach)
3.13 Υξόλνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζε πεξηνρέο κεηεγθαηάζηαζεο
ηηο πεξηνρέο κεηεγθαηάζηαζεο, δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα γηα ην πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο, έσο φηνπ πεξάζνπλ δχν εβδνκάδεο απφ
ηελ ελαπφζεζε ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζηελ πεξηνρή κεηεγθαηάζηαζεο. Όηαλ κία πεξηνρή κεηεγθαηάζηαζεο
ρσξίδεηαη ζε ππν-πεξηνρέο κε ζθνπφ ηελ ππνδνρή δηαθνξεηηθψλ παξηίδσλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
δείγκαηα απφ ηελ ππν-πεξηνρή εθείλε ζηελ νπνία έρεη ηθαλνπνηεζεί ε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο

4
4.1

Γεηγκαηνιεςία θαη κεηαθνξά δείγκαηνο
Γεληθά

Οη δεηγκαηνιεςίεο γηα ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο κηαο πεξηνρήο ζπγθνκηδήο δίζπξσλ καιαθίσλ,
θαζνξίδνληαη απφ ην ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο θαη ε κεηαρείξηζε ηνπ δείγκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ
δεηγκαηνιεςία είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο θαη επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο.
Όια ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε έλα πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δεηγκαηνιεςία. Σν πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο ζα
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο φζνπο ιακβάλνπλ δείγκαηα γηα ην πξφγξακκα επηηήξεζεο ηεο πεξηνρήο.
Σν πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ:
1. ηελ ηνπνζεζία θαη ην ηχπν ηνπ δείγκαηνο
2. ηα κέζα δεηγκαηνιεςίαο
3. ηνλ αξηζκφ θαη ην ειάρηζην βάξνο ησλ κεκνλσκέλσλ δψσλ πνπ απνηεινχλ ηελ δείγκα (αλά είδνο)
4. ηνλ ηξφπν θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ πεξηβιεκάησλ ησλ δεηγκάησλ
5. έληππν δεηγκαηνιεςίαο
6. πεξηέθηεο δεηγκάησλ θαη εμσηεξηθή ζπζθεπαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
7. ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ κεηαθνξά
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8. ην απνδεθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο εμέηαζεο
Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο έλαξμεο ηεο εμέηαζεο δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ 24 ψξεο. Ωζηφζν, ε Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα επεθηείλεη ηνλ παξαπάλσ ρξφλν έσο ηηο 48
ψξεο, θαηά πεξίπησζε γηα κηα πεξηνρή, φπνπ ιφγσ ηεο ηνπνζεζίαο ηεο θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ηνπ
δείγκαηνο ζην εξγαζηήξην δελ είλαη εθηθηφ λα ηζρχζεη ην φξην ησλ 24 σξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη
λα ηεθκεξηψλεηαη φηη απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία δηαηήξεζεο ηνπ δείγκαηνο (1-8OC) δηαηεξείηαη θαζ’ φιε
ηελ δηάξθεηα ησλ 48 σξψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ζπγθξηηηθή κειέηε ε νπνία λα απνδεηθλχεη φηη
δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο E. coli ζην ίδην δείγκα, θάησ απφ απηέο ηηο
ζπλζήθεο, φηαλ εμεηάδεηαη ζε 24 θαη ζε 48 ψξεο.
Όια ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έλα έληππν δεηγκαηνιεςίαο. Σν παξαπάλσ έληππν ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξή ηξφπν.
4.2

Δθπαίδεπζε ησλ δεηγκαηνιεπηώλ

Όινη νη δεηγκαηνιήπηεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη επίζεκα, πξηλ ηνπο επηηξαπεί ε ιήςε δεηγκάησλ γηα
έλα πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο κηαο πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή ηνπ
πξσηνθφιινπ δεηγκαηνιεςίαο. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε νξίδνληαη ζην Άξζξν 6 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 882/2004 πνπ αθνξά ηνπο Δπίζεκνπο Διέγρνπο. Έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο ζα
πξέπεη λα δίδεηαη ζε θάζε εθπαηδεπκέλν δεηγκαηνιήπηε, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δηαδηθαζίεο
θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο. Σέινο, νη δεηγκαηνιήπηεο ζα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε ηνλ θαηάιιειν
εμνπιηζκφ γηα ηελ δεηγκαηνιεςία αιιά θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο.
4.3

Πξνκήζεηα ησλ δεηγκάησλ από ηελ επηρείξεζε

Δάλ νη ππάιιεινη ηεο Αξκφδηαο Αξρήο δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ δείγκαηα, ην πξνζσπηθφ ηεο(ησλ)
επηρείξεζεο(-σλ) πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα ηα πξνκεζεχζεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή. Γηα
λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκθσλία, ζε ηνπηθφ επίπεδν, κεηαμχ ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη ηεο(ησλ)
επηρείξεζεο(-σλ), ψζηε λα ηεξνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δεηγκαηνιεςία θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, ζηελ παξαπάλσ ζπκθσλία, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη θαη ην επίπεδν
επνπηείαο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ απηψλ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. Ζ επνπηεία απηή ζα πξέπεη λα απνηειεί
κέξνο ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ ζρεδίνπ θαη λα επηζεσξείηαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο. Θα
πξέπεη αθφκα, λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νπνηεζδήπνηε απνθιίζεηο απφ ηα
πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηαθνξάο, ζα αλαγλσξίδνληαη εγθαίξσο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ δείγκαηνο
θαη φρη αθνχ γίλεη γλσζηφ ην εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα.
4.4

Γηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηγκάησλ από ηελ βηνκεραλία

Δάλ απνθαζηζζεί, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 854/2004, γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κηαο
πεξηνρήο λα ιεθζνχλ ππφςε εθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ θαη εθείλα πνπ ιακβάλνληαη
απφ ηνλ απηνέιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ. Ζ ηνπνζεζία θαη ν ρξφλνο ιήςεο
ησλ δεηγκάησλ, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ην επίπεδν κφιπλζεο ζηελ πεξηνρή θαη
απηφ ζα εθηηκάηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ πνξίζκαηνο ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο. Ζ δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο
θαη κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηα πξσηφθνιια πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ
Αξκφδηα Αξρή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη κε ηελ κέζνδν αλαθνξάο ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) 2073/2005. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη ηνπ
εξγαζηεξίνπ κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε δηάζεζε ελφο πιήξνπο παθέηνπ απνηειεζκάησλ.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα νπνησλδήπνηε δηεξεπλεηηθψλ ειέγρσλ θαη/ή απηνειέγρσλ
22

εγθαηαζηάζεσλ απνζηνιήο/θαζαξηζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ καθξνπξφζεζκν
θαζνξηζκφ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κηα πεξηνρήο παξαγσγήο.
4.5

Δπηζεώξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηαθνξάο

Δπηζεσξήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ, ζα πξέπεη λα
δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην έηνο, γηα έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ δεηγκάησλ θαη
δεηγκαηνιεπηψλ (ζπλήζσο 10%), βάζε ελφο θπιηφκελνπ πξνγξάκκαηνο επηζεσξήζεσλ, νχησο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη επηζεσξήζεηο ζα δηελεξγνχληαη κε επζχλε ηεο
Κεληξηθήο Αξκφδηαο Αξρήο, απφ ηελ Γ/λζε Δπηζεψξεζεο ηεο Γ.Γ.Κ. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. Απνθιίζεηο απφ ηα
ζρεηηθά πξσηφθνιια ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη (απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη επαλεθπαίδεπζε ησλ
δεηγκαηνιεπηψλ). Σα κεζνδηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ επηζεσξήζεσλ κπνξεί λα κεγαιψζνπλ κέρξη ηα 3 έηε, κε
βάζε ηελ αμηνιφγεζε θαιήο επίδνζεο θαη νξζήο εθαξκνγήο ησλ πξσηνθφιισλ. Σν πξφγξακκα ησλ
επηζεσξήζεσλ θαηαξηίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο κε επζχλε ηεο Κεληξηθήο Αξκφδηαο Αξρήο, ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.

5

Μηθξνβηνινγηθή εμέηαζε

Σν Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ (Η.Τ.Σ.) Αζελψλ, σο Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο (Δ.Δ.Α.) γηα ηνλ
έιεγρν ησλ κνιχλζεσλ ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ απφ βαθηήξηα θαη ηνχο, είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ επίζεκν έιεγρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ ζπγθνκηδήο
Ε.Γ.Μ.
5.1

Μεζνδνινγία

Όια ηα εξγαζηήξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξηζζφηεξν πηζαλνχ αξηζκνχ (Most
Probably Number technique) κε ηελ ρξήζε πεληαπιήο ζεηξάο ζσιήλσλ θαη γηα 3 δηαδνρηθέο αξαηψζεηο
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO/TS 16649-3 γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο E. coli. Όια ηα δείγκαηα Ε.Γ.Μ. πξέπεη
λα εμεηάδνληαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ζπγθνκηδή ηνπο, εθηφο θαη εάλ πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην
πιάλν δεηγκαηνιεςίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ην εξγαζηήξην
ζηελ Αξκφδηα Αξρή, ζηελ Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή θαη Δ.Δ.Α.
5.2

Γηαπίζηεπζε

Όια ηα εξγαζηήξηα πνπ δηεμάγνπλ ειέγρνπο δίζπξσλ καιαθίσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο), πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN ISO/IEC 17025 γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηακέηξεζε E. coli ζε δίζπξα καιάθηα.
5.3

Δζσηεξηθόο Πνηνηηθόο Έιεγρνο

Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πξφηππα ISO/TS 16649-3 θαη EN
ISO/IEC 17025 κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ηα εξγαζηήξηα.
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5.4

πγθξηηηθέο δνθηκέο

Όια ηα εξγαζηήξηα πνπ δηεμάγνπλ δνθηκέο δίζπξσλ καιαθίσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δηεξγαζηεξηαθέο ή ζπγθξηηηθέο δνθηκέο γηα θαηακέηξεζε E. coli, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Δ.Δ.Α.
5.5

Καηάζηαζε δείγκαηνο

Όια ηα δείγκαηα πνπ πξνζέξρνληαη ζηα εξγαζηήξηα γηα εμέηαζε θαη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
θξηηήξηα δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηαθνξάο δείγκαηνο, δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαδηθαζίεο
θαηεγνξηνπνίεζεο κηαο πεξηνρήο. Ο ππεχζπλνο γηα ηελ δεηγκαηνιεςία, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη αλάινγα
απφ ην εξγαζηήξην.
5.6

Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ

Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ην εξγαζηήξην ζηελ Αξκφδηα Αξρή,
ζηελ Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή θαη Δ.Δ.Α. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα
είλαη άκεζε κε ηειέθσλν θαη fax.
Παξαθάησ θαίλεηαη ζρεκαηηθά ν ηξφπνο ελεκέξσζεο.

6

Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κηθξνβηνινγηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηνρψλ ζπιινγήο
Ε.Γ.Μ. θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ζπλέρεηα, απαηηεί νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη
ηα απνηειέζκαηα, λα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα, ζε κία θαιά νξγαλσκέλε θαη εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή.
Γεληθά, ν πην απνηειεζκαηηθφο θαη εππξνζάξκνζηνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη κε ηελ κνξθή κηαο
ζρεηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ.
Σα ζηνηρεία απφ ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, πνπ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ,
είλαη ηα αθφινπζα:
 Πιεξνθνξίεο γηα πιάλν δεηγκαηνιεςίαο.
 Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα δείγκαηα.
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Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δεηγκάησλ.
Απνηειέζκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο κειέηεο.
Πιεξνθνξίεο γηα γεγνλφηα κφιπλζεο ησλ πεξηνρψλ.
Απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλήζεσλ ησλ γεγνλφησλ κφιπλζεο.
Αλψκαια απνηειέζκαηα E. coli.

ε θάζε Σκήκα Κηεληαηξηθήο ζα πξέπεη λα νξηζζεί έλαο αξκφδηνο ππάιιεινο θαη έλαλ αλαπιεξσηήο
ηνπ, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ δηαξθή ελεκέξσζή ηεο.

7
7.1

Καηεγνξηνπνίεζε
Πεξηγξαθή κηαο πεξηνρήο (δώλεο) παξαγσγήο

Μία θαηεγνξηνπνηεκέλε πεξηνρή παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ αθξηβή γεσγξαθηθά φξηα ζε ζρέζε κε ηελ
αθηνγξακκή θαη φηαλ είλαη απαξαίηεην ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Ηδαληθά, ζα πξέπεη λα απνηειεί
κηα νκνηνγελή νληφηεηα φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα:
1. Tελ πξφζβαζε
2. Σελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
3. Σελ νξηνζέηεζε
4. Σα πδξνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
5. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπθινθνξίαο ησλ κηθξνβηνινγηθψλ παξαγφλησλ κφιπλζεο (επηκνιπληψλ)
Ζ πεξηνρή (δψλε) κπνξεί λα αθνξά ην ζχλνιν ή κέξνο κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο παξαγσγήο. Μηα
πεξηνρή κεηεγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη εμνινθιήξνπ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε κηα κνλαδηθή δψλε. ε
πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζα
νδεγήζεη ζην λα απνθαζηζηεί ην εάλ ζα ππάξρεη κηα κνλαδηθή ή πνιιαπιέο δψλεο, ζα πξέπεη λα
απνηειεί ην εάλ ε πεξηνρή είλαη κηα κνλαδηθή νληφηεηα απφ εθηειεζηηθήο ζθνπηάο γηα ηελ αξκφδηα
αξρή. ε θάζε δψλε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο.
Σα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα απφ ηελ πγεηνλνκηθή κειέηε θαη ην πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ, ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα φξηα ηεο θαηεγνξηνπνηεκέλεο πεξηνρήο απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή (δηεμαγσγήο πγεηνλνκηθψλ εξεπλψλ), κε ηηο ππεξεζίεο αιηείαο θαη ηελ ιηκεληθή
αξρή ηεο πεξηνρήο.
7.2

Δξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο

7.2.1 Πποκαηαπκηική καηηγοπιοποίηζη
Γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο παξαγσγήο Ε.Γ.Μ., ρξεηάδεηαη ε ιήςε
ηνπιάρηζηνλ 12 δεηγκάησλ απφ θάζε αλαγλσξηζκέλν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζε 6 κήλεο, κε έλα
κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ φρη ιηγφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο. Δάλ ε πγεηνλνκηθή
κειέηε δείμεη φηη ε πεξηνρή είλαη απνκνλσκέλε θαη ρσξίο ζεκαληηθέο πεγέο κφιπλζεο, ρξεηάδεηαη ε ιήςε
ηνπιάρηζηνλ 6 δεηγκάησλ ζε 3 κήλεο, κε έλα κεζνδηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ φρη
ιηγφηεξν απφ κία εβδνκάδα.

7.2.2 Απσική πλήπηρ καηηγοπιοποίηζη
Σα ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ δεηγκαηνιεςία, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπλερψο, γηα λα
θαζνξηζηεί εάλ ε πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη σο έρεη. Μεηά απφ έλα έηνο (ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξίνδνο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή θαηεγνξηνπνίεζε) ζα
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κπνξεί λα γίλεη κηα αξρηθή πιήξεο θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
λνκνζεζία (Παξάγξαθνο 1.6 Πίλαθαο). ην δηάζηεκα απηφ ηνπ ελφο έηνπο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ηνπιάρηζηνλ έλα δείγκα αλά κήλα.
7.2.3 Πλήπηρ καηηγοπιοποίηζη – ζςσνόηηηα ζηην επανεξέηαζη ηων δεδομένων παπακολούθηζηρ
Σα απνηειέζκαηα απφ θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζα επαλεμεηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ ή φια ηα δεδνκέλα εάλ απηά θαιχπηνπλ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ
3 εηψλ. Δάλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο πεγέο κφιπλζεο κέζα ζε απηήλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ηφηε
κφλν απηά ηα ζηνηρεία (κεηά ηηο αιιαγέο) ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηήλ ηελ επαλεμέηαζε. Μία πιήξεο
θαηεγνξηνπνίεζε πάλσ ζε απηήλ ηελ βάζε, ζα δηαξθέζεη, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο.
Δπαλεμέηαζε δελ ζα κπνξεί λα γίλεη εάλ ππάξρνπλ ιηγφηεξν απφ 24 απνηειέζκαηα γηα 3 έηε, ή ν αλάινγνο
αξηζκφο δεηγκάησλ εάλ ε πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε απφ 3 έηε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε
ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα αλαβιεζεί, έσο φηνπ ιεθζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά δείγκαηα κε κεζνδηαζηήκαηα
δεηγκαηνιεςηψλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ ελφηεηεο αλαιφγσο. Σα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε θαηά ηελ επαλεμέηαζε, ζα πξέπεη λα αθνξνχλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δάλ δελ είλαη δπλαηφ λα
ππάξρνπλ δηαζέζηκα απνηειέζκαηα γηα ιφγνπο δεηγκαηνιεςίαο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη γηα
ηελ απνπζία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ.
7.2.4 Εποσιακή καηηγοπιοποίηζη
Υξεηάδνληαη δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ πνπ λα δείρλνπλ κηα επνρηαθή ηάζε ησλ απνηειεζκάησλ E.
coli γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα επνρηαθή θαηεγνξηνπνίεζε. Γηα κηα επνρή πνπ ε πεξηνρή παξαγσγήο
θαηαηάζζεηαη σο ιηγφηεξν κνιπζκέλε, πξέπεη λα κεζνιαβεί κηα πεξίνδνο 2 κελψλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)
κεηά απφ πεξίνδν πνπ ε πεξηνρή είλαη θαηεγνξίαο Γ ή ελφο κήλα κεηά απφ πεξίνδν πνπ ε πεξηνρή είλαη
θαηεγνξίαο Β. Σα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ πξέπεη λα
ζπκβαδίδνπλ κε ηελ βειηησκέλε θαηεγνξία θαηεγνξηνπνίεζεο.
Σα δεηνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ επαλεμέηαζε ζηελ πεξηνρή απηή, ζα πξνθχπηνπλ απφ
ηελ δεηγκαηνιεςία πνπ γίλεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν θαη ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν.
Ζ ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαζεξψλ πεξηνρψλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο επνρηθέο
θαηεγνξηνπνηήζεηο. Γηα πεξηνρέο κε ραξαθηεξηζηηθά θαηεγνξίαο Γ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πην κνιπζκέλεο
πεξηφδνπ κέζα ζην ρξφλν, ε δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κεληαία βάζε, ψζηε λα εληνπηζζνχλ
απνηειέζκαηα >46.000 Ε. coli αλά 100gr ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ. Όηαλ ηα εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα
ηνπ παξειζφληνο, ή ε πγεηνλνκηθή κειέηε, δείμνπλ φηη ππάξρεη απηφο ν θίλδπλνο ζε άιιε πεξηνρή, πξέπεη λα
ππάξμεη ε ίδηα πξνζέγγηζε.
7.2.5 Μικπήρ σπονικήρ διάπκειαρ καηηγοπιοποίηζη
Όπνπ ππάξρεη εκθαλήο επνρηαθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο Α ή Β θαηεγνξίαο,
ε θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη γηα κηα πεξηνξηζκέλε πεξίνδν ζην ρξφλν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε
δεηγκαηνιεςία ζα πξέπεη λα αξρίζεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ ζπιινγή/ζπγθνκηδή γηα ηηο πεξηνρέο
θαηεγνξίαο Α θαη 2 κήλεο πξηλ ηε ζπιινγή/ζπγθνκηδή γηα ηηο πεξηνρέο θαηεγνξίαο Β.
7.3

Δξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ζε κηα πεξηνρή κε αξθεηά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ επηηήξεζε ζε κίαο πεξηνρήο
παξαγσγήο, ζπλήζσο ιφγσ ηεο παξνπζίαο πνιιαπιψλ ζεκείσλ κφιπλζεο, ηα απνηειέζκαηα απφ θάζε
ζεκείν ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ δίλνληαη ζην Πίλαθα ηεο Παξαγξάθνπ 1.6 . Ζ
θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα γίλεη ζηε βάζε ηεο ρεηξφηεξεο (πεξηζζφηεξν κνιπζκέλεο)
πεξίπησζεο, δειαδή βάζεη ηνπ ζεκείνπ κε ηα ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα.
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7.4

Δπίπησζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ

ηηο δψλεο φπνπ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη φηη επεξεάδνληαη είηε απφ κεκνλσκέλεο βξνρνπηψζεηο ή
απφ ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ βξνρψλ θαη ηα 2 ηειεπηαία έηε έρνπλ ρακειφηεξε εηήζηα βξνρφπησζε
ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν, ν αξηζκφο ησλ εηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε ζα πξέπεη λα
επεθηαζεί θαηά δχν.
7.5

Αλώκαια απνηειέζκαηα

Σα απνηειέζκαηα ησλ αθφινπζσλ γεγνλφησλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο αλψκαια θαη λα
εμαηξεζνχλ απφ ηα δεδνκέλα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο:
1. Έιιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηα πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο.
2. Αλεπάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο ή επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηα νπνία έρνπλ επηδηνξζσζεί θαη
φπνπ ε Αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο κφιπλζεο δηαπηζηψζεη φηη ε βιάβε απηή δελ είλαη
δπλαηφ λα δηνξζσζεί.
3. Μία εθδήισζε βξνρφπησζεο πνπ επαλεκθαλίδεηαη θάζε 5 έηε ή θαη πεξηζζφηεξν (δει. βξνρφπησζε κε
έληαζε/δηάξθεηα πνπ πηζαλψο λα ζπκβαίλεη θάζε 5 έηε ή θαη πεξηζζφηεξν - απηφ δηαθέξεη απφ πεξηνρή
ζε πεξηνρή)
Όηαλ ε Αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζεσξεί φηη:
α) ε αλεπάξθεηα ζρεηηθά κε ην ζεκείν 1 επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κηθξνβηνινγηθφ απνηέιεζκα
β) έλα πεξηζηαηηθφ ησλ ζεκείσλ 2 ή 3, έρεη ή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά επεξεάζεη ηελ κηθξνβηνινγηθή
θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ζπγθνκηδήο.
ε ζρέζε κε ην ζεκείν 1, έλα ζπκπιεξσκαηηθφ δείγκα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρέδην
δεηγκαηνιεςίαο γηα ην έηνο ζε ηπραία βάζε. Γηα απηφ ην θξηηήξην, φια ηα απνηειέζκαηα (ηφζν ηα ρακειά
φζν θαη ηα πςειά) ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ.
ε ζρέζε κε ηα πεξηζηαηηθά 2 ή 3 , ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηελ ιήςε πεξαηηέξσ δηεξεπλεηηθψλ
δεηγκάησλ θαη ζηελ επηβνιή βξαρππξφζεζκσλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή ζπγθνκηδήο.
7.6

Γηαδηθαζία ζπλαγεξκνύ θαηά ηελ παξαθνινύζεζε θαηεγνξηνπνηεκέλσλ πεξηνρώλ

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ αθφινπζσλ ηηκψλ ζε έλα ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο κηαο πεξηνρήο
παξαγσγήο:
Καηεγνξίαο Α: 230 MPN E. coli/100gr ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ
Καηεγνξίαο Β: 4.600 MPN E. coli/100gr ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ
Καηεγνξίαο Γ: 46.000 MPN E. coli/100gr ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ πγξνχ
ή εάλ θάπνην ζπκβάλ κφιπλζεο ή αθξαίεο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έρνπλ πιήμεη ηελ πεξηνρή, ή εάλ
ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ ζχλδεζε, ή πηζαλή ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο εμαιίεπζεο/ζπιινγήο
νζηξάθσλ κε έλα θξνχζκα αζζέλεηαο, ηφηε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζπλαγεξκνχ.
Ζ δηαδηθαζία απηή ε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
 Να αξρίζνπλ δηεξεπλεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο.
 Να μεθηλήζνπλ πεξαηηέξσ δεηγκαηνιεςίεο, κε εβδνκαδηαία κεζνδηαζηήκαηα.
 Να δηελεξγεζνχλ έξεπλεο γηα ζπκβάληα κφιπλζεο ζηελ πεξηνρή.
 Να ιεθζνχλ άκεζα βξαρππξφζεζκα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε απαγφξεπζε
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ηεο δηάζεζεο ησλ Ε.Γ.Μ. γηα άκεζε θαηαλάισζε απφ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Σελ ππνρξεσηηθή
δηέιεπζή ηνπο απφ θέληξν θαζαξηζκνχ ή ηε δηέιεπζε ζε δψλε κεηεγθαηάζηαζεο, εάλ ην
εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα έρεη ραξαθηεξηζηηθά Β δψλεο ή κεηά απφ ππνρξεσηηθή δηέιεπζε ζε
δψλε κεηεγθαηάζηαζεο/ή εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο, εάλ ην εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα έρεη
ραξαθηεξηζηηθά Γ δψλεο θαη είλαη νπσζδήπνηε < 46.000 MPN E. coli αλά 100g ζάξθαο θαη
ελδνζπξηθνχ πγξνχ. Γηα απνηειέζκαηα >46.000 MPN E. coli αλά 100g ζάξθαο θαη ελδνζπξηθνχ
πγξνχ απαγνξεχεηαη ε ζπιινγή Ε.Γ.Μ. απφ ηελ πεξηνρή παξαγσγήο.
Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα
ην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί.
ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ έξεπλεο ζε ζπλδπαζκφ κε 2 ζπλερή εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα κέζα
ζηα επηηξεπφκελα φξηα γηα ηελ θαηεγνξία ηεο δψλεο, νδεγήζνπλ ζε ηεθκεξίσζε ηεο αηηίαο ησλ ππεξβάζεσλ
θαη ζε επαλαθνξά ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ γηα ηελ θαηεγνξία
ηεο δψλεο, ηφηε ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί κπνξνχλ λα αξζνχλ. Δθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε
αηηηνιφγεζε πνπ νδήγεζε ζε ππέξβαζε ησλ νξίσλ, θαζψο θαη ηεθκεξησκέλε άξζε ηεο αηηίαο πνπ πξνθάιεζε
ηελ ππέξβαζε απηή, ηφηε ηα πςειά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηα δεδνκέλα γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο.
ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ έξεπλεο δελ νδεγήζνπλ ζε δηθαηνιφγεζε ησλ ππεξβάζεσλ θαη επηπιένλ
ηα επφκελα ζπλερή εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη εθηφο ησλ νξίσλ γηα ηε δψλε, ηφηε
ηα κέηξα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη εμεηάδεηαη ε εθ λένπ ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο δψλεο.
Όπνπ νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην ππάξρνλ θαζεζηψο θαηεγνξηνπνίεζεο δελ ζπκβαδίδεη κε ηα
δεδνκέλα/επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, ηφηε ε θαηεγνξηνπνίεζε πξέπεη
λα αλαζεσξεζεί.
Οη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο πξέπεη επίζεο λα μεθηλήζνπλ, φηαλ ηα απνηειέζκαηα απηνειέγρσλ ζηα θέληξα
απνζηνιήο θαη θαζαξηζκνχ Ε.Γ.Μ. ή ηα απνηειέζκαηα απφ επίζεκεο δεηγκαηνιεςίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
απηέο, δείμνπλ φηη νη ππάξρνπλ απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ E. coli πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ην πγεηνλνκηθφ
θαζεζηψο ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο πνπ εμαιηεχηεθαλ ηα πξντφληα.
Ροή ηηρ πληποθοπίαρ
1. Άκεζα από ην εξγαζηήξην επίζεκνπ ειέγρνπ
 Δλεκέξσζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο γηα ην εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα κε fax & ηειέθσλν.
 Δλεκέξσζε ηεο Γ/λζεο Κ.Γ.Τ. ηεο Γ.Γ.Κ. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. γηα ην εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα, κε
fax & ηειέθσλν.
2. Άκεζα από ηελ Αξκόδηα Αξρή
 Έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο θαη δηαλνκή ηεο ζηνπο
ινηπνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο (βάζεη ηνπ ζεκείνπ 1.4.1 ηνπ παξφληνο) θαη ζηηο γεηηνληθέο
θηεληαηξηθέο αξρέο.
 Απνζηνιή ηεο απφθαζεο ιήςεο κέηξσλ κε fax & ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζηε Γ/λζε Κ.Γ.Τ. ηεο
Γ.Γ.Κ. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.
 Δπηηφπηνη έιεγρνη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη έιεγρνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηελ αγνξά γηα
αλάθιεζε παξηίδσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ απφ ηελ εκέξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο έσο θαη ηελ έθδνζε
ηνπ εξγαζηεξηαθνχ απνηειέζκαηνο, αιιά θαη κέρξη ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ
πεξηνρή παξαγσγήο
3. Άκεζα από ηε Γ/λζε Κ.Γ.Τ. ηεο Γ.Γ.Κ. ηνπ ΤΠΑΑΣ
 ε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ., ελεκέξσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ
ηφπνπ ηνπ ππνπξγείνπ γηα ην εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα πνπ ππνδειψλεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ
γηα ηελ θαηεγνξία ηεο πεξηνρήο θαη αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πεξηνρή,
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φηαλ ε απφθαζε απηή εθδνζεί θαη απνζηαιεί απφ ηελ Αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή
7.7

Απαγόξεπζε ζε πεξηνρέο γύξσ από αγσγνύο, ιηκάληα, καξίλεο θαη εγθαηαζηάζεηο

Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγά ιηκάληα θαη καξίλεο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
ζπιινγή ησλ δίζπξσλ καιαθίσλ. Πεξηνρέο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζε αλελεξγά ιηκάληα θαη καξίλεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επνρηαθή βάζε) δελ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή, εθηφο εάλ κία κηθξνβηνινγηθή θαη ρεκηθή κειέηε (αλάιπζε θηλδχλνπ,
δειαδή λα εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη θάπνηνο θίλδπλνο) γηα ηελ κφιπλζε δείμεη φηη απηή είλαη
θάησ απφ ην επίπεδν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ θαηαλάισζε
ησλ δίζπξσλ.
Αλάιπζε θηλδχλνπ ζα πξέπεη ζίγνπξα λα δηελεξγεζεί φηαλ ιχκαηα ή απφβιεηα απφ δσηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαηαιήγνπλ απεπζείαο ζε κηα θαηεγνξηνπνηεκέλε πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη
επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα ηελ παξαγσγή θαη αζθάιεηα ησλ νζηξαθνεηδψλ. Δάλ θξίλεηαη
απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα νξίδεηαη θνληά ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, κηα πεξηνρή πνπ λα απαγνξεχεηαη ε
ζπιινγή/ζπγθνκηδή θαη ηα φξηα απηήο ηεο πεξηνρήο ζα πξνζδηνξίδνληαη αλά πεξίπησζε, ιακβάλνληαο
ππφςε ην κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο εμαηηίαο ηεο
παξνπζίαο ηνπο.
Οη δψλεο ηεο Καηεγνξίαο Α δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζπλερή ή πεξηνδηθά ιχκαηα ή απνξξίςεηο
θνπξάλσλ ησλ δψσλ ή κείγκαηα απηψλ. Οη δψλεο ηεο Καηεγνξίαο Α δελ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ
κία δψλε αθηίλαο 300 κέηξσλ γχξσ απφ ηηο εηζφδνπο ζηα ιηκάληα θαη ζηηο καξίλεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
εθξνέο απφ ηα παξαπάλσ, εθηφο εάλ ε πγεηνλνκηθή κειέηε δείμεη φηη απηή ε δψλε απηή απνθιεηζκνχ κπνξεί
λα κεησζεί. Σέηνηνη απνθιεηζκνί ζα πξέπεη επίζεο λα εθηηκεζνχλ γηα ηηο δψλεο ηεο Καηεγνξίαο Β, εθηφο εάλ
κία κειέηε αλίρλεπζεο ή κνληέιν ηεο πνηφηεηαο ηνπ χδαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βαθηεξηνινγηθή
παξαθνινχζεζε ζηελ πεξηνρή πνπ γεηηληάδεη άκεζα κε ηελ πεγή κφιπλζεο, δείμεη φηη δελ ππάξρεη
ελδερφκελε επίπησζε. Οη ρεκηθέο κνιχλζεηο κπνξεί λα είλαη έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα κε θάπνηεο εθξνέο πνπ
πεξηιακβάλνπλ βηνκεραληθά απφβιεηα θαη απφβιεηα απφ ηα ιηκάληα θαη ηηο καξίλεο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο
απφ απηέο ηηο εθξνέο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ μερσξηζηά.
7.8

Γηαδηθαζίεο επαλεμέηαζεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο

Σν πγεηνλνκηθφ θαζεζηψο ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο Ε.Γ.Μ. ζα επαλεμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε, κεηαμχ
1 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ. Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο, ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζα δηαξθνχλ γηα κηα πεξίνδν ελφο έηνπο θαη φηαλ ηα δεδνκέλα δείρλνπλ θαζαξή
επνρηαθή δηαθχκαλζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο E. coli, ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ε θαηάιιειε επνρηαθή
θαηεγνξηνπνίεζε φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα. Ζ επαλεμέηαζε ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη βάζεη ηεο
εμέηαζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια επξήκαηα γηα ηελ πεξηνρή
(π.ρ. αιιαγέο ζηηο πεγέο κφιπλζεο) θαη ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο θαη ηηο
επηηξνπέο πνπ έρνπλ νξηζζεί.
Σα πνξίζκαηα απφ ηελ επαλεμέηαζε απηή ζα θνηλνπνηνχληαη άκεζα εγγξάθσο, ζηε Γ/λζε Κ.Γ.Τ. ηνπ
ΤΠ.Α.Α.Σ. θαη ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.
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8
8.1

Δπηθνηλσλία
πλαληήζεηο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν

ε εηήζηα βάζε ζα πξέπεη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, λα δηνξγαλψλεηαη ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ αξκφδησλ
θηεληαηξηθψλ αξρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ Ε.Γ.Μ., ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ Ληκεληθνχ
θαη ησλ ππεξεζηψλ Αιηείαο θαζψο θαη ησλ ζπιιφγσλ/ζπλδέζκσλ κπδνθαιιηεξγεηψλ/νζηξαθναιηέσλ θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ Ε.Γ.Μ..
8.2

πλαληήζεηο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε εζληθό επίπεδν

Βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ, ζα δηνξγαλψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα απφ
ηελ Γ/λζε Κ.Γ.Τ. ηεο Γ.Γ.Κ. ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο. ηα
ζεκηλάξηα απηά ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη φιεο νη αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ θαη ηα αξκφδηα εξγαζηήξηα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ Ε.Γ.Μ.
8.3

Αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.
1. Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ Πεξηθεξεηψλ/Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηνπο νξηζκνχο πεξηνρψλ
παξαγσγήο (φξηα, ζπληεηαγκέλεο)
2. Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ Πεξηθεξεηψλ/Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ
πεξηνρψλ παξαγσγήο
3. Γεκνζίεπζε πξνγξακκάησλ δεηγκαηνιεςίαο γηα θάζε πεξηνρή παξαγσγήο
4. Γεκνζίεπζε ραξηψλ πεξηνρψλ παξαγσγήο
5. Δλεκέξσζε δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. γηα ζεηηθά εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα θαη αλάξηεζε
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη γηα θάζε πεξηνρή παξαγσγήο θαη αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε θαη ηε δηάζεζε
ησλ Ε.Γ.Μ. απφ ηηο πεξηνρέο απηέο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
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Παξάξηεκα Η: ρέδην Γεηγκαηνιεςίαο
Πεξηνρή παξαγσγήο (Εψλε)
Όξηα ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο

Δίδνο ηνπ δίζπξνπ καιαθίνπ
εκείν δεηγκαηνιεςίαο
Γεσγξαθηθφο ηφπνο ηνπ ζεκείνπ
δεηγκαηνιεςίαο
(αλαθνξά ζπληεηαγκέλσλ θαη/ή γεσγξαθηθφ πιάηνο/κήθνο)

Δπηηξεπφκελε κέγηζηε απφζηαζε απφ ην
θαζνξηζκέλν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο
Βάζνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο
πρλφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο
Αξκφδηα αξρή
Δγθεθξηκέλνο δεηγκαηνιήπηεο(-εο)
φλνκα(-ηα) θαη αξηζκφο(-νη) αλαθνξάο
Άιιε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο ράξηεο κε ηα φξηα ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο θαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο.

32

Παξάξηεκα ΗΗ: Πξσηόθνιιν Γεηγκαηνιεςίαο

Σνπνζεζία δεηγκαηνιεςίαο
Δίδνο δείγκαηνο
Μέζα δεηγκαηνιεςίαο
Αξηζκφο θαη ειάρηζην βάξνο ησλ
κεκνλσκέλσλ δψσλ πνπ απνηεινχλ ην
δείγκα (αλά είδνο)
Σξφπνο θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ
πεξηβιεκάησλ ησλ δεηγκάησλ
Πεξηέθηεο δεηγκάησλ θαη εμσηεξηθή
ζπζθεπαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
Σξφπνο ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά
ηελ κεηαθνξά
Απνδεθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο
δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο εμέηαζεο
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Παξάξηεκα III: Τπόδεηγκα Δληύπνπ Γεηγκαηνιεςίαο

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ
Tαρ. Γ/λζε:
Σειέθσλα:
Fax :
e-mail:
Πιεξνθνξίεο:

ΠΔΗΡΑΗΑ 01/01/2012
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: ΥΥΥ
Αξ. δείγκαηνο: ΥΥΥ
ΠΡΟ : Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ Αζελψλ

ΘΔΜΑ: Απνζηνιή δείγκαηνο
αο απνζηέιινπκε δείγκα δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ θαη παξαθαινχκε γηα ηελ εμέηαζή ηνπ.
ηνηρεία δείγκαηνο
Πεξηνρή παξαγσγήο (Εώλε)
Δίδνο Ε.Γ.Μ.

Μχδηα

□

Κπδψληα

□

Γπαιηζηεξέο

□

Άιιν
(αλαγξαθή είδνπο)

Πνζόηεηα (ζε βάξνο ή ηεκάρηα)
Θεξκνθξαζία ζπληήξεζεο θαη ηξόπνο κεηαθνξάο
Αηηνύκελε(-εο) εμέηαζε(-εηο)

E. coli □

Salmonella spp. □

Άιιε, πξνζδηνξίζηε

ηνηρεία δεηγκαηνιεςίαο
Ζκεξνκελία θαη ώξα δεηγκαηνιεςίαο
Θεξκνθξαζία δείγκαηνο
(Θεξκνθξαζία λεξνύ γηα ηα βπζηζκέλα
ή ηνπ αέξα γηα ηα εθηεζεηκέλα)

Αξηζκόο αλαγλώξηζεο ηνπ ζθάθνπο ή ηεο
εγθαηάζηαζεο ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο
Αξηζκόο αλαθνξάο ή όλνκα, δεηγκαηνιήπηε
εκείν δεηγκαηνιεςίαο (ζ.δ)
Γεσγξαθηθό πιάηνο ζ.δ.
Βάζνο ζπιινγήο
Καηεύζπλζε
αλέκσλ

Γεσγξαθηθό κήθνο ζ.δ.
Μέζνδνο ζπγθνκηδήο (π.ρ. κε ην ρέξη)
Καηεύζπλζε
Καηάζηαζε
ξεπκάησλ
παιίξξνηαο

Ηζηνξηθό βξνρνπηώζεσλ

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Κηεληαηξηθήο Γεκόζηαο Τγείαο

34

Παξάξηεκα IV: Έληππν απνζηνιήο ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ Κεληξηθή Αξκόδηα Αξρή
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Δ ΕΩΝΣΑ ΓΗΘΤΡΑ ΜΑΛΑΚΗΑ
Ολνκαζία Δξγαζηεξίνπ:
Υξνληθή πεξίνδνο:

Μ ήλα ο

Δί δν ο

Αξ ηζ κό ο

Ε. Γ .Μ .

δ εηγ κά η σλ

Δ ξγ α ζη ε ξη α θ έο ε μ εη ά ζ ε ηο
E. coli MPN/100gr
<230

230-4.600

4.600-46.000

Salmonella spp.
>46.000
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+/- ζε 25gr

Πεξηνρή παξαγσγήο
(Εψλ ε )

Αξ κό δη α Α ξ ρ ή
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Αλαιπηηθό απνηέιεζκα
Salmonella spp. +/- ζε 25gr

Αλαιπηηθό απνηέιεζκα
E. coli MPN/100g

Αξηζκόο ηεο αλαιπηηθήο
αλαθνξάο

Μέζνδνο εμέηαζεο

ηνηρεία
παξαιαβήο
Ζκεξνκελία θαη ε ώξα έλαξμεο
ηεο εμέηαζεο

Θεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο θαηά
ηελ παξαιαβή ηνπ ζην
εξγαζηήξην

ηνηρεία δεηγκαηνιεςίαο
Ζκεξνκελία θαη ε ώξα
παξαιαβήο ηνπ δείγκαηνο ζην
εξγαζηήξην

(ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ γηα ηα βπζηζκέλα
θαη ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα γηα ηα
εθηεζεηκέλα)

Θεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο

Ζκεξνκελία θαη ε ώξα ηεο
δεηγκαηνιεςίαο

Δίδνο δίζπξσλ καιαθίσλ

Γεσγξαθηθό κήθνο
ηεο ζέζεο δεηγκαηνιεςίαο

Πεξηνρή
παξαγσγήο

Γεσγξαθηθό πιάηνο
ηεο ζέζεο δεηγκαηνιεςίαο

Αξηζκόο Αλαγλώξηζεο
ηνπ ζθάθνπο ή ηεο εγθαηάζηαζεο
ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο

(άγξηα αιηεία ή πδαηνθαιιηέξγεηα)

Δίδνο πγθνκηδήο

Ολνκαζία ή/θαη αξηζκόο
πεξηνρήο παξαγσγήο

Παξάξηεκα V: Τπνινγηζηηθό θύιιν γηα ηελ αλαθνξά ησλ αλαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ από ηα εκπιεθόκελα
εξγαζηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 4.4 πξνο ηελ Αξκόδηα Αξρή, ηελ Κεληξηθή Αξκόδηα Αξρή θαη ην Δ.Δ.Α.

Ολνκαζία Δξγαζηεξίνπ:

Φνξέαο δηαπίζηεπζεο / Αξηζκόο πηζηνπνηεηηθνύ:

ηνηρεία εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ

