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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο πάγος, αν και θεωρείται ένα αθώο προϊόν καθημερινής χρήσης,  ενδέχεται να 

εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν 

πως η κατανάλωση πάγου με μικροβιακό φορτίο, φαίνεται να συσχετίζεται με αρκετές 

λοιμώξεις . 

Η μικροβιολογική ποιότητα του πάγου εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένης της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού από το οποίο 

παράγεται, καθώς και της σωστής διαχείρισης, από υγειονομικής άποψης, που  

εφαρμόζεται  κατά την διάρκεια της παραγωγής του, της αποθήκευσης και της τελικής 

διάθεσής του στην κατανάλωση. 

Σε αυτή τη μελέτη διερευνάται η μικροβιολογική ποιότητα του πάγου ξεκινώντας 

από την παραγωγική διαδικασία, στα παγοποιεία, μέχρι και την τελική διάθεσή του από 

τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό 

ελήφθησαν 60 δείγματα πάγου από παγοποιεία αλλά και καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και παράλληλα με τη δειγματοληψία συμπληρώθηκαν και 

ερωτηματολόγια που αφορούσαν την παραγωγική διαδικασία του πάγου καθώς και την 

τελική του διάθεση στην κατανάλωση. Τα δείγματα εξετάσθηκαν για τους παρακάτω 

μικροοργανισμούς:1) Pseudomonas aeruginosa  2) Staphylococcus aureus 3) Esherichia 

coli  4) Enterococcus spp 5) Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)  στους 37
ο
 C και στους 

22
ο
 C  6) Total coliforms. 

Η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε σε ποσοστό 56.67% (34/60) παρουσία Ολικών 

Κολοβακτηριοειδών (Total coliforms), 23.33% (14/60) παρουσία E.coli, 38.33% (23/60) 

παρουσία Enterococcus spp, 30% (18/60) παρουσία P. aeruginosa, 60% (36/60) 

παρουσία S. aureus και 90% (54/60) παρουσία ΟΜΧ στους 37
ο
 C και 90% (54/60) 

αντίστοιχα στους 22
ο
 C. Ο μικροοργανισμός που ανευρέθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό 

των δειγμάτων πάγου ήταν ο S.aureus σε ποσοστό 60% και συγκεκριμένα βρέθηκε στα 2 

από τα 13 παγοποιεία τα οποία εξετάσθηκαν και στα 34 από τα 47 καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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Ουσιαστικά η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε την παρουσία όλων των 

μικροοργανισμών για τους οποίους εξετάσθηκαν τα δείγματα. Παρατηρήθηκε ότι σε όλα 

τα παγοποιεία είχαμε χαμηλό μικροβιακό φορτίο, σε αντίθεση με τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος  που παρατηρήθηκε αυξημένο μικροβιακό φορτίο. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μερικά in vitro πειράματα στο εργαστήριο 

προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανές αιτίες μόλυνσης του πάγου με παθογόνους 

μικροοργανισμούς και η αντοχή αυτών των μικροοργανισμών σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

  Οι επιχειρήσεις οι οποίες είτε παράγουν πάγο είτε τον διαχειρίζονται, 

συστήνεται να προβούν στην εφαρμογή των αρχών HACCP (Hazard Analysis & Critical 

Control Points) προκειμένου να διασφαλίζεται το τελικό προϊόν και συνεπακόλουθα η 

Δημόσια Υγεία. Με τις αρχές αυτές μπορεί να εκτιμηθεί  ο κίνδυνος  ενός προϊόντος που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά την πορεία του στην παραγωγική 

διαδικασία, στην αποθήκευση, στην διανομή και στην τελική διαχείρισή του, φτάνοντας 

στον καταναλωτή.  

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  Μικροβιολογική ανάλυση, Μικροοργανισμοί, Παγάκια, Εκτίμηση 

κινδύνου, Δημόσια Υγεία. 
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ABSTRACT  

Ice, although is considered as an innocent product of everyday life, it poses many 

risks to public health. Scientific studies show that the consumption of polluted (with 

microbial load) ice appears to correlate with a number of diseases. 

The microbiological quality of ice depends on several factors including the 

microbiological quality of water which is used for its production and the proper 

management of health standpoint, applied during the production, storage and the final 

disposal in the consumption. 

In this study, was investigated the microbiological quality of ice starting from the 

production process, from the ice factories up to the final disposal in bars, restaurants, etc, 

to the consumers. For this reason, were collected 60 samples of ice, from ice factories, 

bars, restaurants, etc. Also during the sampling, questionnaires concerning the production 

of ice process and its final release to the consumption were completed. The samples were 

tested for the following organisms: 1) Pseudomonas aeruginosa 2) Staphylococcus 

aureus 3) Escherichia coli 4) Enterococcus spp 5) Plate Count at 37
o
 C and 22

o
 C 6) 

Total coliforms. 

The laboratory analysis of the samples showed a percentage of 56.67% (34/60) of 

total coliforms, 23.33% (14/60) of E. coli, 38.33% (23/60) of Enterococcus spp, 30% 

(18/60) of P. aeruginosa, 60% (36/60) of S. aureus and 90% (54/60) of Plate Count at 37
 

o
 C and 90% (54/60) respectively at 22 C

 o
. The microorganism which was found in the 

highest percentage of ice samples was S. aureus in 60% and in particular it was found in 

2 of the 13 ice factories which were examined and in 34 of the 47 bars, restaurants, etc. 

Essentially the analysis of the samples showed the presence of all microorganisms 

for which the samples were tested. It was observed that all samples from ice factories 

showed low microbial load, unlike in bars, restaurants etc, where increased microbial 

load was observed. 

In addition, a few in vitro experiments were performed in the laboratory in order 

to investigate the possible causes of ice contamination with pathogenic microorganisms 

and the resistance of these microorganisms at low temperatures. 



8 

Businesses that produce ice or they manage it, is recommended to use the HACCP 

principles in order to ensure that the final product and therefore the Public Health, are 

protected. With these principles it can be estimated the risk of a product intended for 

human consumption, during the production process, storage and distribution up to the 

final management, reaching the consumer. 

 

 

 

 

Keywords: Microbiological analysis, Microorganisms, ice cubes, risk assessment, Public 

Health. 
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1.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Είναι ευρέως γνωστό, ότι το νερό ή ύδωρ στην αρχαία ελληνική, είναι η 

περισσότερο γνωστή ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της Γης. Στην Αρχαία 

Ελλάδα ¨πάγος¨ ονομαζόταν κάθε μεγάλων διαστάσεων γυμνός βράχος, από όπου πήρε 

το όνομά του και ο Άρειος Πάγος, όντας ο βράχος που βρισκόταν αριστερά της εισόδου 

της Ακρόπολης των Αθηνών. Πάγος ονομάζεται η στερεή κατάσταση στην οποία 

μετατρέπεται το νερό μετά από ψύξη, όταν δηλαδή βρεθεί σε θερμοκρασία ίση με 0
ο
C (ή 

273,15 °K ή 33°F) και σε συνθήκες κανονικής ατμοσφαιρικής πίεσης. Γενικά, το νερό 

συναντάται στην αέρια κατάσταση, με την ονομασία υδρατμός, στην υγρή κατάσταση 

και τέλος στην στερεή κατάσταση, όπου ονομάζεται πάγος (Adamson,1976).  

1.1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ  

Ο πάγος διαθέτει 12 διαφορετικές κρυσταλλικές δομές και αναφέρονται ακόμα 

δύο άμορφες καταστάσεις του. Σε συνήθεις χαμηλές πιέσεις η σταθερή φάση του πάγου 

ονομάζεται Πάγος I (Ice I). Αναφέρονται δύο παραλλαγές, ο εξαγωνικός πάγος (Ih) στον 

οποίο η συμμετρία των κρυστάλλων αντιστοιχεί στο σχήμα των νιφάδων του χιονιού, και 

o κυβικός πάγος (Ic). Ο Ιh πάγος προκύπτει με απλή ψύξη του νερού ενώ ο κυβικός 

πάγος μετά την εναπόθεση ατμών σε χαμηλές θερμοκρασίες (-130 °C). Άμορφη δομή 

του πάγου μπορεί να ληφθεί με εναπόθεση ατμών σε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες 

και με συμπίεση Ih πάγο σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (-196
ο
C). Πέρα από τη 

στοιχειώδη δομή του πάγου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μορφές του που συνδέονται με 

μόρια ξένιου (Xe), αργού (Ar) και μεθανίου CH4. Τα μόρια αυτά βρίσκονται 

«εγκλωβισμένα» στους κρυστάλλους του πάγου και αποτελούν πηγή φυσικού αερίου 

(Erland M. Schulson, 1999).  

Όσον αφορά την κρυσταλλική μορφή του πάγου, και οι δύο αυτές μορφές του 

πάγου σταδίου Ι που αναφέραμε (Ιh και Ιc) σχηματίζονται από τις ίδιες στοιβάδες 

κρυσταλλικών δομών. Κάθε στοιβάδα αποτελείται από συνδεδεμένους δακτυλίους που 

σχηματίζονται από έξι άτομα οξυγόνου, ενώ τα άτομα υδρογόνου βρίσκονται μεταξύ των 

ατόμων οξυγόνου. Στον εξαγωνικό πάγο κάθε διαδοχική στιβάδα αποτελεί 
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αντικατοπτρισμό τις προηγούμενης (Εικόνα 1Α). Στον κυβικό πάγο κάθε διαδοχική 

στιβάδα βρίσκεται στον ίδιο προσανατολισμό αλλά παρουσιάζει μία μετατόπιση 1,5 

φοράς του μήκους του εξαγωνικού δακτυλίου (Εικόνα B). Ωστόσο, αυτό που 

παρατηρείται συνήθως μέσω μελετών διάθλασης είναι ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες ο 

πάγος Ι αποτελείται από ένα μείγμα αλληλουχιών που σχετίζονται τόσο με τον πάγο Ic 

όσο και τον πάγο Ih (Benjamin J. Murray, 2015). Οι υπόλοιπες μορφές του πάγου 

(πάγος ΙΙ, πάγος ΙΙΙ κτλ.) σχηματίζονται από αλλαγές στην δομή των δακτυλίων κάτω 

από υψηλές πιέσεις.  

 

 

 

 

 

 

1.1.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

Ο πάγος θεωρείται τρόφιμο εφόσον χρησιμοποιείται στα ροφήματα, τα ποτά, 

στην συντήρηση τροφίμων και γενικότερα στα τρόφιμα και κατά επέκταση καταλήγει 

στον οργανισμό μας (FDA,2009). Είναι ένα αγαθό της καθημερινότητας μας, του οποίου 

η ζήτηση και η χρήση αυξάνει κατά πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης 

χρησιμοποιείται στην βιομηχανία, όπως στις βιομηχανίες γάλακτος, σε τυροκομεία, σε 

πτηνοτροφεία, σε ιχθυοκαλλιέργειες, στην παραγωγή πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, σε 

μονάδες κατεργασίες κρέατος, σε εργοστάσια ψυγεία και σε παγοποιεία. Επιπλέον στην 

συντήρηση και διατήρηση τροφίμων, ιδίως αλιευμάτων, ενώ όσον αφορά τη ναυτιλία, 

χρησιμοποιείται στα δεξαμενόπλοια, στα φορτηγά, αλιευτικά και επιβατικά πλοία. Ως εκ 

τούτου, η κατανάλωση πάγου αποτελεί σοβαρή απειλή για τους καταναλωτές που 

διαμένουν σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, οι οποίοι λόγω κλιματολογικών συνθηκών 

καταναλώνουν περισσότερο πάγο σε σχέση με άλλες πιο ψυχρές περιοχές (Chavasita et 

al.,2011;Kim and Harrison,2008). 

 

Εικόνα 1. Κρυσταλλική δομή στιβάδας πάγου Ιh (A) και Ιc (B).  
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1.1.4 ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ  

Ο πάγος και τα παγάκια παρασκευάζονται κυρίως σε παγοποιεία τα οποία 

διαθέτουν μεγάλων διαστάσεων παγομηχανές, αλλά και με την χρήση πιο μικρών 

παγομηχανών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που θέλουν να παράγουν πάγο για 

επαγγελματική χρήση. Ως παγοποιείο, ονομάζεται ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον 

οποίο παράγεται ο τεχνητός πάγος κυρίως με βιομηχανικό τρόπο. Απαραίτητη ύλη για 

την παραγωγή του πάγου, είναι το καθαρό πόσιμο νερό. Ως πόσιμο νερό ορίζεται το νερό 

που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ουσιαστικά είναι νερό που είτε στη φυσική 

του κατάσταση, είτε μετά από επεξεργασία, ανεξάρτητα από το αν παρέχεται από δίκτυο 

διανομής ή είναι συσκευασμένο σε φιάλες, χρησιμοποιείται προς πόση. Τα παγοποιεία 

του 20
ου

 αιώνα ήταν ειδικά εργοστάσια που χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή πάγου, 

πόσιμο νερό, αμμωνία και αλάτι. Η διαδικασία παρασκευής πάγου θεωρούνταν απλή, 

αφού το νερό έμπαινε σε ειδικά καλούπια και το αλάτι και η αμμωνία βοηθούσαν στην 

δημιουργία εξωτερικής ψύξης που μετέτρεπε το νερό σε πάγο (Fine,1998). Κάνοντας μια 

μικρή ιστορική αναδρομή, μπορούμε να πούμε πως η ιστορία του πάγου ξεκινάει από 

πολύ παλιά, την εποχή των παγετώνων. Όσον αφορά το εμπόριο του πάγου στην Ελλάδα 

άνθισε με τη λειτουργία των οικιακών ψυγείων πάγου λίγο πριν την σύνδεση των 

νοικοκυριών με το ηλεκτρικό δίκτυο. Πριν τη δημιουργία των παγοποιείων στην Αθήνα, 

ο πάγος που πουλιόταν το καλοκαίρι, φυλασσόταν στις Λάκκες της Πάρνηθας. Στην 

Ελλάδα, κατά την διάρκεια των ετών, 1920 έως και 1970 τα παγοποιεία παρήγαγαν μόνο 

παγοκολόνες οι οποίες τεμαχίζονταν ανάλογα από τον παγοπώλη και χρησιμοποιούνταν 

για τη συντήρηση των τροφίμων σε όλα τα νοικοκυριά αφού δεν υπήρχαν ηλεκτρικά 

ψυγεία. Στις γειτονιές περνούσαν οι παγοπώληδες για να προμηθεύσουν παγοκολόνες, 

τις οποίες τεμάχιζαν ανάλογα με τις ανάγκες του νοικοκυριού (Σαρησάββας,1999). 

Ο παγοπώλης ήταν ένας πλανόδιος πωλητής, ο οποίος πουλούσε πάγο σε μορφή 

παγοκολόνας, περιφερόμενος στις γειτονιές κυρίως των αστικών κέντρων, και ιδιαίτερα 

κατά τους μήνες Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Για τη μεταφορά του πάγου χρησιμοποιούσε 

ένα ειδικά διαμορφωμένο κάρο (σούστα) ή χειράμαξα ή μετέπειτα με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας ένα τρίκυκλο μηχανάκι και τροφοδοτούσε τα νοικοκυριά της εποχής καθώς 

και τα καταστήματα (Εικόνα 2). Γνωρίζοντας τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού τεμάχιζε 

αναλόγως την παγοκολόνα με ειδικά εργαλεία κυρίως έναν ειδικό γάντζο-κοπίδι ή 

τσιμπίδα-πριόνι και τον μετέφερε στα σπίτια (Εικόνα 3) (Σαρησάββας,1999). Τα ψυγεία 

της εποχής εκείνης όπου τοποθετούνταν ο πάγος προκειμένου να διατηρήσει τα τρόφιμα 
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της οικογένειας, ήταν ξύλινα ή παγωνιέρες. Η παγωνιέρα ήταν ένα ξύλινο ορθογώνιο 

κατασκεύασμα, επενδυμένο εσωτερικά με αλουμίνιο το οποίο είχε συνήθως δύο πόρτες 

και τέσσερα πόδια. Η εμφάνιση όμως των ηλεκτρικών ψυγείων κατά την δεκαετία του 

60, συνέβαλε στην εξάλειψη του επαγγέλματος του παγοπώλη και κατ’ επέκταση στην 

μείωση παραγωγής πάγου, αφού πλέον όλα τα ψυγεία οικιακού τύπου έχουν την 

δυνατότητα παρασκευής παγοκύβων. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Εικόνα 3. Ο παγοπώλης κατά την διάρκεια της εργασίας του. 

 

Εικόνα 2. Ο παγοπώλης με το ειδικά διαμορφωμένο κάρο του. 
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Για την παρασκευή παγοκύβων ή παγοκολόνων στα παγοποιεία όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, χρησιμοποιείται πόσιμο νερό. Η αρχή λειτουργίας των σύγχρονων 

παγοποιείων είναι σχετικά απλή και δε διαφέρει σημαντικά από παγοποιείο σε 

παγοποιείο. Πιο συγκεκριμένα το νερό δικτύου εισέρχεται με τις ανάλογες σωληνώσεις 

στο παγοποιείο και πριν μπει στις μεγάλες κατά κύριο λόγο μηχανές, περνάει αρχικά από 

φίλτρα στερεών σωματιδίων (σίτας, πολυπροπυλενίου, θολερότητας) και με αυτόν τον 

τρόπο συγκρατούνται τα στερεά σωματίδια και εξαλείφεται η θολερότητα του νερού. 

Ακολουθούν ειδικά φίλτρα ενεργού άνθρακα, με τα οποία δεσμεύονται οι οργανικές 

ενώσεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστη γεύση και οσμή στο νερό. Στη 

συνέχεια υπάρχουν συστήματα αντίστροφης όσμωσης – αφαλάτωσης με τα οποία 

ρυθμίζεται η σκληρότητα και η αλατότητα του νερού (Greasly, 2003). Τέλος, το νερό 

εισέρχεται σε δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης (αρχική απολύμανση) και σε λάμπες 

υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), (τελική απολύμανση) προκειμένου να γίνει απολύμανση 

και ουσιαστικά εξάλειψη του πιθανού μικροβιακού φορτίου. Τέλος υπάρχουν ειδικές  

συσκευές (αποχλωριωτές) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την δέσμευση του χλωρίου και 

των προϊόντων του, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι οσμές στα παγάκια. Στην συνέχεια η 

διαδικασία που ακολουθείται είναι η ψύξη του νερού και η μετατροπή του σε πάγο από 

τις μεγάλες παγομηχανές των παγοποιείων, οι οποίες λειτουργούν με την χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ποσότητα των παγοκύβων που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία 

εξαρτάται από την δυναμικότητα παραγωγής του εκάστοτε παγοποιείου και 

συγκεκριμένα από πόσες μηχανές πάγου διαθέτει. Οι ίδιες οι παγομηχανές έχουν ειδικούς 

χώρους προσωρινής αποθήκευσης των παγοκύβων που ονομάζονται λεκάνες. Μετά την 

προσωρινή αποθήκευση των παγοκύβων γίνεται η τοποθέτησή τους σε πλαστικές 

σακούλες των 2,5 Kg συνήθως, οι οποίες είναι κατάλληλες για τρόφιμα. Η τοποθέτηση 

στα περισσότερα παγοποιεία γίνεται με ανθρώπινη παρέμβαση ενώ σε άλλα είναι 

εντελώς αυτοματοποιημένη διαδικασία. Έπειτα οι σακούλες τοποθετούνται σε ειδικούς 

θαλάμους κατάψυξης σε θερμοκρασία αρκετά χαμηλή, περίπου στους -18
ο
 C, έως ότου 

φορτωθούν στα ειδικά αυτοκίνητα με ψύξη προκειμένου να διανεμηθούν ανάλογα στα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε ξενοδοχεία, σε αποθήκες τροφίμων, κλπ. 

Η δυναμικότητα κάθε παγοποιείου εξαρτάται από τις παγομηχανές που διαθέτει. Εν 

κατακλείδι, ένα παγοποιείο για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται σωστή διαμόρφωση 

των χώρων του και τήρηση των κανόνων υγιεινής, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
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οποιαδήποτε πιθανότητα διασταυρούμενης επιμόλυνσης του τελικού προϊόντος που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε αντίθετη περίπτωση όπου μπορεί να 

εφαρμόζονται ακατάλληλες πρακτικές χειρισμού, άρα όπου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες 

υγιεινής, έχει σαν αποτέλεσμα την μόλυνση της επιφάνειας του πάγου (Peterson, 

1982;Anon,1995c). 

 

 

 

Εικόνα 4. Διαχείριση πάγου σε παγοποιείο. 

 

 

Ένα πρότυπο σχέδιο για τις παγομηχανές που διαθέτουν τα περισσότερα παγοποιεία 

καθώς και όλα τα μέρη από τα οποία αποτελούνται, ακολουθεί παρακάτω: 
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 Εικόνα 5. Κάτοψη μηχανής παρασκευής πάγου. 

 

Πίνακας 1. Τμήματα παγομηχανής παγοποιείου. 
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Εικόνα 6. Τομή μηχανής παρασκευής πάγου.   

 

 

 

Πίνακας 2. Τμήματα παγομηχανής παγοποιείου. 

 

Πίνακας 3. Τμήματα παγοποιείου. 

Πίνακας 2. Τμήματα παγοποιείου. 
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Εικόνα 7. Σύγχρονο παγοποιείο: θάλαμοι κατάψυξης- παγομηχανές. 

Τα σύγχρονα παγοποιεία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Υ1γ/Γ.Π οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)Υγειονομικής Διάταξης και διαθέτουν 

χώρους επαρκείς  για την σωστή και ομαλή λειτουργία τους. 

 

Εικόνα 8. Θάλαμος αποθήκευσης πάγου 

 

Τα προϊόντα πάγου που παράγει ένα παγοποιείο είναι τριών ειδών: 

Παγοκύβοι,(Εικόνα 9) Παγοκολόνες και Τρίμμα πάγου. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως 

όλα τα παγοποιεία διαθέτουν μηχανές που βγάζουν διαφορετικού τύπου παγάκια. Τα 
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παγοποιεία που έχουν την δυνατότητα να παράγουν διάφορα είδη παγοπροϊόντων, 

παράγουν παγοκύβους α)τύπου τύπου καμπάνας με τρύπα τα οποία αλλιώς ονομάζονται 

Αυδίκος ή Master frost β)παγάκια σε πιο συμπαγή μορφή τύπου Scotsman  και γ)παγάκια 

τύπου Nugget ή αλλιώς τρίμμα ή γόπα. Επίσης παγοκολόνες που ζυγίζουν περίπου 23 

κιλά καθώς και τρίμμα πάγου το οποίο προκύπτει από θρυμματισμό της παγοκολόνας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα παγοποιεία που παράγουν τρίμμα πάγου το οποίο 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την συντήρηση τροφίμων (συντήρηση ψαριών σε 

βιτρίνες πώλησης), διαθέτουν διαφορετικού είδους μηχανές και φυσικά διαφορετικά 

καλούπια. 

 

 

Εικόνα 9. Παγάκια σε μορφή κύβου. 

Εκτός όμως από τα παγοποιεία, παγάκια παρασκευάζουν και παγομηχανές πιο 

μικρού μεγέθους που όμως έχουν επαγγελματική χρήση. Οι παγομηχανές του εμπορίου 

κατασκευάζονται και σχεδιάζονται με σκοπό τη διάθεση σε τακτικά διαστήματα και 

συγκεκριμένα σε καθημερινή βάση μεγάλων ποσοτήτων πάγου, κυρίως σε επιχειρήσεις 

μαζικής εστίασης και αναψυχής, όπως εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ αλλά και στην 

βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα στην βιομηχανία χρησιμοποιούνται : 

 Σε ιχθυοτροφεία 

 Σε εργοστάσια επεξεργασίας αλιευμάτων 

 Σε πτηνοσφαγεία 
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 Σε εργοστάσια παραγωγής πάγου 

 Σε ιχθυόσκαλες 

 Σε αλιευτικά σκάφη  

Ο πάγος που διατίθεται από τη λειτουργία τους προορίζεται είτε για κατανάλωση 

τροφίμων είτε για την συντήρηση τους. Οι παγομηχανές αυτού του είδους εξυπηρετούν 

τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν αφενός γιατί έχουν μια ομαλή λειτουργία και 

δεν είναι απαραίτητη η συχνή ανθρώπινη παρέμβαση και αφετέρου ελαχιστοποιούν τα 

έξοδα της επιχείρησης όσον αφορά στην αγορά πάγου, κάνοντας απόσβεση χρημάτων 

μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από την αρχή λειτουργίας τους. Ωστόσο απαιτείται η 

τακτική συντήρησή και απολύμανσή τους, τόσο για τη ορθή λειτουργία τους, όσο και 

για την αποφυγή δημιουργίας αλάτων ή της συγκέντρωσης βακτηρίων (HACCP). 

Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλών ειδών παγομηχανές καλύπτοντας έτσι τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας έως και μιας μικρής 

καφετέριας. Η δυναμικότητα ημερήσιας παραγωγής πάγου των παγομηχανών ποικίλλει. 

Υπάρχουν παγομηχανές που παράγουν ποσότητα παγοκύβων ίση με 15kg/24ωρο, 50 

kg/24ωρο, 450 kg/24ωρο, 960 kg/24ωρο, 1500 kg/24ωρο και άλλες ανάλογα με την 

κατασκευαστική δυνατότητα της εκάστοτε παγομηχανής. Τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία αλλά σε γενικές 

γραμμές οι περισσότερες παγομηχανές διαθέτουν τα παρακάτω: 

 Δεξαμενή νερού  

 Αντλία νερού  

 Εξαεριστήρας  

 Συμπιεστής  

 Δοχείο αποθήκευσης παγοκύβων  

 Αισθητήρα πλήρωσης δοχείου αποθήκευσης 

 Καλούπι παγομηχανής ανάλογο με το είδος που παράγει 

 Μεταλλικά στόμια ψεκασμού 
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Εικόνα 10 . Τύπος  παγομηχανής σε διάφορα μεγέθη. 

 

Είναι κατασκευασμένες συνήθως από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 και μπορούν 

να λειτουργούν με ψεκασμό αερόψυκτα ή υδρόψυκτα. Το ψυκτικό υγρό που 

χρησιμοποιούν είναι  οικολογικό  φρέον R404A. Παράγουν διάφορα είδη παγοκύβων 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα οποία χρησιμοποιούνται είτε για την κατανάλωση ενός 

τροφίμου είτε για την συντήρησή του. Στις περισσότερες από αυτές η μόνη ανθρώπινη 

παρέμβαση είναι η προσθήκη αλατιού προκειμένου να αφαλατώνεται η παγομηχανή 

ανάλογα με τις κατασκευαστικές οδηγίες. Στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλών ειδών 

παγομηχανές και πολλές εταιρείες, διαθέτοντας μοντέλα για παραγωγή παγοκύβων 

συμπαγών ή με τρύπα, πάγο σε μορφή λέπι και τέλος πάγο σε τρίμμα. Αυτού του είδους 

οι παγομηχανές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από επιχειρήσεις που η καθημερινή 

ζήτηση πάγου είναι πολύ μεγάλη και δεν τους συμφέρει οικονομικά να αγοράζουν 

παγοκύβους από παγοποιεία. Απαραίτητη για την καλή λειτουργία των παγομηχανών 

είναι η συντήρησή τους, η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό καθαρισμού και 

απολύμανσης. Με τον καθαρισμό γίνεται απομάκρυνση των ρύπων και των αλάτων που 

πολύ συχνά δημιουργούνται κατά την λειτουργία των παγομηχανών, ενώ με την 

απολύμανση εξουδετερώνονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που μπορούν να 

επιφέρουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας στον καταναλωτή. Στην αγορά υπάρχουν 

πιστοποιημένες εταιρείες που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση των 

παγομηχανών, οι οποίες εκδίδουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής λειτουργίας, τα 

οποία πρέπει να υπάρχουν στο αρχείο μιας τέτοιου είδους επιχείρησης. 
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1.1.5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι ο πάγος καταστρέφει τα βακτηρίδια, λόγω 

της χαμηλής του θερμοκρασίας, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι αντιθέτως, γίνεται 

φορέας δημιουργίας μικροβίων και διατήρησής τους (Falcao et al.,2002;Mathews et 

al.,2013). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 

852/2004 και 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

υγιεινή των τροφίμων, αναφορά στο Κεφάλαιο VII, και σε πιο ειδικό επίπεδο σύμφωνα 

με την οδηγία 98/83 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001,προσδιορίζεται ρητά 

ότι ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή που μπορεί να μολύνει τρόφιμα πρέπει 

να παράγεται από πόσιμο νερό, ή αν χρησιμοποιείται για τη ψύξη ολόκληρων αλιευτικών 

προϊόντων, από καθαρό νερό. Επιπλέον, πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να 

αποθηκεύεται υπό κατάλληλες συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε 

μορφή μόλυνσης ή διασταυρούμενης επιμόλυνση. Επίσης σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 

άρθρο 1, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των 

τροφίμων και θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικά υγειονομικά μέτρα για την πλήρωση 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. Βάσει του κανονισμού θα πρέπει να 

ακολουθούνται και να εφαρμόζονται και αρχές H.A.C.C.P. Επιπλέον οι επιφάνειες που 

έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να 

μπορούν να καθαρίζονται και να πραγματοποιείται απολύμανση, εύκολα. Για να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται αρκετά συχνά, 

καθαρισμός και απολύμανση. Ο πάγος θα πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και 

να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση 

(ΕΚ 852/2004,ΕΚ 853/2004). 

Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων 

Κοινής Χρήσης (έκδοση 2009), ο πάγος που προορίζεται στην κατανάλωση για 

οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να παρασκευάζεται από καθαρό πόσιμο νερό. Η παραγωγή 

του πάγου πρέπει να γίνεται με εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν τη μη μόλυνσή του. 

Τα αναλυτικά στοιχεία και γενικά οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του πάγου καθώς και 

του νερού μετά την τήξη του, πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα του νερού από τα οποία 

παρασκευάστηκε ο πάγος. Αξίζει να σημειωθεί, πως επειδή είναι πάγος, δεν σημαίνει 

πως είναι αυτονόητα καθαρός και στείρος παθογόνων μικροοργανισμών (αρθ. 149 

Κώδικας Τροφίμων & Ποτών,2009). 
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Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις του ΕΦΕΤ (Οδηγός υγιεινής Νο 1 για τις επιχειρήσεις 

μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής), για τον πάγο και τον εξοπλισμό είναι οι 

ακόλουθες (Κεφάλαιο VII): 

I. Το νερό από το οποίο παράγεται ο πάγος, πρέπει να είναι πόσιμο νερό που να 

είναι καθαρό και υγιεινό. Αυτός ο πάγος πρέπει να χρησιμοποιείται, όπου 

είναι αναγκαίο, ώστε να μη μολύνονται ή ρυπαίνονται τα τρόφιμα και πρέπει 

να παράγεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που τον 

προφυλάσσουν από κάθε μόλυνση  

II. Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα και τα ποτά θα πρέπει να 

παράγεται από «πόσιμο νερό».  

III. Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη μη συσκευασμένων τροφίμων (π.χ 

ψάρι, όταν αυτά σερβίρονται σε ανοιχτές βιτρίνες) θα πρέπει να παράγεται 

από «πόσιμο νερό»  

IV. Οι συσκευές παραγωγής του πάγου, οι περιέκτες και τα σκεύη που 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διάθεση του, θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένοι σε σημεία που εξασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος 

μόλυνσης. Θα πρέπει να απολυμαίνονται τα μέρη της συσκευής και τα σκεύη 

που έρχονται σε επαφή με τον πάγο, περιοδικά.  

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν 

ότι το νερό που χρησιμοποιούν στην παραγωγική διαδικασία των τροφίμων τους, πληροί 

ορισμένες προδιαγραφές. Για αυτό τον λόγο, ο έλεγχος του νερού είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με το σύστημα αυτοελέγχου της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, οι 

επιχειρήσεις αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν νερό δικτύου, το οποίο ελέγχεται από το 

φορέα διαχείρισης (π.χ Δήμος) οφείλουν να διαθέτουν αρχείο με τους ελέγχους που 

πραγματοποιεί ο Δήμος στο νερό(δειγματοληψία-αναλύσεις)έτσι ώστε να μπορούν να 

αποδεικνύουν σε πιθανό έλεγχο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ότι το νερό με το οποίο 

προμηθεύεται η επιχείρηση τους, είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Ο 

εκάστοτε φορέας διαχείρισης, δεσμεύεται από την νομοθεσία να πραγματοποιεί την 

ελεγκτική και την δοκιμαστική παρακολούθηση του νερού με την προσδιορισμένη 

συχνότητα. Ουσιαστικά τα παγοποιεία θα πρέπει να προμηθεύονται από τον φορέα 

ύδρευσης και να τηρούν στο αρχείο της επιχείρησης τους, μια τουλάχιστον από τις 
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ελεγκτικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιεί ο φορέας σε ετήσια βάση (ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001). 

Ο έλεγχος που πραγματοποιείται από το φορέα διαχείρισης, δεν απαλλάσσει τις 

επιχειρήσεις από την υποχρέωση να παρακολουθούν και οι ίδιες, το νερό που 

χρησιμοποιούν στην εγκατάστασή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως για 

παράδειγμα μια φορά τον χρόνο και εφόσον δεν παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα να 

μειωθεί η συχνότητα παρακολούθησης. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται στην επιχείρηση η 

δυνατότητα εντοπισμού ενδεχόμενης επιμόλυνσης ή ακόμα και υποβάθμισης του νερού, 

η οποία μπορεί να συμβεί κατά την μεταφορά του μέσα από τις  εσωτερικές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις. Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι αναζητούνται στα νερά που προορίζονται 

για ανθρώπινη κατανάλωση τόσο από την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία  

αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω: 

 Ολικός αριθμός μικροοργανισμών (ολική μεσόφιλη χλωρίδα), οι οποίοι 

αναπτύσσονται μετά από επώαση στους 22
ο
 C  και στους 37

ο
 C αντίστοιχα. 

 Ολικά Κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms) 

 Κοπρανώδη Κολοβακτηριοειδή (Escherichia coli)  

 Εντερόκοκκοι (Enterococcus spp) 

 Ψευδομονάδα η πυοκυανική(Pseudomonas aeruginosa) 

 Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus aureus)  

 Σαλμονέλες (Salmonella spp) 

 Μυκοβακτηρίδια (Mycobacterium marinum…) 

 Θειοαναγωγικά Κλωστηρίδια (Clostridium perfrigens…) 

 Ζυμομύκητες (Candida albicans…) 

 Άλγες  

 Παράσιτα (Cryptosporidium parvum) –Λάμβλιες (Giardia lamblia) 

 Ιοί βακτηριοφάγοι  

 Λεγεωνέλλες (Legionella) 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892/τ.β’/11.7.2001 που αφορά την 

«Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης της 3
ης

 Νοεμβρίου 1998, οι βασικοί 

μικροοργανισμοί που εξετάζονται είναι α)ΟΜΧ στους  22
ο
 C και στους 37

ο
 C β)Ολικά 

κολοβακτηριοειδή γ)Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (Esherichia coli) δ)Εντερόκοκκοι 
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(Πίνακας 3). Η παρουσία τους σε εργαστηριακή ανάλυση υποδηλώνει μικροβιακή 

μόλυνση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).Η Pseudomonas aeruginosa καθώς και ο Staphylococcus 

aureus συνήθως αναζητούνται σε προς εμφιάλωση νερά ή σε ήδη εμφιαλωμένα.  

Πίνακας 3.  Παράμετροι παρακολούθησης πόσιμου νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ  cfu/100 ml 
Εscherichia coli (E.coli)                           0 / 100 ml 
Εντερόκοκκος(Enterococcus spp)                           0 / 100 ml 
Ολικά Κολοβακτηριοειδή(Total coliforms)                           0 / 100 ml 
 

ΟΜΧ(Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα) 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Ενδεικτική τιμή 22
ο
 C: 100/1 ml 

Ενδεικτική τιμή 37
ο
 C: 10/1 ml 

 

Ειδικότερα όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί νερό δικτύου και για κάποιους 

λόγους που αφορούν στην λειτουργία της, αποθηκεύει νερό σε δεξαμενές πριν την χρήση 

του, τότε η συχνότητα των παραπάνω ελέγχων θα πρέπει να αυξάνεται σε τουλάχιστον 2 

εξετάσεις το χρόνο και ένα και εφόσον μετά από επανειλημμένους ελέγχους δεν 

διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις τότε η συχνότητα των εξετάσεων μπορεί να μειωθεί 

(ΚΥΑ Υ2/2600/2001). 

Εάν η επιχείρηση τροφίμων (παγοποιείο) χρησιμοποιεί νερό από ιδιωτική 

ύδρευση, είτε αυτό είναι γεώτρηση, είτε πηγή είτε πηγάδι, θα πρέπει να πραγματοποιεί 

την παραπάνω αρχική παρακολούθηση προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της 

με τις απαιτήσεις του ισχύουν για το πόσιμο νερό. Επιπλέον θα πρέπει να προβαίνει και 

σε ετήσια δοκιμαστική παρακολούθηση, στην οποία αν οι παραμετρικές τιμές των 

αναλύσεων είναι σταθερές, τότε η συχνότητα των αναλύσεων μπορεί να μειώνεται 

(17783/2009 Εγκύκλιος ΕΦΕΤ).  

Αναλυτικότερα όσον αφορά το νερό που χρησιμοποιεί ένα  παγοποιείο και τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας του ισχύουν τα παρακάτω: 

1)Το δίκτυο ύδρευσης της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα» (ΦΕΚ 168
Α
), ή από τον  αντίστοιχο για την ύδρευση τοπικό Οργανισμό ή 

Επιχείρηση ή Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων όπως προβλέπεται από τον Ν. 1416/84 

(π.χ. Δ.Ε.Υ.Α.). Σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω Δημοτική Αρχή φέρει την ευθύνη για 

την ποιότητα του νερού και συγκεκριμένα πριν το εκάστοτε υδρόμετρο. Από εκεί και 

πέρα υπεύθυνος για την ποιότητα του νερού σε κάθε περίπτωση, είναι ο ιδιοκτήτης του 
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παγοποιείου. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι ιδιοκτήτες των 

παγοποιείων οφείλουν να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την 

Δημοτική Αρχή για τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού που πραγματοποιεί. Με 

αυτόν τον τρόπο αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα (π.χ. μικροβιολογικό φορτίο) στο 

τελικό προϊόν του παγοποιείου και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή διαβεβαιώνει σύμφωνα 

με τις αναλύσεις της για την καλή ποιότητα του νερού, τότε είναι αυτονόητο ότι το 

πρόβλημα δημιουργήθηκε εντός του παγοποιείου είτε από κακό χειρισμό του 

προσωπικού είτε από μη συντήρηση και απολύμανση των παγομηχανών. 

2) Οποιαδήποτε ιδιωτική ύδρευση (π.χ. πηγάδι ή γεώτρηση). Σε αυτή την περίπτωση, 

είναι αυτονόητο ότι ο ιδιοκτήτης του παγοποιείου φέρει εξ΄ ολοκλήρου την ευθύνη 

ποιότητας του νερού. 

Ανεξάρτητα από την προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται σε κάθε 

παγοποιείο, η ποιότητα αυτού πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με την Οδηγία 98/83ΕΚ 

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά στην «Ποιότητα του Νερού 

Ανθρώπινης Κατανάλωσης» και την προσαρμογή της στην Ελληνική νομοθεσία με την 

Κοινή Υπ. Απόφαση Υ2/ 2600/2001. Σύμφωνα με τις παραπάνω νομοθεσίες υπεύθυνος 

για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού είναι η εκάστοτε υγειονομική υπηρεσία. Οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι της υγειονομικής υπηρεσίας οφείλουν (σε ότι αφορά στο νερό): 

1)Να πραγματοποιούν έκτακτους ελέγχους στα παγοποιεία έτσι ώστε να διαπιστώνεται 

ότι τηρούνται οι υγειονομικοί όροι και διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία από την καλή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

2)Να λαμβάνουν δείγματα νερού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

(πρωτογενές νερό, νερό από πάγο κατά την παραγωγή και νερό από πάγο μετά την 

αποθήκευση στην σακούλα που προορίζεται για την αγορά). 

Το νερό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και συνεπακόλουθα η 

ορθή διαχείριση και η επεξεργασία του από τα παγοποιεία επιβάλλεται. Όλοι όσοι 

εργάζονται σε εργοστάσια παραγωγής πάγου, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε διαχειριστές της 

επιχείρησης, οφείλουν αρχικά να γνωρίζουν την Νομοθεσία και να εφαρμόζουν πρότυπες 

μεθόδους διαχείρισης και επεξεργασίας του νερού καθώς και του τελικού προϊόντος που 

είναι οι παγοκύβοι. Με γνώμονα την εφαρμογή της νομοθεσίας και την ορθή διαχείριση 

του νερού οι παγοκύβοι αναμένεται να είναι άριστης ποιότητας και με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία (ΕΚ 98/83 Οδηγία).  
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Σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ξεχωριστές 

μικροβιολογικές οδηγίες ή πρότυπα που να αναφέρονται αποκλειστικά στην 

μικροβιολογική ποιότητα του πάγου. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς για την υγιεινή των τροφίμων που θεωρούν τον πάγο ως τρόφιμο που 

πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό, και αντίστοιχα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

οδηγία 98/83/ΕΚ-3/11/1998, ο πάγος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στο πόσιμο νερό. Σε προγενέστερη μελέτη διαπιστώθηκε πως είναι μη 

πραγματοποιήσιμη η εφαρμογή των μικροβιολογικών απαιτήσεων που ισχύουν στο 

πόσιμο νερό για τον έλεγχο της μικροβιολογικής ποιότητας του πάγου, διότι ο τελευταίος 

υποβάλλεται και σε διαδικασίες ανθρώπινου χειρισμού (Nichols et al., 2000). 

Σε κάποιες χώρες παγκοσμίως, έχουν δημιουργηθεί κατευθυντήριες οδηγίες για 

την ασφαλή παραγωγή και ποιότητα του πάγου εδώ και αρκετά χρόνια 

(Anon,1980;1991).Στην Αμερική για παράδειγμα υπάρχουν τέτοιες οδηγίες 

(International Packaged Ice Association),στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα σε 

τοπικές κοινωνίες του, έχουν αναπτυχθεί κατευθυντήριες οδηγίες (Anon,1995c) και 

πρακτικές για την ασφαλή παραγωγή του πάγου αλλά δεν υπάρχουν για την 

μικροβιολογική ποιότητά του. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα συμφώνα με τον Αμερικανικό 

Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ο πάγος θεωρείται και πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως τρόφιμο. Όταν ο συγκεκριμένος Οργανισμός κάνει ελέγχους σχετικά 

με την ποιότητα του πάγου επικεντρώνεται κυρίως στην λειτουργία και σωστή 

συντήρηση των παγομηχανών. Τα σημεία που ελέγχει σχετίζονται με τον έλεγχο των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση της παροχής του 

παγωμένου νερού ή του αποθηκευμένου πάγου, αν η παροχή του νερού είναι ασφαλής 

όσον αφορά την ποιότητα και υγιεινή του νερού (σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ασφαλείας για το πόσιμο νερό του  U.S. Environmental Protection Agency) και αν οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής πάγου διατηρούν τις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας. 

Οι ετικέτες του συσκευασμένου πάγου ακολουθούν τις προδιαγραφές που έχουν 

επιβληθεί για τα συσκευασμένα τρόφιμα. Έτσι θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία όπως 

προέλευση του νερού (δημόσιο δίκτυο, ιαματικές πηγές, πηγάδι), ημερομηνία 

συσκευασίας κ.α. Παρόλα αυτά ο FDA δεν πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα 

παραγωγής συσκευασμένου πάγου μικρής κλίμακας, όπως καταστήματα λιανικής 
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πώλησης. Επίσης, δεν επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης που 

παράγουν πάγο για άμεση χρήση (π.χ., για ποτό ή ψύξη φαγητού). Ωστόσο τα 

καταστήματα αυτά ελέγχονται από άλλες υπηρεσίες της H.Π.Α και των τοπικών αρχών 

(The FDA Food Code States: - NSF International). 

1.2 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΟΣ 

Ο πάγος λόγω της χαμηλής του θερμοκρασίας θεωρούνταν από πολλούς, στείρος 

μικροοργανισμών. Πάρα πολλές έρευνες όμως που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αποδεικνύουν 

το αντίθετο (Haines, 1938; Anon, 1995a;Nichols et al.,2000; Gerokomou et al., 

2011;Powitz R.W.,2013;Schmidt and Rodrick,1999). Η κρυόσφαιρα αποτελεί το 

κομμάτι εκείνο της γης στο οποίο το νερό βρίσκεται στην στερεή του μορφή, είτε με την 

μορφή πάγου είτε με την μορφή χιονιού. Εξαιτίας των αρκετά σκληρών κλιματικών 

συνθηκών που επικρατούν στην κρυόσφαιρα, θεωρείται ότι στερούνται οποιασδήποτε 

μορφής ζωής και ότι απλά εξυπηρετούν σαν αποθετήρια για τους μικροοργανισμούς που 

μεταφέρονται με τον αέρα και τελικά παγιδεύονται στον πάγο (Cowan and Tow, 2004). 

Μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι τα παγωμένα αυτά οικοσυστήματα φιλοξενούν 

μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών. Επίσης μελετήθηκαν στοιχεία που αφορούν στην 

ανίχνευση, την ποικιλομορφία, την επιβίωση και την δράση των βακτηρίων στον πάγο 

(Cowan and Tow, 2004;Priscu and Christner,2004;Priscu et al.,2007).  

Σε μια άλλη έρευνα που είχε σαν θέμα την επιβίωση των παθογόνων 

μικροοργανισμών σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε συνθήκες κατάψυξης, αποδείχθηκε 

πως η κατάψυξη ναι μεν αναστέλλει και περιορίζει την ανάπτυξή τους ,αλλά δεν τους 

καταστρέφει εντελώς όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 4 (Π. Δημητράκης & 

Ε.Γ. Βελονάκης,2007). Ορισμένοι από αυτούς τους μικροοργανισμούς που αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα(Πίνακας 4)θα περιγραφούν αναλυτικά στις σελίδες 30 έως 40. 
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Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, σχετικά με την απομόνωση των 

μικροοργανισμών από το χιόνι και τους παγετώνες, ανιχνεύθηκαν αλληλουχίες 

μικροοργανισμών (Πίνακας 5) οι οποίοι είχαν μακρινή συγγένεια με τους ήδη γνωστούς 

καλλιεργούμενους μικροοργανισμούς. Πολλά από αυτά τα βακτήρια που 

ανακαλύφθηκαν, φαίνεται να ανήκουν σε μια ομάδα μικροοργανισμών που ονομάζεται 

ψυχοτρόπα βακτήρια. Τα τελευταία φαίνεται πως κυριαρχούν σε πολλά φυσικά 

οικοσυστήματα και θεωρείται επίσης  πως προσαρμόζονται εύκολα σε ολιγοτροφικά 

περιβάλλοντα. Η απομόνωση τους σίγουρα θα φανεί χρήσιμη διότι θα μπορέσουν να 

μελετηθούν τόσο οι φυλογενετικές όσο και οι γενετικές τους ιδιότητες, βοηθώντας έτσι 

στην κατανόηση του οικολογικού τους ρόλου, στην συμβολή τους στην ολική βιομάζα 

καθώς και στον γεωχημικό κύκλο. Η μελέτη τους, που στην πραγματικότητα ορίζει τις 

χαμηλότερες θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί να υπάρξει ζωή και συμβάλλει στην 

αναζήτηση ζωής και οπουδήποτε αλλού (Sheridan et al., 2003).  

 

Πίνακας 4. Αντοχή διάφορων μικροοργανισμών σε συνθήκες κατάψυξης(Δημητράκη Π., Βελονάκης Ε.Γ.,2007) 
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Πίνακας 5. Είδη βακτηρίων  που απομονώθηκαν από διάφορους ερευνητές από χιόνι & παγετό. 

 

 

Η σπουδαιότητα των μικροβιακών πληθυσμών που βρίσκονται βαθιά στο χιόνι 

αλλά και στους παγετούς, έγκειται στο ότι μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όντας μια 

μακροπρόθεσμη δεξαμενή μικροβιακής ποικιλομορφίας και οργανικού άνθρακα κάτω 

από κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες (Barker et al. 2006). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν αρκετές εξελίξεις και προκλήσεις στην 

μελέτη της μικροβιακής ποικιλομορφίας που επικρατεί στα κρύα περιβάλλοντα οι οποίες 

είναι παρόμοιες με άλλα οικοσυστήματα. Οι μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το τι μπορεί να υπάρχει στα κρύα αυτά 

περιβάλλοντα, παρόλα αυτά η ανθρώπινη ικανότητα να καλλιεργήσουμε, να 

χαρακτηρίσουμε και να αναλύσουμε την τεράστια ποικιλομορφία των προκαρυωτικών 

οργανισμών, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους και την γεωχημική τους δραστηριότητα, 

παραμένει περιορισμένη. Ίσως στο μέλλον επιτευχθεί η εύρεση νέων μεθόδων οι οποίες 

θα καθορίσουν νέες στρατηγικές που θα επιτρέπουν την κυτταρική επιβίωση για χιλιάδες 

χρόνια, την καλλιέργεια και την εξέταση νέων μικροοργανισμών για την παραγωγή 

χρήσιμων ενώσεων και πληροφοριών (Miteva et al., 2005). 
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1.2.1 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Οι μικροοργανισμοί που είναι πολύ πιθανό να ανιχνευθούν σε δείγμα πάγου και 

να αποτελέσουν ένδειξη πιθανής μόλυνσης, περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω 

υποενότητες. 

 

1.2.1.1 Ολικά Κολοβακτηριοειδή - Total coliforms 

 

Τα ολικά κολοβακτηριοειδή είναι μια ομάδα βακτηρίων που υπάρχουν παντού 

γύρω μας. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. 

Αποτελούν έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο βακτηριακό δείκτη της υγειονομικής 

ποιότητας των τροφίμων αλλά και του νερού, Ανήκουν στην οικογένεια 

Enterobacteriaceae. Είναι Gram-αρνητικά μη σπορογόνα βακτηρίδια συνήθως 

ραβδοειδούς σχήματος, πολλαπλασιάζονται στους 37
ο
 C ζυμώνοντας την λακτόζη με 

παραγωγή β-γαλακτοξειδάσης και  φυσικού αερίου σε 24 έως 48h (Kadlec and Knight, 

1995). Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται τα γένη Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter και Klebsiella. Δεν θεωρούνται αποκλειστικοί δείκτες κοπρανώδους 

μόλυνσης του νερού, δεδομένου ότι πολλά από τα παραπάνω είδη είναι 

περιβαλλοντικής προέλευσης (π.χ. έδαφος, φύλλα, βλάστηση κλπ). Παρόλα αυτά 

προσφέρουν ενδείξεις για την ποιότητα του νερού, γενικότερα, συμπληρώνοντας έτσι 

τα στοιχεία που παρέχονται και από άλλες παραμέτρους. Τέλος περιέχονται σε μεγάλες 

ποσότητες στα περιττώματα των θερμόαιμων ζώων (Jill Bailey,2004). 

 

1.2.1.2 Escherichia coli 

Η Escherichia coli είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο το οποίο ανήκει την 

οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών, Εnterobacteriaceae. Πήρε το όνομά της από τον 

Γερμανό μικροβιολόγο καθηγητή Theodor Escherich, ο οποίος την απομόνωσε για 

πρώτη φορά από παιδικά περιττώματα, το 1885.Κατατάσσεται στους μικροοργανισμούς 

οι οποίοι αναπαράγονται αρκετά γρήγορα, επεξεργάζονται σχετικά εύκολα στο 

εργαστήριο, αποτελώντας έτσι ένα άριστο είδος για πειραματικές μελέτες 

(Δημητρακόπουλος, 1987). 
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Η καλλιέργεια του μικροοργανισμού E.coli πραγματοποιείται με ευχέρεια σε 

κοινά θρεπτικά υλικά (Αρσένη,1994). Αξίζει να σημειωθεί πως η άριστη θερμοκρασία 

στην οποία αναπτύσσεται η E.coli, είναι οι 37
o
 C, όμως μπορεί να αναπτυχθεί και σε ένα 

ευρύτερο όριο θερμοκρασιών από τους 10ºC έως και τους 45ºC. Το ιδανικότερο PH 

ανάπτυξής του, είναι κοντά στο ουδέτερο (Neidhardt, 1996; Samadpour et al., 2005). 

Επιπρόσθετα δεν αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και έχει παρατηρηθεί ότι πεθαίνει 

όταν ζεσταίνεται στους 70
ο
 C για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ αντίστροφα μπορεί να 

επιβιώσει στο ψυγείο για αρκετές ημέρες, υπό ορισμένες φυσικά συνθήκες (Prescott et 

al., 1993; Han and Lee, 2006). 

Στα εντεροβακτηριοειδή ανήκουν και πολλοί άλλοι εντερικοί παθογόνοι 

μικροοργανισμοί οι οποίοι συναντώνται στο ανθρώπινο σώμα, όπως η Yersinia, η 

Salmonella και η Shigella. Ορισμένοι από αυτούς απλά αποικίζουν τον ανθρώπινο 

γαστρεντερικό σωλήνα (τα γένη κυρίως Escherichia, Enterobacter, Klebsiella) όμως 

αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να προκαλέσουν έστω και περιστασιακά σοβαρές 

ασθένειες στον άνθρωπο (Harvey et al., 2006). Τέτοιου είδους ασθένεια θεωρείται το 

διαρροϊκό σύνδρομο τόσο στα βρέφη όσο και στους ενήλικες (Nataro and Kaper, 

1998). 

Τα εντεροβακτηριοειδή χωρίζονται και σε δύο υποομάδες ανάλογα με την 

διάσπαση της λακτόζης. Στην μια ομάδα ανήκουν τα γένη τα οποία διασπούν την 

λακτόζη (λακτόζη – θετικά) και στην άλλη ανήκουν αυτά που δεν τη διασπούν 

(λακτόζη- αρνητικά) (Αρσένη,1994). 

Αναλυτικότερα το βακτήριο αυτό όπως προαναφέρθηκε είναι ένα Gram- 

αρνητικό βακτήριο του οποίου τα κύτταρα έχουν διάμετρο 0.5 μm και μήκος περίπου 1-

5μm. Αναπτύσσονται αερόβια αλλά και αναερόβια προαιρετικά, είναι ακίνητα ή κινητά 

με βλεφαρίδες και άσπορα. Αναφορικά με την βιολογική τους δράση, προκαλούν 

ζύμωση της γλυκόζης με ή χωρίς  παραγωγή αερίου, παράγουν καταλάση, ανάγουν τα 

νιτρικά άλατα σε νιτρώδη και τέλος δεν παράγουν οξειδάση. Αυτός είναι και ο λόγος 

άλλωστε που όταν ελέγχονται εργαστηριακά προκειμένου να ταυτοποιηθούν, βγαίνουν 

θετικά στο τεστ καταλάσης και αρνητικά στο τεστ οξειδάσης (Fotadar et al., 2005; 

Harvey et al., 2006). 

Η E. coli συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στον άνθρωπο και συγκεκριμένα 

στο παχύ έντερο, καθώς και στα ζώα, αφού ανήκει στην φυσιολογική μικροβιακή τους 

χλωρίδα. Όπως προαναφέρθηκε, δεν προκαλεί λοιμώξεις στον ανθρώπινο οργανισμό 
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όμως χαρακτηρίζεται και σαν δυνητικά παθογόνος που σημαίνει πώς κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να μετατραπεί σε άκρως επικίνδυνο. Ο ορότυπος 

0157:Η7 της E. coli, ευθύνεται για διάφορες τροφικές δηλητηριάσεις με αρχικά 

συμπτώματα διάρροιας που μετέπειτα μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο 

(Βovee-Οudenhoven et al., 2003; Vogt and Dippold, 2005). Μία σοβαρή επιπλοκή 

που μπορούν να παρουσιάσουν άτομα που διαγιγνώσκονται με λοίμωξη από 

εντεροαιμορραγικό στέλεχος E. coli , σε ποσοστό 5-10% περίπου, είναι γνωστή σαν 

ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (hemolytic uremic syndrome, HUS). Τα άτομα που 

πάσχουν από αυτό το σύνδρομο, συνήθως αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες από 

την αρχή της νοσηλείας τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως κάποιοι από αυτούς 

δεν θα υποστούν μόνιμες βλάβες ή ακόμη ότι δεν θα οδηγηθούν στον θάνατο (Tozzi et 

al., 2003; Rangel et al., 2005). Κάποια άλλα είδη του βακτηρίου προκαλούν λοιμώξεις 

στην ουροδόχο κύστη, πνευμονία, διάφορες γαστρεντερίτιδες ακόμα και μηνιγγίτιδα 

(Schaechter et al.,2001). Ο πιο συνηθισμένος ορότυπος που ενοχοποιείται για το 

μεγαλύτερο ποσοστό επιδημιών σε διεθνές επίπεδο είναι το στέλεχος Ο157:Η7 (Lanier 

et al., 2011). 

 

1.2.1.3 Εντερόκοκκος (Enteroccocus spp) 

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα ανακαλύφθηκε από τον Thiercelin, ένας μικρός 

στρεπτόκοκκος εντερικής προέλευσης ο οποίος ονομάστηκε εντερόκοκκος, προκειμένου 

να δηλώσει την εντερική του προέλευση.(Thiercelin,1899). Το 1984, οι Schleifer και 

Kilpper, εφαρμόζοντας τον υβριδισμό DNA-DNA, διαπίστωσαν πως οι εντερόκοκκοι 

έχουν σημαντική ομολογία μεταξύ των γονιδιωμάτων τους και είναι ελάχιστα συγγενείς 

με τους στρεπτόκοκκους  (Schleifer, 1984). Επιπλέον οι Williams, κατάφεραν να 

αποδείξουν εργαστηριακά ότι υπάρχει χαμηλή ομολογία  rRNA μεταξύ άλλων 

εντεροκόκκων και του E.faecalis, γεγονός που συμβάλλει στον διαχωρισμό του 

τελευταίου, από τα υπόλοιπα είδη τους γένους. (Williams et al.,1991). 

Οι εντερόκοκκοι αποτελούν μέλος της φυσιολογικής χλωρίδας του βλεννογόνου 

του εντέρου, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Υπολογίζεται πως αποτελούν το  0,01 

% της χλωρίδας του εντέρου, όμως ο πραγματικός αριθμός τους ποικίλλει ανάλογα με το 

περιβάλλον, τις διατροφικές συνήθειες και την γεωγραφική κατανομή (Chenoweth & 

Schaberg, 1990;Jett et al.,1994). Παρά το γεγονός ότι οι εντερόκοκκοι φαίνεται να είναι 
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αυτόχθονες οργανισμοί και μη παθογόνοι στο έντερο, οπουδήποτε στο περιβάλλον 

βρεθούν, παρουσιάζονται σαν αλλόχθονες, με την παρουσία τους να σηματοδοτεί μορφή 

κοπρανώδους μόλυνσης (Παπαπετροπούλου και Μαυρίδου, 1995). 

Το κυτταρικό σχήμα των εντεροκόκκων είναι σφαιρικό ή ωοειδές και το μέγεθός 

τους ποικίλλει από 0,6-2 µm, έως 0,6-2,5 µm. Το μέγεθος τους αυτό, τους παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργούν αλυσίδες κοντές ή μακριές και να παρουσιάζονται με αυτόν 

τον τρόπο σαν διπλόκοκκοι (Holt, 1994). 

Οι εντερόκοκκοι καθώς και ο E. faecalis, δεν διαθέτουν έλυτρο και βλεφαρίδες 

και είναι ακίνητα, εκτός από τα είδη E. gallinarum και E. casseliflavus τα οποία κάτω 

από ορισμένες συνθήκες μπορούν να είναι κινητά. (Farrow et al., 1983, Collins et al., 

1986). Επίσης τα περισσότερα στελέχη δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 45
ο
 C. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εντερόκοκκοι διαθέτουν αρκετά χαρακτηριστικά τα 

οποία τους επιτρέπουν να ταξινομούνται σε διαφορετικό γένος από άλλους Gram-

θετικούς και καταλάση – αρνητικούς κόκκους. Ιδιαιτερότητα τους αποτελεί η ικανότητά 

τους να αναπτύσσονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να 

αναπτυχθούν σε υλικά με 40% χολή βοός, σε 6,5% NaCl, σε 0,1% κυανούν του 

µεθυλενίου (bleu de méthylène), σε γάλα (lait de Sherman),σε εύρος θερμοκρασιών από 

10
ο
 C έως και 45

ο
 C. Οι εξαιρετικές αυτές ιδιότητες χρησιμοποιήθηκαν από τον Sherman, 

προκειμένου να γίνει ταξινόμηση το 1937. 

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι 

εντερόκοκκοι ευθύνονται για πλήθος λοιμώξεων στον ανθρώπινο οργανισμό. Λοιμώξεις 

όπως βακτηριαιμία, ενδοκαρδίτιδα, λοιμώξεις του ουροποιητικού φαίνεται να 

προκαλούνται από τον E. faecalis, όμως και άλλα είδη όπως ο E. faecium και ο E. durans 

έχουν απομονωθεί εργαστηριακά από κλινικά δείγματα (Murray et al., 1990;Johnson et 

al., 1994; Moore et al.,2002). Ο E. faecium φαίνεται να έχει απομονωθεί σε αίμα και 

αντίστοιχα σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό, σε περιστατικά  μηνιγγίτιδας  και σε νεογνική 

μηνιγγίτιδα (Zeana et al.,2001).Τέλος έχουν βρεθεί στελέχη εντεροκόκκων και στην 

στοματική κοιλότητα με τη μορφή βιομεμβρανών (βιοφίλμ), τα οποία προστατεύονται 

από την οδοντική πέτρα. Έχει παρατηρηθεί πως σε περιπτώσεις χρόνιων φλεγμονών της 

στοματικής κοιλότητας, οι εντερόκοκκοι προκαλούν βακτηριαιμία (Forner et al., 2006). 
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Επιπρόσθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών των εντεροκόκκων επιβιώνει 

σε χαμηλή παστερίωση, δηλαδή 30΄ σε 60
ο
C και αντίστοιχα σε παρατεινόμενη 

κατάψυξη. Επίσης αναπτύσσονται και σε υλικά που εμπεριέχουν ορυκτά άλατα, όπως 

είναι το χλωριούχο βάριο και αντέχουν σε αναερόβιες συνθήκες καθώς και σε PH<5 

(Laplace et el., 1996, Πόγγας,2011). 

Ένα ακόμα κριτήριο φαινοτυπικών διαφορών που χρησιμοποιείται για την 

ταυτοποίηση των εντεροκόκκων, είναι η διάσπαση των σακχάρων. Αναλυτικότερα η 

οξείδωση του υλικού παρουσία γλυκογόνου, βγαίνει συνήθως αρνητική για τους 

εντερόκοκκους και θετική για τους άλλους στρεπτόκοκκους. Αντιθέτως, η διάσπαση της 

L-αραβινόζης μπορεί να είναι θετική σε αρκετά είδη εντεροκόκκων, όμως δεν είναι για 

τους στρεπτόκοκκους. 

 

1.2.1.4 Pseudomonas aeruginosa 

Η Pseudomonas aeruginosa ή αλλιώς Ψευδομονάδα η πυοκυανική ή αεριογόνος, 

είναι μέλος της οικογένειας Pseudomonadaceae, στην οποία ανήκουν πολλά είδη, τα 

περισσότερα των οποίων ζουν ελεύθερα στο νερό, στο χώμα, την θάλασσα, κλπ. 

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, αξίζει να αναφέρουμε πως ο Gessard ήταν 

αυτός που απομόνωσε για πρώτη φορά τον μικροοργανισμό το 1882 και ο Charrin αυτός 

ο οποίος το χαρακτήρισε ως παθογόνο βακτήριο, το 1890. Επιπλέον το γένος των 

ψευδομονάδων, φαίνεται να αποτελεί την πιο ποικιλόμορφη και οικολογικά σημαντική 

ομάδα βακτηρίων σε όλο τον πλανήτη (Spiers et al., 2000). 

Ορισμένα είδη ψευδομονάδων φαίνεται να προκαλούν νόσο σε φυτά, ζώα και 

στον άνθρωπο. Επιπρόσθετα υπάρχουν είδη που ανήκουν στην κατηγορία των 

ψυχρόφιλων ψευδομονάδων, τα οποία αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται σε 

αλλοιωμένα τρόφιμα που διατηρούνται στο ψυγείο. Τα τελευταία χρόνια, ο 

μικροοργανισμός αυτός τείνει να χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακά παθογόνος από κλινική 

άποψη, σύμφωνα βέβαια με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και για αυτό τον λόγο 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη του στην επιστημονική κοινότητα (Hirulkar 

and Soni,2011). 

Όπως προαναφέρθηκε οι ψευδομονάδες μπορούν να βρεθούν σε όλα τα 

περιβαλλοντικά διαμερίσματα και να δημιουργήσουν εύκολα και άμεσα συνδέσμους 
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τόσο με ζώα όσο και με φυτά. Οι ψευδομονάδες φαίνονται άκρως προσαρμοστικές και σε 

μεγάλο μάλιστα βαθμό , όσον αφορά στην φυσιολογία τους καθώς και την γενετική τους. 

(Spiers et al., 2000). Για αυτήν τους την προσαρμοστικότητα, ευθύνονται οι ελάχιστες 

διατροφικές απαιτήσεις τους, ο μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων που χρησιμοποιούν 

σαν πηγή ενέργειας και η ποικιλότητα που παρουσιάζεται στον μεταβολισμό 

τους.(Todar, 2004a).  

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφοντας την P. aeruginosa, θα την χαρακτηρίζαμε σαν 

ένα ευκαιριακά παθογόνο μικροοργανισμό. Είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο, μη 

σπορογόνο, μη ελυτροφόρο, με μήκος 1,5-5 μm και διάμετρο 0,5-1 μm(Αρσένη,1994; 

Παπαπαναγιώτου,2001). Τα περισσότερα στελέχη της παρουσιάζουν κίνηση η οποία 

προκαλείται από ένα μαστίγιο που υπάρχει στους πόλους της. Για αυτό τον λόγο 

χαρακτηρίζεται ως αμφίτριχο ή μονότριχο (μια βλεφαρίδα σε κάθε πόλο). Τα κύτταρά 

της συνήθως διατάσσονται μεμονωμένα, σε ζεύγη ή μικρές αλυσίδες. Χαρακτηρίζεται ως 

αερόβιο βακτήριο, δηλαδή χρησιμοποιεί το O2 ως τελικό δέκτη ηλεκτρονίων. Σε 

ορισμένες όμως περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νιτρικά ως εναλλακτικό 

δέκτη ηλεκτρονίων και έτσι μπορεί να αναπτύσσεται και αναερόβια. Όλα τα στελέχη της 

παράγουν καταλάση και οξειδάση (Δημητρακόπουλος, 1993). Για την καλλιέργειά της 

χρησιμοποιούνται κοινά θρεπτικά υλικά και η βέλτιστη θερμοκρασία αναπτύξεως είναι 

οι 37
ο
 C. Αποτελεί το μοναδικό είδος του γένους της, το οποίο αναπτύσσεται στους 42

ο
 C 

και η συγκεκριμένη ιδιότητα της, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή της 

(Δημητρακόπουλος, 1993). Δεν ζυμώνει την γλυκόζη, όμως την διασπά οξειδωτικά 

χωρίς την παραγωγή αερίου, γεγονός που οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις 

κυττοχρωματικής οξειδάσης. Αναφορικά με τις αποικίες της μπορεί να είναι επίπεδες ή 

κυρτές με κυματώδη ή διαβρωμένη περιφέρεια, διαμέτρου 1-5 μm (Govan et al., 1975). 

H P. aeruginosa παράγει διαφόρων ειδών χρωστικές ουσίες  όπως πυοκυανίνη, 

πυορουμπίνη, πυομελανίνη και φθορεσεϊνη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών της 

παράγουν την υδατοδιαλυτή χρωστική, πυοκυανίνη η οποία έχει χαρακτηριστικό 

κυανοπράσινο χρώμα, το οποίο χαρακτηρίζει τα στελέχη της χωρίς να χρειάζονται 

περαιτέρω εργαστηριακές δοκιμασίες για την ταυτοποίησή τους (Govan et al., 1975). Ο 

όρος «πυοκυανίνη» προέρχεται από το «μπλε πύον» που αποτελεί χαρακτηριστικό της 

πυώδους λοιμώξεως που προκαλείται από την P. aeruginosa (Todar, 2012).  
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Η P.aeruginosa δύναται να ανευρεθεί σε περιττώματα, στο έδαφος, το νερό και 

τα απόβλητα. Έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε διάφορα υδάτινα 

συστήματα καθώς και στην επιφάνεια όλων των οργανικών υλών που διαβρέχονται από 

νερό (Madigan et al., 2008; Hirulkar and Soni, 2011). 

H P.aeruginosa ενοχοποιείται για ευκαιριακές λοιμώξεις σε ειδικές ομάδες 

ασθενών, όπως είναι τα άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, άτομα διαγνωσμένα 

με κακοήθεις όγκους, με εκτεταμένα εγκαύματα, προσφάτως χειρουργημένα, άτομα που 

υφίστανται μεταμοσχεύσεις, άτομα με διαβήτη, νεογνά και άτομα μεγάλης ηλικίας 

(Cross et al., 1983). Θεωρείται πολύ σπάνιο για τον μικροοργανισμό να προκαλέσει 

λοίμωξη σε υγιή άτομα. Στην πραγματικότητα όμως, οι λοιμώξεις που προκαλεί η P. 

aeruginosa χαρακτηρίζονται αρκετά σοβαρές και εξίσου επικίνδυνες για δύο 

λόγους:1)προκαλεί λοιμώξεις σε άτομα που ήδη νοσούν και 2)φαίνεται να εμφανίζει 

ανθεκτικότητα στα περισσότερα αντιβιοτικά (Andonova and Urumova, 2013; Dettman 

et al., 2014). Άλλες λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από τον μικροοργανισμό είναι 

διάφορες οφθαλμικές λοιμώξεις όπως η γνωστή επιπεφυκίτιδα και η δακρυοκυστίτιδα. 

Αρκετά συχνές είναι και οι λοιμώξεις που προκαλούν επιμόλυνση σε τραύματα στον 

κερατοειδή, χαρακτηρίζοντας το είδος αυτό ως το πιο καταστρεπτικό βακτήριο του 

κερατοειδούς (Wilson and Ahearn, 1997). Ακόμα πιο σοβαρές λοιμώξεις που 

προκαλούνται από την P.aeruginosa, είναι αυτές του Κ.Ν.Σ., όπως η μηνιγγίτιδα. Έχουν 

καταγραφεί κρούσματα πνευμονίας από χρήση μολυσμένων από τον μικροοργανισμό 

βοηθημάτων, τα οποία προφανώς δεν είχαν απολυμανθεί και αποστειρωθεί σωστά, τα 

οποία οδηγούν ακόμα και στο θάνατο (Feizabadi et al., 2010).Τέλος ενοχοποιείται για 

χρόνιες λοιμώξεις του αναπνευστικού που εμφανίζονται σε ασθενείς με κυστική ίνωση. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών που απομονώνονται από τα πτύελα αυτών των 

ασθενών είναι συνήθως βλεννώδη και η εκρίζωσή τους αρκετά δύσκολη (Dettman et al., 

2014; Stoler et al., 2015). 

 

1.2.1.5 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)-Heterotrophic Plate Count 

Η ολική μεσόφιλη χλωρίδα προσδιορίζει τους μικροοργανισμούς που απαιτούν 

οργανικό άνθρακα για την ανάπτυξή τους. Αποτελείται κυρίως από μικροοργανισμούς 

που ανιχνεύονται στο δέρμα αφού αποτελούν μέρος της φυσιολογικής του χλωρίδας, 

όμως μπορούν ευκαιριακά και κάτω από ορισμένες συνθήκες να εξελιχθούν σε παθογόνα 
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και να προκαλέσουν λοιμώξεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μεσόφιλων παθογόνων 

βακτηρίων είναι η Salmonella typhimurium, ο Staphylococcus aureus και η Escherichia 

coli (Gerhardt et al., 1981). 

Η καταμέτρηση της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας είναι μια από τις πιο βασικές 

αναλύσεις που γίνονται στο νερό, στα τρόφιμα κλπ, προκειμένου να υπάρχει μια γενική 

εικόνα της μικροβιακής τους κατάστασης. Η τελευταία εκφράζεται σε CFU/mL όπου 

CFU(Colony Forming Units) είναι ο αριθμός των αποικιών που σχηματίζονται. Η 

καλύτερη για την ανάπτυξή τους θερμοκρασία, είναι αυτή των 30-37
ο
 C. Όμως μπορούν 

να επιβιώσουν και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 10
ο
 C έως και 50

ο
 C. Στην 

πράξη για την καταμέτρηση των ετερότροφων βακτηρίων χρησιμοποιούμε δύο 

θερμοκρασίες : τους 20
ο
C (θερμοκρασία δωματίου) και 2) τους 37

 ο
C (θερμοκρασία 

σώματος). 

1) Στους 37
ο
C τα ετερότροφα (αλλόχθονα) βακτήρια μπορούν να 

πολλαπλασιάζονται ταχέως. 

2) Στους 20
ο
C αντίθετα, φαίνεται να πολλαπλασιάζονται τα βραδέως 

αναπτυσσόμενα (αυτόχθονα) βακτήρια. 

Στην πραγματικότητα, μόνο η αρίθμηση των αποικιών των ΟΜΧ δεν οδηγεί σε 

κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τον κίνδυνο μόλυνσης. Επιπλέον δεν υπάρχουν 

ουσιαστικά κάποιες σαφείς ενδείξεις ότι τα βακτήρια αυτά ενοχοποιούνται για την 

Δημόσια Υγεία, ιδίως όταν προσλαμβάνονται από υγιή άτομα μέσω του πόσιμου νερού. 

(Rusin et al., 1997; Colford et al 2002) Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι την τελευταία 

δεκαετία έχει παρατηρηθεί μια άκρως σημαντική αύξηση των λοιμώξεων που 

προκαλούνται από μικροοργανισμούς και κάποιες από αυτές οφείλονται σε 

ετερότροφους μικροοργανισμούς (Huang et al., 2002). 

 

1.2.1.6. Staphylococcus aureus 

Ο Σταφυλόκοκκος αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά από τον Lοuis Pasteur, το 

1878. Το όνομά του όμως, πήρε από τον χειρουργό sir Alexander Ogston, στην Σκωτία 

το 1880,κατά την διάρκεια ενός χειρουργείου σε άρθρωση γονάτου. Η ονομασία 

προέκυψε από τον ίδιο στην προσπάθειά του να περιγράψει σφαιρικά βακτήρια τα οποία 
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σχημάτιζαν αθροίσματα, τα οποία έμοιαζαν με τσαμπιά από σταφύλια, όποτε έδωσε και 

το όνομα από την ελληνική ονομασία, σταφύλι. Ύστερα από μια σειρά εργαστηριακών 

και κλινικών μελετών, κατάφερε να περιγράψει την σταφυλοκοκκική λοίμωξη (Ogston, 

1883). Μετά από ένα χρόνο, το 1884, ο Friedrich J. Rosenbach, ένας Γερμανός 

χειρουργός  προέβη σε διαχωρισμό των σταφυλόκοκκων σε παθογόνους (όπως S. aureus) 

και σε μη παθογόνους (S.epidermidis) (Rupp et al.,1994). Τα δύο αυτά είδη, 

διαχωρίζονται εύκολα μεταξύ τους χάρη στην ιδιότητα του S. aureus, να προκαλεί πήξη 

του πλάσματος. Ο S. aureus είναι γνωστός και ως «χρυσίζων σταφυλόκοκκος» εξαιτίας 

του κιτρινωπού χρώματος που εμφανίζουν οι αποικίες του (Δημητρακόπουλος,1987). Οι 

σταφυλόκοκκοι είναι μέλη της οικογένειας Micrococcaceae, η οποία περιλαμβάνει τα 

γένη Staphylococcus, Planococcus, Rothia και Micrococcus. Ο διαχωρισμός του γένους 

Staphylococcus από το γένος Micrococcus, το οποίο ανήκει στην φυσιολογική 

μικροβιακή ανθρώπινη χλωρίδα και σπάνια ενοχοποιείται για λοιμώξεις, βασίζεται στην 

αναερόβια διάσπαση της γλυκόζης καθώς και στον έλεγχο ευαισθησίας στη bacitracin. 

(Δημητρακόπουλος,1987) Έχει αποδειχθεί πως οι σταφυλόκοκκοι έχουν την ικανότητα 

να διασπούν την γλυκόζη  αεροβίως αλλά και αναεροβίως και να είναι ανθεκτικοί στην 

bacitracin, ενώ αντίθετα οι μικρόκοκκοι διασπούν την γλυκόζη μόνο αεροβίως και είναι 

ευαίσθητοι στην bacitracin (Forbes et al.,2002). Οι σταφυλόκοκκοι είναι Gram-θετικοί 

κόκκοι με συνήθη διάμετρο από 0.5 έως 1.5 μm. O S. aureus, δεν παρουσιάζει κίνηση 

και δεν είναι σπορογόνος. Είναι ένα προαιρετικά αναερόβιο βακτήριο που μπορεί να 

αναπτυχθεί σε κοινά θρεπτικά υλικά καθώς σε μια αρκετά μεγάλη κλίμακα 

θερμοκρασιών και πιο συγκεκριμένα από 6,5 ºC - 45ºC και με pH από 4,3 έως 9,3 

(Koτζεκίδου, 2000). Αποτελεί τον πρώτο και κύριο παθογόνο μικροοργανισμό από την 

κατηγορία των σταφυλόκοκκων, με δεύτερο κατά σειρά συχνότητας στην κατηγορία 

τους, τον S.epidermidis, ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα είδη είναι γνωστοί ως πηκτάση-

αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (Coagulase Negative Staphylococci, CNS) (Kloos et al., 

1992). Ο Staphylococcus aureus έχει μελετηθεί και εξακολουθεί να μελετάται 

επιστημονικά και αυτό υποδεικνύει την σοβαρότητά του, ως παθογόνος μικροοργανισμός 

για τον άνθρωπο. Ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα  παρουσιάζει και η ολοένα 

αυξανόμενη ανθεκτικότητά του στα αντιβιοτικά (Mierzejewski and Woźniak 2012). 

Πιο αναλυτικά, οι σταφυλόκοκκοι μπορούν να βρεθούν στον αέρα , στο νερό, στο 

έδαφος καθώς και στα απόβλητα. Αποικίζουν συνήθως τους βλεννογόνους και το δέρμα 

των ανθρώπων σε υψηλές συγκεντρώσεις , περίπου πάνω από 10
4
 -10

6 
CFU/ml (Noble & 
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Pitcher,1978). Μερικά είδη του αποικίζουν μόνο ζώα ενώ άλλα μόνο τον ανθρώπινο 

οργανισμό. Ο S.aureus που είναι παθογόνος για τον άνθρωπο αποικίζει τις ρινικές 

κοιλότητες και το δέρμα (Weistein,1959). Αντιθέτως τα περισσότερα στελέχη του 

S.epidermidis, όχι μόνο θεωρούνται μη παθογόνα για τον άνθρωπο αλλά φαίνεται πως 

παίζουν και σημαντικό ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό ως φυσιολογική χλωρίδα 

(Koτζεκίδου, 2000; Kloos et al., 1992).  

Αναφορικά με την παθογόνο δράση του, δύναται να προκαλέσει από ελαφρές 

δερματικές λοιμώξεις ( όπως π.χ. δερματίτιδα, θυλακίτιδα κ.α.) έως και επικίνδυνες 

λοιμώξεις που προκαλούν σοβαρές νόσους όπως πνευμονία, μηνιγγίτιδα, οστεομυελίτιδα, 

ενδοκαρδίτιδα, βακτηριαιμία και σήψη, Είναι μια από τις 5 πιο συχνές αιτίες 

νοσοκομειακών λοιμώξεων και συνήθως επιμολύνει χειρουργικά τραύματα. Ένα 

σύμπτωμα που χαρακτηρίζει τις σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις είναι η έντονη πυώδης 

φλεγμονή των ιστών, που συχνά καταλήγει στην δημιουργία αποστήματος (Bailey et al., 

1990; Heilmann et al. 2002).  

Οι κυριότερες λοιμώξεις που προκαλούνται από τον S. aureus είναι οι παρακάτω: 

1)Δερματικές λοιμώξεις, με επικρατέστερη τη θυλακίτιδα, όπου δημιουργείται φλεγμονή 

του θύλακα της τρίχας. Πυοδερματίτιδα (μολυσματικό κηρίο από τη χρήση κοινών 

μολυσμένων πετσετών) η οποία παρουσιάζεται κυρίως σε νεογνά και μικρά παιδιά και 

συνήθως εμφανίζεται κυρίως στο πρόσωπο και τα άκρα (Pulido et al., 2014).  

2)Βακτηριαιμία ή σηψαιμία που εμφανίζεται όταν το βακτήριο εισέλθει στην 

κυκλοφορία του αίματος οπότε μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλα όργανα προκαλώντας 

ακόμα και το θάνατο του ασθενή (Mylotte et al., 1987). 

3)Λοιμώξεις του Κ.Ν.Σ με σοβαρότερη την μηνιγγίτιδα, η οποία αποτελεί συνήθως 

επιπλοκή διαγνωστικών ή χειρουργικών επεμβάσεων του Κεντρικού Νευρικού 

συστήματος (Bailey et al., 1990).  

4)Λοιμώξεις του καρδιοαναπνευστικού συστήματος όπως πνευμονία, η οποία όμως 

θεωρείται δευτερογενής, γιατί  εμφανίζεται συνήθως στους ενήλικες μετά από γρίπη, ενώ 

στα μικρά παιδιά κάτω των 2 ετών, παρατηρείται αιμορραγική νέκρωση του πνεύμονα με 

την δημιουργία αποστήματος και με μεγάλο κίνδυνο θνησιμότητας. Η μικροβιακή 

ενδοκαρδίτιδα που οφείλεται στον S.aureus παρουσιάζεται κυρίως στους τοξικομανείς 
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και γενικά σε όσους λαμβάνουν ενδοφλέβια ναρκωτικά, σε ασθενείς προχωρημένης 

ηλικίας και επίσης σε ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες (Caputo et al., 1987).  

5)Σύνδρομο τοξικής καταπληξίας, το οποίο αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές λοιμώξεις 

που προκαλούνται από τον S. aureus, και οφείλεται τοξίνη (toxic shock syndrome toxin, 

TSST-1) που παράγει. 

6) Οστεομυελίτιδα η οποία αποτελεί την πιο συχνή μικροβιακή φλεγμονή του οστού, που 

οδηγεί σε σχηματισμό πύου και νεκρωμάτων. Χάρη στην ανθεκτικότητα που 

παρουσιάζει ο σταφυλόκοκκος στα αντιβιοτικά, πολλές φορές οι χειρουργεί προβαίνουν 

σε «χειρουργικό καθαρισμό» ως μόνη επιλογή για να απομακρύνουν τα βακτήρια. 

Προσβάλλει συνήθως τους άντρες και σε αναλογία έναν προς τρεις, μέχρι την ηλικία των 

20 ετών ενώ σπάνια εμφανίζεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Η μεγαλύτερη συχνότητα 

παρατηρείται στις ηλικίες 18-24 μηνών (Olson and Horswill, 2013) . 

7)Τροφικές δηλητηριάσεις μέσω των εντεροτοξινών που συνθέτουν οι σταφυλόκοκκοι. 

Έως σήμερα έχουν προσδιοριστεί πολλοί ορολογικά διαφορετικοί τύποι 

εντεροτοξινών(SEA - SEU)(Le Loir et al., 2003). Τα συμπτώματα από την τροφική 

δηλητηρίαση που προκαλείται από σταφυλόκοκκο είναι ζάλη, εμετός, κοιλιακός πόνος, 

διάρροια και συνήθως εμφανίζονται 2-6 ώρες μετά την κατάποση του τροφίμου και 

διαρκούν 1-3 μέρες (Bhatia and Zahoor, 2007). 

 

1.3 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Ο πάγος που διατίθεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει 

να είναι ασφαλής στην κατανάλωση όσο και το νερό, καθώς καταναλώνεται άμεσα όταν 

προστίθεται σε νερό, χυμούς, καφέδες και άλλα ροφήματα και εμμέσως όταν 

χρησιμοποιείται για την συντήρηση τροφίμων όπως τα θαλασσινά και τα ψάρια.  

Η συσχέτιση του μολυσμένου νερού με την εμφάνιση διαφόρων ασθενειών στον 

άνθρωπο αναδεικνύει την ανάγκη για πληροφόρηση σχετικά με τη διατήρηση της 

υγιεινής του πάγου που διατίθεται στα καταστήματα. Το νερό από το οποίο προέρχεται ο 

πάγος θα πρέπει είναι καθαρό από παθογόνα βακτήρια τα οποία μπορούν να επιβιώνουν 

κατά την αποθήκευση. Όταν ο παθογόνος μικροοργανισμός εισέλθει στο ανθρώπινο 

σώμα μέσων πρόσληψης μολυσμένου νερού ή τροφής, μπορεί να προκαλέσει διάφορες 
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ασθένειες και πιο συχνές τις μολύνσεις του εντερικού συστήματος (π.χ. διάρροια). Τα πιο 

συχνά βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια προβλήματα είναι τα Gram- 

αρνητικά βακτήρια της οικογένειας Enterobacteriaceae (Salmonella, Shigella, Yersinia 

αλλά και Ε. coli) (J.P. Falcão et. al., 2002).  

Το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση των κανόνων υγιεινής στον πάγο φαίνεται 

και από το γεγονός ότι ο πάγος ήταν ένα από τα κύρια μέσα μετάδοσης της χολέρας που 

ξεκίνησε στο Περού την δεκαετία του 90 και επεκτάθηκε σε μορφή επιδημίας σε 

ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Ο πάγος που χρησιμοποιούνταν στα ροφήματα που 

πωλούνταν από πλανόδιους πωλητές καθώς και σε διάφορα τρόφιμα που 

χρησιμοποιούνταν ως μέσο συντήρησης (π.χ. πάγος για την συντήρηση ψαριών, ή ακόμα 

και σε υγρούς σπόρους), προερχόταν από μολυσμένο νερό. Η διάδοση του μολυσμένου 

νερού γινόταν από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης όπου το νερό συλλέγονταν σε ανοιχτές 

δεξαμενές και έπειτα μέσω των σωληνώσεων διανέμονταν στα σπίτια και στις τοπικές 

επιχειρήσεις. Μετά από αυτή την επιδημία χολέρας εξακριβώθηκε ότι το V. cholerae, το 

βακτήριο που ήταν υπεύθυνο για την επιδημία, μπορεί και επιβιώνει στον πάγο 4-5 

εβδομάδες (Ries AA et.al., 1992).  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), το νερό που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή πάγου θα πρέπει να είναι καθαρό από στερεά σώματα, 

βακτήρια, προσθετικά γεύση ενώ θα πρέπει να είναι άοσμο (WHO, 1976). 

Πολλές μελέτες έχουν συσχετίσει το μολυσμένο πάγο με λοιμώξεις του 

γαστρεντερικού συστήματος (Pedalino, B. et. al.2003; Khan, A.S. et.al,1994) σε 

διάφορες περιοχές παγκοσμίως. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις υπεύθυνος θεωρήθηκε 

ένας σερβιτόρος ο οποίος μέσω των μολυσμένων χεριών του μόλυνε το μηχάνημα 

παραγωγής πάγου, που ήταν διαθέσιμο σε κρουαζιερόπλοιο, με νοροϊό (Norovirus). Το 

αποτέλεσμα ήταν η μετάδοση του ιού στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που 

κατανάλωσαν νερό ή ποτό με το μολυσμένο πάγο, και παρουσίασαν συμπτώματα 

γαστρεντερίτιδας (Khan, A.S. et al,1994). Το 2004 μία επιδημία Ηπατίτιδας Α που 

ξεκίνησε στην Ταϊλάνδη, επηρέασε περίπου 900 άτομα. Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι η 

μόλυνση προήλθε από τον πάγο ο οποίος παρέχονταν από ένα εργοστάσιο διάθεσης 

πάγου το οποίο χρησιμοποιούσε νερό από μολυσμένα αρδευτικά πηγάδια (APEC-EINet, 

2004). Χαρακτηριστικά, μελέτη του οργανισμού τροφίμων και φαρμάκων της Ταϊλάνδης 



42 

(Thai FDA) έδειξε ότι το 67% του πάγου που διατίθεται στο εμπόριο είχε μολυνθεί με 

Εντεροβακτηριοειδή και E. coli (Rojjanawanicharkorn, A. et. al, 2007). 

Σύμφωνα με άρθρο της διαδικτυακής έκδοσης του ΄΄ABC news΄΄ μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της South Florida, έδειξε ότι σε δείγματα πάγου 

από μηχανές πάγου, από 5 εστιατόρια της περιοχής, είχαν μεγαλύτερο αριθμό 

κολοβακτηριδίων από ότι τα δείγματα νερού από τις τουαλέτες των ίδιων των 

εστιατορίων (ABC news, 2006). Το συμπέρασμα από αυτή την μελέτη σύμφωνα με το 

Πρώην Πρόεδρο του ΕΦΕΤ Νίκο Κατσαρό είναι ότι « οι τουαλέτες πλένονται πιο συχνά 

από τις παγομηχανές» (πηγή:http://www.pentapostagma.gr/2013/06/pagakia 

vrwmika.html#ixzz4LodbwpOw). 

Στην Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί παρόμοια γεγονότα που σχετίζονται με την 

διανομή μολυσμένου πάγου. Αυτό ιδανικά θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη μη διάθεση 

μολυσμένου πάγου από τα καταστήματα υγειονομικού ελέγχου, αλλά ο πραγματικός 

λόγος είναι ο ελλιπής έλεγχος του πάγου και των παγομηχανών αφού δίνεται 

προτεραιότητα στους ελέγχους του πόσιμου νερού. 

Αναλυτικότερα ένα πολύ βασικό στοιχείο που θα βοηθούσε στο να αποφεύγονται 

οι πιθανές μολύνσεις του προσφερόμενου πάγου είναι η σωστή συντήρηση και 

απολύμανση των παγομηχανών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο πάγος μπορεί να 

μολυνθεί : 

1)Εάν το νερό που χρησιμοποιεί το παγοποιείο ή η παγομηχανή δεν είναι κατάλληλο, 

είτε είναι νερό του Δημόσιου Δικτύου Ύδρευσης είτε από ιδιωτική πηγή(γεώτρηση ή 

πηγάδι). 

2)Από τους χειρισμούς που πραγματοποιούνται στο παγοποιείο καθ’ όλη την διάρκεια 

της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και την αποθήκευση του τελικού προϊόντος. 

Ειδικότερα, οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να επιφέρουν μόλυνση 

στον πάγο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι: α) οι χημικοί κίνδυνοι οι οποίοι 

σχετίζονται με την εναπόθεση αλάτων και ρύπων στις παγομηχανές και β) οι 

μικροβιολογικοί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την εμφάνιση παθογόνων 

μικροοργανισμών (Nichols et al.,2000;Schmidt et al.,1999; Falcao et al.,2002).  
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Στην πραγματικότητα οι κύριες αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στην μόλυνση 

του πάγου είναι οι παρακάτω: 

 Τα σημεία όπου υπάρχει στασιμότητα νερού στις μονάδες παραγωγής πάγου 

(παγομηχανές) βοηθούν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

 Η απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας στην μονάδα παραγωγής από την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος στους -18
ο
 C. 

 Η επιμόλυνση κατά το χειρισμό του πάγου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα εάν οι 

χειριστές έρχονται σε επαφή με το τελικό προϊόν χωρίς να φορούν σκουφάκι 

κεφαλής, γάντια μιας χρήσεως και ανάλογη προστατευτική ποδιά. Η πλειοψηφία των 

χειριστών δεν έχει εκπαιδευτεί ανάλογα όσον αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των 

τροφίμων (Wilson et al.,1997). 

 Το μικροβιακό φορτίο που προέρχεται από τον αέρα, ιδίως όταν οι παγομηχανές 

βρίσκονται σε χώρους εστίασης με μικροβιολογική επιβάρυνση (Anon,1995). 

 Oι υγρές επιφάνειες των παγομηχανών οδηγούν συχνά στην δημιουργία βιοφίλμ 

(biofilm) το οποίο συνήθως αποτελείται από πολλά είδη βακτηρίων. Ο όρος βιοφίλμ, 

ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν πληθυσμό πολλών 

αλληλοεξαρτώμενων μικροοργανισμών  οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά είδη, και 

τις περισσότερες φορές είναι αρκετά δύσκολο να απομονωθούν. (Moore et al., 

1953). Το βιοφίλμ σχηματίζεται όπως προαναφέρθηκε σε επιφάνειες που εκτίθενται 

μόνιμα σε νερό ή παρουσιάζουν αρκετά υψηλά επίπεδα υγρασίας. Στην 

πραγματικότητα λειτουργεί σαν προστατευτικό στρώμα που βοηθάει στην ανάπτυξη 

των βακτηρίων. Επιπλέον το βιοφίλμ δημιουργείται συνήθως σε σημεία όπου είναι 

δύσκολη η ανεύρεση του και συνεπακόλουθα η απομάκρυνση του. Έτσι μπορεί να 

αποτελεί μία συνεχή πηγή μόλυνσης για την επιφάνεια στην οποία έχει σχηματιστεί ή 

ακόμα και για την περίπτωση που αποκολληθεί μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα, μπορεί να επιμολύνει την περιοχή στην οποία θα βρεθεί. Επιπρόσθετα, έχει 

βρεθεί ότι ορισμένα βακτήρια που λαμβάνουν μέρος στο σχηματισμό του βιοφίλμ 

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αυξημένη έως και 1000 φορές σε 

σύγκριση με βακτήρια ελεύθερης διαβίωσης του ίδιου είδους (Lateef A. et al, 2006). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το βιοφίλμ θα πρέπει να απομακρύνεται από τις 

περιοχές όπου σχηματίζεται, και στην συγκεκριμένη περίπτωση από τις παγομηχανές, 

και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

επανεμφάνισή του. 
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Παρά το γεγονός, ότι ο πάγος λόγω της χαμηλής του θερμοκρασίας (-18
ο
 C) 

ανήκει στα προϊόντα «ασφαλούς ζώνης», οι παγομηχανές είναι επιρρεπείς στη 

μικροβιακή μόλυνση. Ακόμη και καθαρό νερό να χρησιμοποιούν οι παγομηχανές 

προκειμένου να φτιάξουν πάγο, μπορούν να μολυνθούν με όλους τους παραπάνω 

τρόπους. Αυτό που θα βοηθούσε όλες τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να εντοπίσουν 

ακριβώς όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου είναι η εφαρμογή αρχών HACCP. Με το 

HACCP θα εντοπίζονταν όλες οι διαδικασίες που μπορούν να μολύνουν το τελικό 

προϊόν, από την παραγωγή του πάγου, την αποθήκευση, την διανομή και τον χειρισμό 

γενικότερα μιας και πρόκειται για ένα προϊόν που θεωρείται τρόφιμο, καταναλώνεται 

παγκόσμια και φυσικά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες επιδημίες (Pedalino et al., 

2002; Khan et al., 1994; Quick et al., 1992). 

Πολλές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς σε διάφορες χώρες, 

έχουν δείξει ότι ο πόσιμος πάγος που χρησιμοποιείται στα φαγητά αλλά και στα ποτά, 

θα μπορούσε να είναι μια αιτία ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία (Nichols et al., 

2000;Falcao et al., 2004; Lateef et al., 2006). Πάρα πολλές τροφιμογενείς-υδατογενείς 

επιδημίες έχουν ξεσπάσει παγκοσμίως από παθογόνους μικροοργανισμούς που 

μεταδίδονται μέσω του μολυσμένου πόσιμου νερού και πολλές από αυτές οδηγούν σε 

πολύ σοβαρές για την ανθρώπινη ζωή λοιμώξεις (Pedalino et al., 2002; Khan et al., 

1994; Quick et al., 1992). 

Τέτοιου είδους λοιμώξεις οι οποίες σχετίζονται με βακτήρια είναι ο τύφος (με την 

Salmonella typhi), η χολέρα (με το Vibrio clolerae) η Ηπατίτιδα Α (με τον ιό 

Ηπατίτιδας Α) και άλλες που σχετίζονται με την Shigella spp. και με την E. coli και 

συγκεκριμένα το στέλεχος O157 (Wang et al., 1997). Άλλες λοιμώξεις με λιγότερο 

σοβαρές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία είναι διαφόρων ειδών διαρροϊκά 

σύνδρομα που μπορούν να προκληθούν από  Norovirus, Cryptosporidium,κλπ 

(Gerokomou et al.,2011). Αξίζει να σημειωθεί πώς οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

λόγω χαμηλού αμυντικού μηχανισμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες, κλπ) έχουν 

περισσότερες πιθανότητες από έναν ενήλικο υγιή απόλυτα οργανισμό, να νοσήσουν. 

Στόχος λοιπόν για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας είναι η λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε να μπορεί το πρόβλημα να εντοπίζεται στην πηγή, για 

να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι (WHO-Guidelines for drinking-water,2004). 

Ασφαλής πάγος, ασφαλής αποθήκευση πάγου και ασφαλείς πρακτικές χειρισμού του 

πάγου, είναι τα προαπαιτούμενα που βελτιώνουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές των παγομηχανών μετά από τον εντοπισμό 
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όλων των σημείων που μπορούν να προκαλέσουν επιμόλυνση του πάγου από την 

λειτουργία της παγομηχανής, έχουν βελτιώσει αρκετά, κατασκευαστικά τουλάχιστον, 

τις παγομηχανές. Ένα απλό παράδειγμα είναι η τοποθέτηση ειδικού λαμπτήρα (δείκτη) 

που προειδοποιεί πως η παγομηχανή χρειάζεται απολύμανση και συντήρηση, η οποία 

εξαρτάται από τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη δυναμικότητα παραγωγής πάγου. 

Συνίσταται μια φορά το χρόνο, εκτός σε περίπτωση βλάβης. Αναμφισβήτητα όλοι οι 

κατασκευαστές πρέπει να ενημερώνουν τους αγοραστές των παγομηχανών με τις 

κατάλληλες οδηγίες χρήσεις και συντήρησης. 

Για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, ουσιαστικά χρειάζεται κατάλληλος 

χώρος παραγωγής πάγου(παγοποιείο που να τηρεί όλους τους υγειονομικούς όρους) 

σωστός χειρισμός κατά την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση και την διανομή 

του πάγου από τους χειριστές καθώς και σωστός χειρισμός από τους αγοραστές 

πάγου(π.χ. καφετέριες ,εστιατόρια, κλπ). 

Το να μπορούν να εντοπιστούν οι κίνδυνοι προτού εκδηλωθούν, είναι αρκετά 

σημαντικό και στηρίζεται στις αρχές του HACCP. Για τον λόγο αυτό οι μεγάλες 

επιχειρήσεις κυρίως μα και μικρότερες, συστήνεται να εφαρμόζουν τις αρχές του 

HACCP  με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη πιθανών κινδύνων και την εξάλειψή τους 

πριν εκδηλωθούν.  
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ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο έλεγχος μικροβιακού 

φορτίου (E.coli, Total Coliforms, Enterococcus spp, Ολική μεσόφιλη Χλωρίδα στους 22
0
C 

και στους 37
0
C, Pseudomonas aeruginosa και Staphylococcus aureus,), σε προϊόντα 

πάγου από το σημείο παραγωγής του (παγοποιεία) έως και το τελικό σημείο διανομής 

του (επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος), έτσι ώστε να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα 

της χρήσης του για την Δημόσια Υγεία.  

Επιπλέον, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και καταγραφή των 

παγοποιείων, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια με γενικές ερωτήσεις λειτουργίας των 

παγοποιείων, της διαχείρισης του πάγου και της διανομής του στα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, στο Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου 

Πατρών, πραγματοποιήθηκαν in vitro πειράματα, προκειμένου να διαπιστωθεί πως οι 

υπό εξέταση μικροοργανισμοί παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό επιβίωσης σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (πάγος).  

Η παρούσα εργασία θα συμβάλλει στην ενημέρωση και στην λήψη περισσότερων 

μέτρων τόσο από τους ιδιοκτήτες των παγοποιείων και των καταστημάτων όσο και από 

τους χειριστές του πάγου, αλλά και στην εγρήγορση των υγειονομικών υπηρεσιών για 

πιο συχνούς και αυστηρούς ελέγχους, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές επιμολύνσεις 

και το προϊόν να προσφέρεται στον καταναλωτή όσο πιο ασφαλές γίνεται.  
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2.ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΒΗΜΑΤΑ 

 

Για την εργασία ακολουθήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά βήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 1
Ο

 : Καταγραφή των παγοποιείων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας , 

του Αιγίου και της Κάτω Αχαΐας.  

ΒΗΜΑ 2
Ο

 : Πιλοτική επίσκεψη σε ένα από τα παγοποιεία της Πάτρας μετά από 

τυχαία επιλογή.  

ΒΗΜΑ 3
Ο

 : Ανάπτυξη μη σταθμισμένου ερωτηματολογίου το οποίο θα  

συνοδεύει τη δειγματοληψία. 

ΒΗΜΑ 4
Ο

 : Πιλοτική δειγματοληψία σε παγοποιείο με χρήση του 

ερωτηματολογίου.  

ΒΗΜΑ 5
Ο

 :Δειγματοληψία  στα παγοποιεία που είχαν αρχικά καταγραφεί καθώς 

και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τυχαία επιλογή . 

ΒΗΜΑ 6
Ο

 

:Αποστολή 

δειγμάτων στο 

Εργαστήριο Υγιεινής 

για ανάλυση 

ΒΗΜΑ 7
Ο

 

:Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου σε 

κάθε δειγματοληψία 

ΒΗΜΑ 8
Ο

 : Καταγραφή των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής ανάλυσης των 

δειγμάτων αλλά και των απαντήσεων του ερωτηματολογίου σε πρόγραμμα excel  
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2.2 Αναδρομή – Καταγραφή 

Η αναζήτηση των μονάδων παρασκευής πάγου αποτελεί το αρχικό κομμάτι της 

έρευνας και έχει σκοπό την εύρεση όλων ή των περισσότερων παγοποιείων της 

ευρύτερης περιοχής της Πάτρας προκειμένου να ληφθεί δείγμα από την πηγή ουσιαστικά 

που παράγεται ο πάγος και να ελεγχθεί η ποιότητα του από τα αρχικά στάδια της 

παραγωγής του. Παράλληλα με τα παγοποιεία ελέγχονται και τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για να μπορέσουν να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που 

θα μπορούσαν να προκύψουν από το αρχικό στάδιο της παραγωγής του πάγου, την 

διαχείρισή του μέχρι και την τελική του διάθεση. Η αναδρομή και η αναζήτηση των 

παγοποιείων ακολουθείται από την καταγραφή τους σε λίστα ειδικά διαμορφωμένη η 

οποία περιέχει πλήρη στοιχεία όπως ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα 

επικοινωνίας καθώς και ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη. Όσον αφορά τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, δε δημιουργήθηκε κάποια αντίστοιχη λίστα διότι έγινε 

τυχαία επιλογή η οποία περιλαμβάνει καταστήματα από την ευρύτερη περιοχή της 

Πάτρας, του Αιγίου καθώς της Κάτω Αχαΐας. 

2.3 Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου 

Μετά από την καταγραφή των παγοποιείων ακολουθεί η δημιουργία του 

ερωτηματολογίου το οποίο είναι συνοδευτικό του υγειονομικού ελέγχου και θα βοηθήσει 

στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων για την εν λόγω έρευνα, συμπερασμάτων. Η σύνταξη του ερωτηματολογίου 

αποτελεί μια διαδικασία περίπλοκη καθώς πρέπει μέσω των ερωτήσεων που πρόκειται να 

συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο, να βρίσκονται ερωτήσεις οι οποίες εντοπίζουν τα 

κρίσιμα σημεία ελέγχου της επιχείρησης, να είναι κατανοητές για τον ερωτηθέντα και 

τέλος να μπορούν να βοηθήσουν στην διαμόρφωση συνολικής εικόνας του τρόπου 

λειτουργίας της επιχείρησης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη, εκ των 

οποίων το ένα αναφέρεται στις μονάδες παραγωγής πάγου και το άλλο στα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαχειρίζονται και προσφέρουν πάγο στο κοινό για 

κατανάλωση. Πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις αφορούν σε γενικότερα 

στοιχεία της επιχείρησης, σε ερωτήσεις που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των 

παγοποιείων, σε ερωτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και σε ερωτήσεις που αφορούν στην ημερήσια 

παραγωγή πάγου, τον τρόπο διανομής του κλπ (Παράρτημα 7).Στο δεύτερο μέρος οι 

ερωτήσεις αφορούν σε γενικότερα στοιχεία της επιχείρησης, σε ερωτήσεις που αφορούν 
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στην προμήθεια και παραλαβή του πάγου καθώς σε γενικές ερωτήσεις διαχείρισης του 

πάγου πριν την κατανάλωση, κλπ (Παράρτημα 7). 

2.4 Δειγματοληψία  

 Εφόσον δημιουργηθεί το ερωτηματολόγιο και πραγματοποιηθεί τυχαία πιλοτική 

επίσκεψη σε ένα παγοποιείο η οποία θα βοηθήσει στον εντοπισμό τυχών λαθών και 

άστοχων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, ακολουθεί η δειγματοληψία πάγου από όλα 

τα παγοποιεία που έχουν καταγραφεί αρχικά. Έπειτα ακολουθεί η δειγματοληψία σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια, κυλικεία, κλπ) 

που προμηθεύονται πάγο από τα αναφερόμενα παγοποιεία, αλλά και από καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία διαθέτουν δική τους παγομηχανή, η οποία 

παράγει σε καθημερινή βάση πάγο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Η διενέργεια 

του υγειονομικού ελέγχου και η δειγματοληψία πάγου πραγματοποιήθηκαν με τη 

βοήθεια συναδέλφων της Διεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας οι οποίοι πριν την 

αυτοψία θα είναι ενήμεροι για τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και θα ρωτούν 

ανάλογα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συμπλήρωση του . Η συμπλήρωση θα γίνεται 

από τους ελεγκτές Επόπτες Δημόσιας Υγείας. 

2.5 Ανάλυση μικροοργανισμών  

 Μετά το πέρας της δειγματοληψίας, ακολουθεί η μικροβιολογική ανάλυση των 

δειγμάτων πάγου στο Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι 

μικροβιολογικές αναλύσεις αφορούν τον έλεγχο της παρουσίας στον πάγο, των 

παρακάτω μικροοργανισμών : 

 Total coliforms 

 Escherichia coli 

 Enterococcus spp  

 Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα στους 22
0
C και 37

0
C   

 Pseudomonas aeruginosa 

 Staphylococcus aureus  

 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001ΦΕΚ 892/τ,Β΄/11.7.2001) 

όπως ήδη έχει προαναφερθεί, οι μικροοργανισμοί αυτοί ελέγχονται υποχρεωτικά πάντα 

όταν πρόκειται να προσδιοριστεί η ποιότητα πόσιμου νερού. 
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2.6 In vitro πειράματα  

Παράλληλα με τις αναλύσεις των παραπάνω μικροοργανισμών 

πραγματοποιήθηκαν και in vitro πειράματα στο εργαστήριο προκειμένου να διαπιστωθεί 

η αντοχή των μικροοργανισμών σε χαμηλές θερμοκρασίες και η δραστικότητα τους μετά 

από αναζωογόνηση. Παράλληλα υπολογίστηκε και η λογαριθμική μείωση των 

μικροοργανισμών μετά την ολοκλήρωση του πειράματος και βγήκαν ανάλογα 

συμπεράσματα. Το πείραμα αυτό θα γίνει για τους μικροοργανισμούς P. αeruginosa, E. 

coli, S.aureus και Enterococcus spp. Ουσιαστικά γίνεται η αναζωογόνηση του κάθε 

μικροοργανισμού ξεχωριστά από lenticule (δισκία που περιέχουν βιώσιμους 

μικροοργανισμούς σε πιστοποιημένη και στενά καθορισμένη ποσότητα σύμφωνα με  

συγκεκριμένα ISO ανάλογα με το βακτήριο για το οποίο χρησιμοποιούνται) , ακολουθεί 

η εισαγωγή του διαλύματος σε αποστειρωμένο νερό, διήθηση της μισής ποσότητας του 

διαλύματος και επώασή του σε θρεπτικό υπόστρωμα και τέλος ψύξη του υπόλοιπου 

μισού διαλύματος και περαιτέρω ανάλυση. Όλη αυτή η διαδικασία του in vitro 

πειράματος περιγράφεται αναλυτικά  στην ενότητα της μεθοδολογίας. Ουσιαστικά το 

πείραμα αυτό  θέλει να δείξει πώς αντιδρούν οι μικροοργανισμοί στην μείωση της 

θερμοκρασίας. Αναμένεται μείωση των μικροοργανισμών μετά από την 2
η
  διήθηση, 

όμως  πόση μείωση θα σημειωθεί, εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία. Τα 

πειράματα αυτά αφορούσαν στην ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών σε χαμηλές  

θερμοκρασίες (-18
ο
 C) 

 

2.7 Στατιστική ανάλυση 

 

 Μετά τη δειγματοληψία και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολουθεί η 

καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων σε πρόγραμμα excel προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με το 

στατιστικό πρόγραμμα spss v.21(Statistical  Package for Social Sciences version 21) και 

να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την εν λόγω έρευνα. Σύμφωνα με το 

στατιστικό πρόγραμμα, πρόκειται να υπολογιστούν, η μέγιστη (maximum), ελάχιστη 

τιμή (minimum), η διάμεσος (median), η μέση τιμή (mean) και η τυπική απόκλιση (SD) 

των δειγμάτων. Παράλληλα θα γίνουν και συσχετίσεις  μεταξύ ερωτηματολογίου και 

μικροβιολογικών αποτελεσμάτων. 
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2.8 ΥΛΙΚΑ 

2.8.1 ΣΚΕΥΗ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 

 Κάνοντας το εργαστηριακό κομμάτι της μελέτης είναι απαραίτητα αρκετά υλικά, 

σκεύη, αναλώσιμη ύλη και εξοπλισμός. Όλα αυτά παρατίθενται παρακάτω αλφαβητικά: 

 

 Αποστειρωμένοι ογκομετρικοί κύλινδροι, 100ml 

 Αποστειρωμένοι υάλινοι ράβδοι 5ml, 10ml 

 Αποστειρωμένα υάλινα σωληνάκια 15ml 

 Αυτόματες πιπέτες 100ml, 1000ml (Lambda) 

 Απεσταγμένο νερό 

 Αποστειρωμένα ρύγχοι (tips) 

 Αλουμινόχαρτο 

 Επωαστικός κλίβανος 22±2 °C T5(606/2i 

 Επωαστικός κλίβανος 37±1 °C (memmert U30) 

 Επωαστικός κλίβανος 44 + 0,5
ο
 C(memmert Bio) 

 Επωαστικός κλίβανος 36 + 2
ο
 C(Binder) 

 Ηλεκτρονική πιπέτα (SwiftPet Pro) 

 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας (Phoenix) 

 Καταψύκτης -20 °C (Tropical Ariston) 

 Καταψύκτης -70 °C  

 Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης (TΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ) 

 Κλίβανος υγρής αποστείρωσης (Yamato) 

 Λαβίδα μεταλλική 

 Λύχνος Bunsen 

 Μεταλλικό κουτάλι 

 Πλαστικοί ογκομετρικοί κύλινδροι 500ml ,1000ml 
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 Πλυντήριο (Miele mielebro G7783) 

 Συσκευή καταμέτρησης αποικιών με μεγεθυντικό φακό (BZG 30) 

 Συσκευή Διήθησης (Pall Gelman Laboratory) 

 Στήλη απεσταγμένου H2Ο(Schott Gerate) 

 Τρυβλία αποστ. Διαμέτρου 92mm*16mm,60mm*15mm (Sarstedt)) 

 Tαινία ελέγχου αποστείρωσης 

 Υάλινες κωνικές φιάλες 500ml 

 Υδατόλουτρο 45- 50
ο
 C (Gfld 3006 Burgwedel) 

 Ψυγείο 5±3
ο
 C (Frigorex Fv650)(ένα για τα υλικά και ένα για τα δείγματα) 

 Φούρνος μικροκυμάτων (Samsung) 

 Φλόγιστρο 

 Φίλτρα Διήθησης διαμέτρου 47mm(Lab Solutions) 
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2.8.2 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 Για τις εργαστηριακές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν αρκετά θρεπτικά υλικά των 

οποίων η χημική σύσταση περιγράφεται αναλυτικά σε πίνακες παρακάτω: 

 

 

1. Plate Count Agar (Himedia): Χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

κατάλληλου θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση της Ολικής 

Μεσόφιλης Χλωρίδας (ΟΜΧ ή HPC) στους 37
ο
 C και στους 22

ο
 C. 

 

 

Πίνακας 6. Χημική σύνθεση του Plate Count Agar (Himedia)-οι  παρακάτω ποσότητες αντιστοιχούν σε 1 lt θρεπτικού 

υλικού. 

ΣΥΣΤΑTIKA  PLATE COUNT AGAR ΠΟΣΟΤΗΤΑ gr/litre 

Casein enzymic hydrolysate 5.000 

Yeast extract 2.500 

Dextrose 1.000 

Agar 15.000 

Final pH ( at 25°C) 7.0±0.2  

 

 

2. Chromocult (Merck): Χρησιμοποιείται για την παρασκευή κατάλληλου 

θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση των Ολικών Κολοβακτηριοειδών 

(Total Coliforms) και της E.coli. 
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Πίνακας 7 .Χημική Σύνθεση του Chromocult (Merck)-οι παρακάτω ποσότητες αντιστοιχούν σε 1lt θρεπτικού υλικού. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ CHROMOCULT ΠΟΣΟΤΗΤΑ gr/litre 

Peptones 3.0 

sodium chloride 5.0 

sodium dihydrogen phosphate 2.2 

di-sodium hydrogen phosphate 2.7 

sodium pyruvate 1.0 

Tryptophane 1.0 

agar-agar 10.0 

Sorbitol 1.0 

Tergitol® 7   0.15 

6-chloro-3-indoxyl-beta-D-galactopyranoside 0.2 

isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside 0.1 

pH ( at 25°C) 6.8 ± 0.2  

 

Επιπλέον για την επιβεβαίωση των Total Coliforms χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο 

Oxidase Test. 

 

 

3. BBL Mannitol Salt Agar (BD): Χρησιμοποιείται για τη παρασκευή 

κατάλληλου θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση του S. aureus. 
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Πίνακας 8. Χημική σύνθεση  του BBL Mannitol Salt Agar (BD)-οι παρακάτω ποσότητες αντιστοιχούν σε 1lt 

θρεπτικού υλικού 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ BBL MANNITOL SALT AGAR ΠΟΣΟΤΗΤΑ gr/litre 

Beef Extract    1.0 

D-Mannitol 10.0 

Pancreatic Digest of Casein 5.0 

Phenol Red 0.025 

Peptic Digest of Animal Tissue 5.0 

Agar 15.0 

Sodium Chloride   75.0 

 pH ( at 25°C) 7.4 ± 0.2  

 

 

Επιπλέον για την επιβεβαίωση της παρουσίας του S.aureus χρησιμοποιείται το 

αντιδραστήριο Latex Test για την παραγωγή κοαγκουλάσης. 

 

 

 

 

4. Slanetz and Bartley Medium (HIMEDIA): Χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή κατάλληλου θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση των 

εντερόκοκκων (Enterococcus spp). 
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Πίνακας 9.  Χημική σύνθεση του Slanetz and Bartley Medium (HIMEDIA)-οι παρακάτω ποσότητες αντιστοιχούν σε 

1lt θρεπτικού υλικού 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ SLANETZ & BARTLEY m ΠΟΣΟΤΗΤΑ gr/litre 

Tryptose 20.000 

Yeast extract 5.000 

Dextrose 2.000 

Disodium phosphate 4.000 

Sodium azide 0.400 

2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride 0.100 

Agar 15.000 

Final pH ( at 25°C) 7.2±0.2  

 

5. Bile Aesculin Agar (oxoid): Χρησιμοποιείται σαν επιβεβαιωτικό θρεπτικό 

υπόστρωμα για την επιβεβαίωση ανίχνευσης των Εντερόκοκκων 

(Enterococcus spp).{Κωδικός: CM0888} 

 

 

Πίνακας 10. Χημική σύνθεση του Bile Aesculin Agar (oxoid) )-οι παρακάτω ποσότητες αντιστοιχούν σε 1lt 

θρεπτικού υλικού 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA BILE AESCULIN AGAR ΠΟΣΟΤΗΤΑ gr/litre 

Peptone 14.0 

Bile salts 15.0 

Ferric citrate 0.5 

Aesculin 1.0 

Agar 14.0 

pH 7.1 ± 0.2 @ 25°C  
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6. Pseudomonas Agar Base (Conda): Χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

κατάλληλου θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση της P.aeruginosa. 

 

Πίνακας 11. Χημική σύνθεση του Pseudomonas Agar Base (Conda) )-οι παρακάτω ποσότητες αντιστοιχούν σε 1lt 

θρεπτικού υλικού. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA PSEUDOMONAS AGAR B ΠΟΣΟΤΗΤΑ gr/litre 

Gelatin Peptone 16.00 

Magnesium Chloride 1.40 

Potassium Sulfate 10.00 

Bacteriological Agar 13.00 

Enzymatic Digest of Casein 10.00 

Final pH 7.1 ± 0.2 at 25ºC  

 

 

 

 

2.8.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

Γενικά-Διαδικασία παρασκευής  πρότυπου υποστρώματος 

    Αρχικά για την παρασκευή των θρεπτικών υλικών θα πρέπει να διαβάζονται 

προσεκτικά οι οδηγίες παρασκευής τους που αναγράφονται αναλυτικά στην συσκευασία 

τους. Στην συνέχεια θα πρέπει να τοποθετούνται όλα τα υλικά καθώς και τα σκεύη  

πάνω στον πάγκο εργασίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται  η πειραματική διαδικασία. 

    Η παρασκευή του θρεπτικού υποστρώματος ξεκινάει από την ζύγιση της 

αναγραφόμενης ποσότητας του υλικού.  Στη συνέχεια, λαμβάνεται  η αναγραφόμενη 

ποσότητα του υλικού που πρόκειται να παρασκευαστεί ώστε να διαλυθεί και σε 

συγκεκριμένη ποσότητα αποσταγμένου νερού. Αναλυτικότερα, κάθε φορά που 

χρησιμοποιείται ο ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας, θα πρέπει να είναι καθαρή η επιφάνεια 

του, στην οποία τοποθετείται ένα λεπτό στρώμα από αλουμινόχαρτο προκειμένου να 

μηδενιστεί. 
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Στη συνέχεια προστίθεται με λεπτές και σταθερές κινήσεις με το αποστειρωμένο 

μεταλλικό κουτάλι, η σκόνη του υλικού που θέλουμε να παρασκευάσουμε. Γίνεται 

ογκομέτρηση του νερού στο οποίο θα διαλυθεί το υλικό, με τον κατάλληλο ογκομετρικό 

κύλινδρο, προσέχοντας, ο μηνίσκος να είναι κοίλος και επάνω στη χαραγή του όγκου 

που έχουμε υπολογίσει. Έπειτα ακολουθεί το στάδιο της διάλυσης.  

Στο στάδιο αυτό και προκειμένου να γίνει η διάλυση της σκόνης, χρησιμοποιείται 

μία κωνική ή σφαιρική φιάλη διπλάσιας χωρητικότητας από τον όγκο που χρειάζεται να 

παρασκευαστεί. Ουσιαστικά τοποθετείται στην ογκομετρική φιάλη ο μισός όγκος νερού 

από αυτόν που χρειάζεται, προστίθεται η σκόνη με αργές κινήσεις και ανακινείται 

αρκετά καλά το διάλυμα. Έπειτα προστίθεται το υπόλοιπο νερό, γίνεται ανάμειξη και 

τέλος η φιάλη πωματίζεται και θερμαίνεται έως ότου διαλυθεί η σκόνη. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση στον υγρό κλίβανο για αποστείρωση στην απαιτούμενη 

θερμοκρασία και τον ανάλογο χρόνο που ορίζει ο κατασκευαστής. Η θερμοκρασία αυτή 

καθώς ο χρόνος της αποστείρωσης διαφέρουν από υλικό σε υλικό. Όταν τελειώσει η 

αποστείρωση του υλικού, τοποθετείται σε υδατόλουτρο (σε θερμοκρασία μεταξύ 45-50
ο
 

C) προκειμένου να κρυώσει. Παράλληλα γίνεται απολύμανση του πάγκου εργασίας και 

μοίρασμα στα τρυβλία.  

Προκειμένου να τοποθετηθεί το υλικό στα τρυβλία, ανακινείται απαλά η φιάλη με 

το θρεπτικό, αφαιρείται το πώμα και τέλος ανάβεται ο λύχνος προκειμένου να 

αποστειρωθεί το στόμιο της φιάλης. Αφού γίνει αυτό, ανοίγεται το καπάκι του τρυβλίου 

με το ένα χέρι και υπό γωνία 45
ο
 περίπου, τοποθετούνται περίπου 15 με 20 ml υλικού, 

και κλείνεται άμεσα το καπάκι του τρυβλίου καίγοντας για ακόμα μια φορά το στόμιο 

της φιάλης. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για όλα τα τρυβλία. Τα τρυβλία 

παραμένουν για μία μέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προκειμένου να στεγνώσουν 

καλά, ελέγχονται για στειρότητα μικροσκοπικά και μακροσκοπικά και έπειτα 

αποθηκεύονται στο ψυγείο. Η τοποθέτησή τους γίνεται ανάποδα ώστε οι υδρατμοί να 

συγκεντρώνονται στο καπάκι και όχι στο υλικό. Στην κάτω επιφάνεια του τρυβλίου 

αναγράφεται το είδος του θρεπτικού υλικού με ανεξίτηλο μαρκαδόρο και τα τρυβλία με 

τα θρεπτικά υλικά τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική σακούλα και έπειτα στο ψυγείο. 

Για την καλύτερη ταξινόμηση των υλικών στο ψυγείο αλλά και για να είναι εύκολη η 

αναζήτηση τους οποιαδήποτε στιγμή, σε κάθε σακούλα αναγράφονται τόσο η 

ημερομηνία παρασκευής του υλικού όσο και η ονομασία του. Τέλος το χρονικό 
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διάστημα που μπορεί να παραμείνει το θρεπτικό υλικό στο ψυγείο συντήρησης ποικίλει 

ανάλογα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια όλων των παραπάνω εργαστηριακών 

διαδικασιών, τα απασχολούμενα άτομα είναι κατάλληλα ενδεδυμένα, φορώντας 

πλαστικά γάντια μιας χρήσεως, ποδιά  καθώς και κάλυμμα κεφαλής. 

 

 

2.9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.9.1 Παρασκευή θρεπτικού υποστρώματος Chromocult (Merck)-Μέθοδος 

Ανίχνευσης και καταμέτρησης των Total Coliforms – Escherichia coli. 

 Για την παρασκευή του θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση των Ολικών 

Κολοβακτηριοειδών (Total Coliforms) και της Escherichia Coli χρησιμοποιείται το 

Chromocult Coliform Agar. To Chromocult Coliform Agar (Merck) είναι ένα επιλεκτικό 

άγαρ για την ταυτόχρονη ανίχνευση των ολικών κολοβακτηριδίων και της E. coli,  τόσο 

σε πόσιμο νερό όσο και σε επεξεργασμένα δείγματα τροφίμων. 

Διαδικασία: Στις οδηγίες δίνεται η πληροφορία ότι σε 1lt απεσταγμένου νερού 

αντιστοιχούν 26,5 gr θρεπτικού υλικού Chromocult. Με βάση αυτή την πληροφορία 

υπολογίζονται όλες οι αναλογίες των υλικών που θα χρειαστούν για την δημιουργία της 

αναγκαίας ποσότητας του Chromocult. Στην συγκεκριμένη έρευνα χρειάστηκαν 600ml 

θρεπτικού υλικού άρα 15,9gr Chromocult. Ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία που 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3.3 και αφού παρασκευάσθηκε το θρεπτικό 

υλικό, θερμάνθηκε μέχρι να διαλυθεί πλήρως .Έπειτα τοποθετήθηκε στο υδατόλουτρο 

για να φτάσει την θερμοκρασία των 45-50
ο
 C. Αφού παγώσει το Chromocult, 

τοποθετείται στα τρυβλία (διαμέτρου 60x15mm, petri dishes). Στην συνέχεια 

ακολουθώντας τις οδηγίες του ISO 9308-1:2014(Ε), πραγματοποιήθηκε διήθηση 100ml 

δείγματος νερού, προερχόμενου από τα παγάκια, σε μεμβράνη 47mm-0,45um. 

Ακολουθεί επώαση στο Chromocult Coliform Agar στους 36 + 2
ο
 C για 21 +  3 ώρες. 

Έπειτα ακολουθεί η καταμέτρηση των θετικών αποικιών . Εάν το δείγμα βγει θετικό για 

E.coli τότε οι αποικίες που θα εμφανισθούν στο τρυβλίο θα έχουν μωβ χρώμα. Εάν οι 

αποικίες έχουν φούξια χρώμα τότε υποδεικνύουν την ύπαρξη coliform bacteria. Σε αυτή 

τη περίπτωση για να αποφεύγονται τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν 

να προκληθούν από θετικά στην οξειδάση βακτήρια όπως π.χ. την Aeromonas spp.,θα 
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πρέπει να γίνεται ένα επιβεβαιωτικό αρνητικό τεστ οξειδάσης, το οποίο σε αυτές τις 

εργαστηριακές αναλύσεις δεν χρειάστηκε . Τα total coliforms bacteria είναι το άθροισμα 

των αρνητικών στην οξειδάση αποικιών με χρώμα φούξια προς κόκκινο και όλες οι 

σκούρες μπλε προς μωβ αποικίες. 

 

2.9.2 Παρασκευή θρεπτικού υποστρώματος Slanetz & Bartley Medium (Himedia) - 

Μέθοδος Ανίχνευσης και καταμέτρησης των Εντεροκόκκων (Enterococcus spp). 

 Για την παρασκευή του θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση των 

Εντερόκοκκων χρησιμοποιείται το Slanetz & Bartley Medium θρεπτικό υλικό. Το 

Slanetz & Bartley Medium συνιστάται για την ανίχνευση και την καταμέτρηση των 

κοπρανωδών στρεπτόκοκκων(Εντεροκόκκων), μέσω της τεχνικής διήθησης μεμβράνης. 

Διαδικασία: Στις οδηγίες δίνεται η πληροφορία ότι σε 1lt απεσταγμένου νερού 

αντιστοιχούν 46,5 gr θρεπτικού υλικού SB. Με βάση αυτή την πληροφορία 

υπολογίζονται όλες οι αναλογίες των υλικών που θα χρειαστούν για την δημιουργία της 

αναγκαίας ποσότητας του SB. Στην συγκεκριμένη έρευνα χρειάστηκαν 600ml θρεπτικού 

υλικού άρα 27,9 gr SB.Ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά 

στην ενότητα 2.3.3 και αφού παρασκευάσθηκε το θρεπτικό υλικό, θερμάνθηκε μέχρι να 

διαλυθεί πλήρως .Έπειτα τοποθετήθηκε στο υδατόλουτρο για να παγώσει και να φτάσει 

την θερμοκρασία των 45-50
ο
 C. Αφού παγώσει το SB, τοποθετείται στα τρυβλία 

(διαμέτρου 60*15mm,petri dishes)Στην συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του ISO 

7899-2:2000(Ε), πραγματοποιήθηκε διήθηση 100ml δείγματος νερού, προερχόμενου 

από τα παγάκια, σε μεμβράνη 47mm-0,45um. Ακολουθεί επώαση στο Slanetz & Bartley 

Medium θρεπτικό υλικό στους 36 + 2
ο
 C για 44 + για 4 ώρες. Έπειτα ακολουθεί η 

καταμέτρηση των θετικών αποικιών. Συνήθως οι τυπικές αποικίες του είδους των 

εντερόκοκκων εμφανίζονται με ένα κόκκινο ή καφεοειδές προς ροζ χρώμα, είτε στο 

κέντρο της αποικίας είτε παντού. 

 Εάν παρατηρηθούν στο τρυβλίο τυπικές αποικίες, τότε είναι απαραίτητο ένα 

επιβεβαιωτικό τεστ. Το επιβεβαιωτικό αυτό τεστ είναι το Bile Aesculin azide agar. Στις 

οδηγίες δίνεται η πληροφορία ότι σε 1lt απεσταγμένου νερού αντιστοιχούν 44,5 gr 

θρεπτικού υλικού Bile Aesculin–azide agar. Με βάση αυτή την πληροφορία 

υπολογίζονται όλες οι αναλογίες των υλικών που θα χρειαστούν για την δημιουργία της 

αναγκαίας ποσότητας του Bile Aesculin–azide agar. Στην συγκεκριμένη έρευνα 
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χρειάστηκαν 300ml θρεπτικού υλικού άρα 13,35 gr υλικού. Ακολουθήθηκε όλη η 

διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2.3.3 και αφού παρασκευάσθηκε το θρεπτικό 

υλικό Bile Aesculin–azide agar, θερμάνθηκε μέχρι να διαλυθεί πλήρως και 

αποστειρώθηκε στο αυτόκαυστο στους 121
ο
 C για 15 min. Όταν βγει από την 

αποστείρωση, τοποθετείται στο υδατόλουτρο για να παγώσει και να φτάσει την 

θερμοκρασία των 45-50
ο
 C. Αφού παγώσει το Bile Aesculin –azide agar, τοποθετείται 

πάνω στα τρυβλία (60*15mm,petri dishes). 

 Κατόπιν μεταφέρεται η μεμβράνη η οποία έχει επωαστεί στο Slanetz & Bartley 

Medium και επωάζεται ξανά στους 44
ο
 C για 2 ώρες. Αρκετά σημαντική ενέργεια πριν 

την μεταφορά της μεμβράνης στο επιβεβαιωτικό θρεπτικό υλικό Bile Aesculin–azide 

agar, είναι η προθέρμανση του παραπάνω θρεπτικού υποστρώματος στους 44
ο
 C για 10 

min. Οι αποικίες που μαυρίζουν (δημιουργώντας ένα μαύρο δακτύλιο)και συνήθως 

διαχέονται στο μέσο της αποικίας, είναι οι παθογόνοι εντερόκοκκοι. 

 

 

2.9.3 Παρασκευή θρεπτικού υποστρώματος BBL Mannitol Salt Agar(BD) -Μέθοδος 

Ανίχνευσης και καταμέτρησης του Staphylococcus αureus. 

 Για την παρασκευή του θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση του 

Staphylococcus Aureus χρησιμοποιείται το BBL Mannitol Salt Agar (BD) θρεπτικό 

υλικό. Το BBL Mannitol Salt Agar(BD) είναι ένα  εκλεκτικό και διαφορικό υλικό για 

την ανίχνευση και την καταμέτρηση των Σταφυλόκοκκων τόσο από κλινικά όσο και από 

μη κλινικά δείγματα. 

Διαδικασία: Στις οδηγίες δίνεται η πληροφορία ότι σε 1lt απεσταγμένου νερού 

αντιστοιχούν 111 gr θρεπτικού υλικού BBL Mannitol Salt Agar(BD). Με βάση αυτή την 

πληροφορία υπολογίζονται όλες οι αναλογίες των υλικών που θα χρειαστούν για την 

δημιουργία της αναγκαίας ποσότητας του BBL Mannitol Salt Agar(BD). Στην 

συγκεκριμένη έρευνα χρειάστηκαν 600ml θρεπτικού υλικού άρα 66,6 gr BBL Mannitol 

Salt Agar. Ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 

2.3.3 και αφού παρασκευάσθηκε το θρεπτικό υλικό, θερμάνθηκε μέχρι να διαλυθεί 

πλήρως .Έπειτα αποστειρώθηκε στο αυτόκαυστο στους 121
ο
 C για 15 min. Όταν βγει 

από την αποστείρωση, τοποθετείται στο υδατόλουτρο για να παγώσει και να φτάσει την 
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θερμοκρασία των 45-50
ο
 C. Αφού παγώσει το BBL Mannitol Salt  Αgar, τοποθετείται  

στα τρυβλία (60*15mm,petri dishes). 

 Στην συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του NHS – W10, πραγματοποιήθηκε 

διήθηση 100ml δείγματος νερού, προερχόμενου από τα παγάκια, σε μεμβράνη 47mm-

0,45um. Ακολουθεί επώαση στο BBL Mannitol Salt Αgar θρεπτικό υλικό στους 37 + 1
ο
 

C για 18-24 ώρες. Έπειτα ακολουθεί η καταμέτρηση των θετικών αποικιών. Συνήθως οι 

τυπικές αποικίες του είδους των σταφυλόκοκκων εμφανίζονται με ένα κρεμώδες προς 

κίτρινο χρώμα.  

 Εάν παρατηρηθούν στο τρυβλίο τυπικές αποικίες, τότε είναι απαραίτητο ένα 

επιβεβαιωτικό τεστ. Το επιβεβαιωτικό αυτό τεστ είναι το BBL
TM

 Staphyloslide
TM

  Latex 

Test kit(coagulase test). 

 

Εικόνα 11. BBLTM StaphyloslideTM   Latex Test kit 

 

 Στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο που εμπεριέχεται στο 

kit(σωληνάριο με υγρό), τοποθετώντας όσες σταγόνες από αυτό είναι απαραίτητες, μέσα 

τους κύκλους. Έπειτα με την βοήθεια του κρίκου συλλέγεται υλικό από την αποικία και 

τοποθετείται στον κύκλο όπου έχει μπει η μπλε σταγόνα από το αντιδραστήριο. Αν 

δημιουργηθούν μπλε συσσωματώματα τότε το τεστ είναι θετικό για τον S. aureus. 
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2.9.4 Παρασκευή θρεπτικού υποστρώματος Plate Count Agar (Himedia)  - Μέθοδος 

Ανίχνευσης και καταμέτρησης των Heterotrophic Plate Count (ΟΜΧ) στους 37
ο
C 

και στους 22
ο
 C. 

 

Για την παρασκευή του θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση της 

Heterotrophic Plate Count στους 37
ο
C και στους 22

ο
 C αντίστοιχα χρησιμοποιείται το 

Plate Count Agar (Himedia) θρεπτικό υλικό. Το  Plate Count Agar (Himedia) συνιστάται 

για τον προσδιορισμό των Heterotrophic Plate Count (ΟΜΧ) μικροοργανισμών σε 

τρόφιμα, νερό, λύματα και κλινικά δείγματα. Σε όλα τα είδη των νερών (υπόγεια, πόσιμα, 

λύματα, κτλ.) περιέχεται μια ποικιλία μικροοργανισμών και η καταμέτρηση τους παρέχει 

πληροφορίες για την μικροβιακή ποιότητα του νερού. 

 

 

Διαδικασία: Στις οδηγίες δίνεται η πληροφορία ότι σε 1lt απεσταγμένου νερού 

αντιστοιχούν 23,5 gr θρεπτικού υλικού Plate Count Agar. Με βάση αυτή την 

πληροφορία υπολογίζονται όλες οι αναλογίες των υλικών που θα χρειαστούν για την 

δημιουργία της αναγκαίας ποσότητας του Plate Count Agar. Στην συγκεκριμένη έρευνα 

χρειάστηκαν 4lt θρεπτικού υλικού άρα 94 gr Plate Count Agar. Ακολουθήθηκε όλη η 

διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3.3 και αφού παρασκευάσθηκε 

το θρεπτικό υλικό, θερμάνθηκε μέχρι να διαλυθεί πλήρως. Έπειτα αποστειρώθηκε στο 

αυτόκαυστο στους 121
ο
 C για 15 min. Όταν βγει από την αποστείρωση, τοποθετείται στο 

υδατόλουτρο για να κρυώσει και να φτάσει την θερμοκρασία των 45-50
ο
 C. Αφού 

κρυώσει το Plate Count Agar, τοποθετείται  στα τρυβλία (διαμέτρου 92*16 mm, petri 

dishes). 

Στην συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του ISO 6222:1999(Ε), λαμβάνεται 1ml 

δείγματος νερού, προερχόμενου από τα παγάκια, το οποίο τοποθετείται στο τρυβλίο. 

Χρησιμοποιούνται 2 τρυβλία μάρτυρες στειρότητας του θρεπτικού υλικού, για την κάθε 

θερμοκρασία ξεχωριστά, δηλαδή 2 τρυβλία για τους 37
ο
C και 2 για τους 22

ο
 C και 1 

τρυβλίο όπου γίνεται έλεγχος αν το θρεπτικό υλικό είναι άσηπτο. Ακολούθως 

προστίθενται στα τρυβλία 15-20ml του θρεπτικού υλικού Plate Count Agar, το οποίο 

έχουμε διατηρήσει σε υγρή μορφή (~50
ο
C) – ιδιότητα κλασσικής μέθοδος pour plate. 

Έπειτα πραγματοποιήθηκε καλή ανάμιξη του δείγματος νερού με το θρεπτικό υλικό, με 
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ήρεμες κυκλικές κινήσεις ώστε να ομογενοποιηθεί καλά το δείγμα με το θρεπτικό υλικό. 

Αφού τα δείγματα στερεοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου, τοποθετήθηκαν για 

επώαση στους 36
ο
C ± 2

ο
C για 44h ± 4h και στους 22

ο
C ± 2

ο
C για 68h ± 4 ώρες. Μετά 

από αυτή την διαδικασία γίνεται καταμέτρηση όλων των εμφανιζομένων αποικιών σε 

ειδικό καταμετρητή για κάθε θερμοκρασία και τα αποτελέσματα αναγράφηκαν σε 

CFU/ml. 

 

2.9.5 Παρασκευή θρεπτικού υποστρώματος Pseudomonas Agar Base (Conda-ISO 

13720) - Μέθοδος Ανίχνευσης και καταμέτρησης της Pseudomonas aeruginosa. 

Για την παρασκευή του θρεπτικού υποστρώματος για την ανίχνευση της P. 

aeruginosa χρησιμοποιείται το Pseudomonas Agar Base (Conda-ISO 13720) θρεπτικό 

υλικό. Το  Pseudomonas Agar Base είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε με την προσθήκη των 

κατάλληλων συμπληρωμάτων (CFC Supplement ), να γίνεται επιλεκτικό για το είδος P. 

aeruginosa. 

Διαδικασία: Στις οδηγίες δίνεται η πληροφορία ότι σε 500ml απεσταγμένου νερού 

διαλύονται 25,2 gr θρεπτικού υλικού Pseudomonas Agar Base. Με βάση αυτή την 

πληροφορία υπολογίζονται όλες οι αναλογίες των υλικών που θα χρειαστούν για την 

δημιουργία της αναγκαίας ποσότητας του Pseudomonas Agar Base (Conda-ISO 13720). 

Στην συγκεκριμένη έρευνα χρειάστηκαν 600ml άρα 30,6 gr από το θρεπτικό υλικό, 6ml 

glycerol και 6 ml CFC (Cephalothin Fucidin Cetrimide) Supplement.Ακολουθήθηκε όλη 

η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.3.3 και αφού 

παρασκευάσθηκε το θρεπτικό υλικό, προστέθηκαν σε αυτό 5ml glycerol. Έπειτα 

θερμάνθηκε μέχρι να διαλυθεί πλήρως και αποστειρώθηκε στο αυτόκαυστο στους 121
ο
 

C για 15 min. Όταν βγει από την αποστείρωση, τοποθετείται στο υδατόλουτρο για να 

παγώσει και να φτάσει την θερμοκρασία των 45-50
ο
 C. Αφού παγώσει το Pseudomonas 

Agar Base,προστίθεται σε αυτό το CFC Supplement(επιλεκτικό συμπλήρωμα για την 

απομόνωση της Pseudomonas), γίνεται καλή ανάμειξη και αποστείρωση του στομίου της 

φιάλης. Τέλος το θρεπτικό υλικό που δημιουργήθηκε τοποθετείται σε τρυβλία 

(διαμέτρου 60*15 mm, petri dishes). 

 Στην συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του ISO 16266:2006(E),  

πραγματοποιήθηκε διήθηση 100ml δείγματος νερού, προερχόμενου από τα παγάκια, σε 

μεμβράνη 47mm-0,45um. Ακολουθεί επώαση στο Pseudomonas Agar Base θρεπτικό 
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υλικό στους 36 + 2
ο
 C για 44 +  4 ώρες. Έπειτα ακολουθεί η καταμέτρηση των θετικών 

αποικιών της P. aeruginosa, οι οποίες παράγουν γαλάζιο / πράσινο χρώμα. Στην 

συγκεκριμένη έρευνα δεν χρειάστηκε να γίνει καμία επιβεβαιωτική διαδικασία διότι όλες 

οι αποικίες είχαν χρώμα πράσινο/ γαλάζιο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για την P. 

aeruginosa. 

 Σε περιπτώσεις άλλες όπου οι αποικίες φωσφορίζουν αλλά δεν παράγουν χρώμα 

γαλάζιο ή πράσινο, θεωρούνται ότι ανήκουν στην  P. aeruginosa, μόνο όταν παράγουν 

ακεταμίδιο από αμμωνία (acetamide from ammonia). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 

γίνει ανακαλλιέργεια στο ίδιο θρεπτικό υλικό. 

 Σύμφωνα λοιπόν με το ISO 16266:2006(E), για την επιβεβαίωση των αποικιών 

της P.aeruginosa,όταν αυτό δεν είναι εφικτό από το αποτέλεσμα της πρώτης 

επώασης(πράσινο ή γαλάζιο χρώμα αποικιών), τότε πρέπει να γίνονται ανακαλλιέργειες 

και να χρησιμοποιούνται ορισμένα επιβεβαιωτικά μέσα και αντιδραστήρια. Αυτά είναι 

τα 1)King’s B Medium, 2)Acetamide Broth 3)Nutrient Agar 4) Oxidase Reagent 

5)Nessler Reagent. 

 Επίσης όταν οι αποικίες που παραχθούν, θεωρούνται αποικίες της P. aeruginosa, 

όταν πρώτα βγουν θετικές στο τεστ οξειδάσης και εν συνεχεία παράγουν ακεταμίδιο από 

αμμωνία (acetamide from ammonia).Τότε γίνεται ουσιαστικά εμβολιασμός της αποικίας 

σε Acetamide  Nutient Broth θρεπτικό υλικό, στους 36 + 2
ο
 C για 22 +  2 ώρες. Αν 

σχηματιστεί ίζημα χρώματος κεραμιδί με 1ή 2 σταγόνες Nessler Reagent το οποίο 

φθορίζει σε υπόστρωμα King’s B, τότε πρόκειται για αποικίες της P. aeruginosa. Η 

ανακαλλιέργεια στο King’s B θρεπτικό υπόστρωμα γίνεται στους 36 + 2
ο
 C μέχρι 5 

ημέρες.  

 

2.10 In Vitro Πειράματα 

 

 Μετά το πέρας της δειγματοληψίας των δειγμάτων πάγου και της καταγραφής 

των ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκαν και  in vitro πειράματα  στο Εργαστήριο 

Υγιεινής, για τη διερεύνηση των πιθανών αιτιών μόλυνσης του πάγου με παθογόνους 

μικροοργανισμούς. Για το πείραμα αυτό εκτός όλων των θρεπτικών υποστρωμάτων που 

περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες, χρειάστηκε να γίνει και παρασκευή διαλύματος 

για την αναζωογόνηση των μικροοργανισμών (από lenticules = δισκία που περιέχουν 
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βιώσιμους μικροοργανισμούς σε πιστοποιημένη και στενά καθορισμένη ποσότητα 

σύμφωνα με συγκεκριμένα ISO ανάλογα με το βακτήριο για το οποίο 

χρησιμοποιούνται). Το διάλυμα αυτό, ήταν το  Peptone Saline Solution. Το Peptone 

Saline Solution 1% παρασκευάζεται με την προσθήκη 1  gr  Bacteriological Peptone 

(LP0037, OXOID) και 8,5gr  Sodium chloride (31434, SIGMA – ALDRICH) σε 1 lt 

αποσταγμένο νερό. To pH του συνήθως ρυθμίζεται στο 7± 0,2 με την βοήθεια 

διαλύματος  ΝαΟΗ 1Ν. Το πείραμα αυτό έγινε για την α)P. aeruginosa β) E.coli γ)S. 

aureus  και δ) Enterococcus spp. 

 

1) Εργαστηριακός έλεγχος για Pseudomonas aeruginosa σε δείγμα πάγου. 

Την 1
η
 ημέρα του πειράματος γίνεται αναζωογόνηση του μικροοργανισμού 

(ενεργοποίηση) από lenticule (m= 8.2 10
3
,Range: 4,0  10

3
 – 1,7 10

3
).Το lenticule βγαίνει 

από το ψυγείο και αφήνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 15 min.Έπειτα 

προστίθεται σε 10ml peptone saline και αφήνεται για επιπλέον 30min, χωρίς άλλη 

διεργασία. Ακολουθεί καλή ανάδευση με την χρήση του μηχανήματος Vortex και 

ουσιαστικά φτιάχνεται το διάλυμα που χρειάζεται για το πείραμα .Στην συνέχεια 

προστίθεται 1ml αυτού του διαλύματος σε 199 ml αποστειρωμένου νερού. Έπειτα 100 

ml αυτού του διαλύματος διηθούνται στην συσκευή διήθησης και ακολουθεί επώαση σε 

υπόστρωμα Pseudomonas agar base(το οποίο φτιάχνεται όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα) στους 36+ 2
ο
 C για 44+4 ώρες. Τα υπόλοιπα 100 ml 

τοποθετούνται σε παγοκύστες και αμέσως στην κατάψυξη. Την 2
η
 ημέρα τα παγάκια 

τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως και αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να 

λιώσουν. Μετά ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία, διήθηση δηλαδή και επώαση σε 

υπόστρωμα Pseudomonas agar base στους  36+ 2
ο
 C για  44+4 ώρες. Την 3

η
 ημέρα  

περάτωσης του πειράματος γίνεται καταμέτρηση των μπλε αποικιών της πρώτης 

διήθησης και την 4
η
 ημέρα γίνεται καταμέτρηση  των μπλε αποικιών που θα προκύψουν 

από την δεύτερη διήθηση. 

2) Εργαστηριακός έλεγχος για Escherichia coli σε δείγμα πάγου.  

Την 1
η
 ημέρα του πειράματος γίνεται αναζωογόνηση του μικροοργανισμού  από 

lenticule (m= 2.98 10
3
,Range: 2.54  10

3
 – 3.58 10

3
).Το lenticule βγαίνει από το ψυγείο 

και αφήνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 15 min.Έπειτα προστίθεται σε 10ml 

peptone saline και αφήνεται για επιπλέον 30min, χωρίς άλλη διεργασία. Ακολουθεί καλή 
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ανάδευση με την χρήση του μηχανήματος Vortex και ουσιαστικά φτιάχνεται το διάλυμα 

που χρειάζεται για το πείραμα .Στην συνέχεια προστίθενται  2ml αυτού του διαλύματος 

σε 198 ml αποστειρωμένου νερού. Έπειτα 100 ml αυτού του διαλύματος διηθούνται 

στην συσκευή διήθησης και ακολουθεί επώαση σε υπόστρωμα Chromocult Coliform 

Agar  (το οποίο φτιάχνεται όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα) στους 36+ 2
ο
 C 

για 21+3ώρες. Τα υπόλοιπα 100 ml τοποθετούνται σε παγοκύστες και αμέσως στην 

κατάψυξη. Την 2
η
 ημέρα του πειράματος γίνεται καταμέτρηση των μωβ αποικιών που 

δημιουργούνται. Παράλληλα τα παγάκια τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως και αφήνονται 

σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να λιώσουν. Μετά ακολουθείται η ίδια ακριβώς 

διαδικασία, διήθηση δηλαδή και επώαση σε υπόστρωμα Chromocult  Coliform Agar 

στους 36+ 2
ο
 C για 21+3 ώρες. Την 3

η
 ημέρα  περάτωσης του πειράματος γίνεται 

καταμέτρηση των μωβ αποικιών που προκύπτουν από την  δεύτερη διήθηση. 

 

3) Εργαστηριακός έλεγχος για Staphylococcus aureus σε δείγμα πάγου. 

Την 1
η
 ημέρα του πειράματος γίνεται αναζωογόνηση του μικροοργανισμού  από 

lenticule (m= 1.6 10
4
,Range: 7,2  10

3
 – 3.4 10

4
).Το lenticule βγαίνει από το ψυγείο και 

αφήνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 15 min.Έπειτα προστίθεται σε 10ml 

peptone saline και αφήνεται για επιπλέον 30min, χωρίς άλλη διεργασία. Ακολουθεί καλή 

ανάδευση με την χρήση του μηχανήματος Vortex και ουσιαστικά φτιάχνεται το διάλυμα 

που χρειάζεται για το πείραμα. Στην συνέχεια προστίθεται 1ml αυτού του διαλύματος σε 

199 ml αποστειρωμένου νερού. Έπειτα 100 ml αυτού του διαλύματος διηθούνται στην 

συσκευή διήθησης και ακολουθεί επώαση σε υπόστρωμα  Mannitol salt agar (το οποίο 

φτιάχνεται όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα) στους 37+ 1
ο
 C  για 44+4 ώρες. 

Τα υπόλοιπα 100 ml τοποθετούνται σε παγοκύστες και αμέσως στην κατάψυξη. Την 2
η
 

ημέρα τα παγάκια τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως και αφήνονται σε θερμοκρασία 

δωματίου μέχρι να λιώσουν. Μετά ακολουθείται η ίδια ακριβώς διαδικασία, διήθηση 

δηλαδή και επώαση σε υπόστρωμα Mannitol salt agar  στους 37+ 1
ο
 C  για 44+4ώρες. 

Την 3
η
 ημέρα  περάτωσης του πειράματος γίνεται καταμέτρηση των κίτρινων αποικιών 

της πρώτης διήθησης και την 4
η
 ημέρα γίνεται καταμέτρηση  των κίτρινων αποικιών που 

θα προκύψουν από την δεύτερη διήθηση. 
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4) Εργαστηριακός έλεγχος για Enterococcus spp σε δείγμα πάγου. 

Την 1
η
 ημέρα του πειράματος γίνεται αναζωογόνηση του μικροοργανισμού από lenticule 

(m= 1.1 10
4
,Range: 5,5 10

3
 – 2,6 10

4
).Το lenticule βγαίνει από το ψυγείο και αφήνεται 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 15 min.Έπειτα προστίθεται σε 10ml peptone saline 

και αφήνεται για επιπλέον 30min, χωρίς άλλη διεργασία. Ακολουθεί καλή ανάδευση με 

την χρήση του μηχανήματος Vortex και ουσιαστικά φτιάχνεται το διάλυμα που 

χρειάζεται για το πείραμα .Στην συνέχεια προστίθεται 1ml αυτού του διαλύματος σε 199 

ml αποστειρωμένου νερού. Έπειτα 100 ml αυτού του διαλύματος διηθούνται στην 

συσκευή διήθησης και ακολουθεί επώαση σε υπόστρωμα Slanetz and Bartley Medium 

(το οποίο φτιάχνεται όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα) στους 36+ 2
ο
 C για 

44+4 ώρες. Τα υπόλοιπα 100 ml τοποθετούνται σε παγοκύστες και αμέσως στην 

κατάψυξη. Την 2
η
 ημέρα τα παγάκια τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως και αφήνονται σε 

θερμοκρασία δωματίου μέχρι να λιώσουν. Μετά ακολουθείται η ίδια ακριβώς 

διαδικασία, διήθηση δηλαδή και επώαση σε υπόστρωμα Slanetz and Bartley Medium 

στους 36+ 2
ο
C  για  44+4 ώρες. Την 3

η
 ημέρα περάτωσης του πειράματος γίνεται 

καταμέτρηση των κόκκινων αποικιών της πρώτης διήθησης και την 4
η
 ημέρα γίνεται 

καταμέτρηση των κόκκινων αποικιών που θα προκύψουν από την δεύτερη διήθηση. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

3.1 Αναδρομή-Καταγραφή 

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αναζήτησης, έδειξαν ότι υπήρχαν 16 

μονάδες παρασκευής πάγου, στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Από αυτές ελέγχθηκαν 

οι 13 μονάδες, ενώ στις 3 μονάδες  δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, τα παγοποιεία που βρέθηκαν να λειτουργούν στην 

ευρύτερη περιοχή της  Πάτρας ήταν 9, στην Κάτω Αχαΐα 2 και στην περιοχή του Αιγίου 

2. 

3.2 Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου 

 Τα αποτελέσματα της πιλοτικής επίσκεψης, σε μια τυχαία μονάδα παρασκευής 

πάγου, στο πλαίσιο υγειονομικού ελέγχου με τη βοήθεια συναδέλφων της Διεύθυνσης 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, βοήθησαν στη σύνταξη του ερωτηματολογίου με 

κατάλληλες ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος 

αφορά την λειτουργία της μονάδας και το δεύτερο μέρος, ερωτήσεις που αφορούν την 

διαχείριση του πάγου από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα με 

την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε και μια καταγραφή όλων των 

υγειονομικών παρατηρήσεων-προβλημάτων που εντοπίσθηκαν κατά την διάρκεια του 

υγειονομικού ελέγχου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων επαγγελματιών και εργαζομένων ήταν κατά βούληση. Το πρώτο μέρος 

του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις ενώ το δεύτερο μέρος από 11 

ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν από τους ελεγκτές Επόπτες Δημόσιας 

Υγείας. 

 

3.3 Δειγματοληψία 

Κατά την διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων για τους μήνες Μάιο έως και 

Αύγουστο του 2016, στις μονάδες παραγωγής πάγου, στην ευρύτερη περιοχή της 

Πάτρας, της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου, συλλέχθηκαν συνολικά 60 δείγματα πάγου. 

Ειδική άδεια για την συλλογή των δειγμάτων δεν ήταν απαραίτητη, διότι η τελευταία 

πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο του υγειονομικού ελέγχου, με την συνδρομή των 

συναδέλφων. Η συλλογή των δειγμάτων πάγου έγινε σε ειδικές για τρόφιμα, 
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αποστειρωμένες σακούλες (μάρκας: Interscience) χωρητικότητας 0,5lt και δείγματα αυτά 

αναλύθηκαν στο Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Επιπλέον η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο Υγιεινής, 

πραγματοποιήθηκε με ισοθερμικό φορητό ψυγείο εφοδιασμένο με αρκετές παγοκύστες 

(σε θερμοκρασία περίπου 4
ο
 C), την ίδια ημέρα της δειγματοληψίας. Κατά την διάρκεια 

της παραλαβής των δειγμάτων από το εργαστήριο, συμπληρώθηκε ένα ειδικό έντυπο 

δειγματοληψίας (Παράρτημα 2) με πληροφορίες που αφορούσαν την δειγματοληψία, 

αριθμό παραγγελίας δείγματος, αριθμό πρωτοκόλλου ανάλυσης. Τα 60 συνολικά 

δείγματα που συλλέχθηκαν αναλύονται επιμέρους σε: 

 13 ήταν παγοποιεία, 9 από τα οποία λειτουργούν στην Πάτρα και 1 ακόμα 

που θεωρήθηκε παγοποιείο διότι προμηθεύει με πάγο που φτιάχνει στην δική 

του μεγάλη παγομηχανή όλα τα καταστήματα της αλυσίδας του, 2 στην Κάτω 

Αχαΐα και ένα στο Αίγιο. Στην Πάτρα, δραστηριοποιούνται άλλα δύο 

παγοποιεία με τα οποία δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με τους 

ιδιοκτήτες παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες. Όσες φορές 

πραγματοποιήθηκε υγειονομικός έλεγχος δεν βρέθηκαν ανοιχτά. Σύμφωνα με 

μαρτυρίες γειτόνων ανοίγουν αργά το βράδυ και τις πρωινές ώρες 

απουσιάζουν διότι κάνουν διανομή πάγου. Όμως και σε απογευματινή ώρα, 

δεν κατέστη δυνατή η αυτοψία. Στην Κάτω Αχαΐα δεν υπήρχε άλλο 

παγοποιείο. Τέλος στο Αίγιο υπήρχε ένα παγοποιείο ακόμα, το οποίο κατά 

την ημέρα και ώρα της αυτοψίας βρέθηκε κλειστό. Έπειτα δεν 

πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία. Η Υγειονομική Υπηρεσία ,θα προβεί εκ 

νέου σε υγειονομικό έλεγχο προκειμένου να ελεγχθούν και οι επιχειρήσεις 

που δεν κατέστη δυνατόν η εύρεση των ιδιοκτητών τους και θα επιβληθούν οι 

νόμιμες κυρώσεις σε περίπτωση μη νόμιμης λειτουργίας.  

 4 δείγματα προέρχονταν από τα κυλικεία δύο μεγάλων Νοσοκομείων της 

Πάτρας.  

 19 δείγματα ήταν από πολυσύχναστες καφετέριες και των τριών περιοχών και 

πιο συγκεκριμένα 13 από την περιοχή της Πάτρας,5 από την Κάτω Αχαΐα και 

1 από την περιοχή του Αιγίου 

 17 δείγματα ήταν από πολυσύχναστα εστιατόρια και των τριών περιοχών και 

πιο συγκεκριμένα 9 από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας,7 στην ευρύτερη 

περιοχή του Αιγίου και 1 από την Κάτω Αχαΐα 
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 5 δείγματα ήταν από ζαχαροπλαστεία- αρτοποιεία στην ευρύτερη περιοχή της 

Πάτρας 

 1  δείγμα από κινητή καντίνα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας 

 1 δείγμα από πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, 

το οποίο απλά πουλούσε παγάκια συσκευασμένα 

 

 

Πίνακας 12.  Αριθμός δειγμάτων πάγου και είδη επιχειρήσεων από τα οποία ελήφθησαν δείγματα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

13 ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ 

4 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

19 ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

17 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

5 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

1 ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ 

1 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

 

 

 Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί πως από τα 47 καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, αρτοποιεία, κτλ.), τα 11 από αυτά 

διέθεταν παγομηχανή, εντός του καταστήματος για την παρασκευή του πάγου ενώ τα 

υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν πάγο που προμηθεύονταν από παγοποιεία. 

 

Πίνακας 13. Αριθμός καταστημάτων που διαθέτουν παγομηχανή ή έτοιμο πάγο. 

 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ 36 

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 11 

ΣΥΝΟΛΟ 47 

 

 Τα σημεία δειγματοληψίας εκτός από τα παγοποιεία που η έρευνα ουσιαστικά 

ξεκίνησε από εκεί, επιλέχθηκαν τυχαία και ήταν αντιπροσωπευτικά για όλες τις 

περιοχές.  
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Στον παραπάνω χάρτη απεικονίζονται τα ακριβή σημεία της δειγματοληψίας που 

καλύπτουν ορισμένες περιοχές της Πάτρας, της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου. 

 

3.4 Ανάλυση Μικροοργανισμών 

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν έλεγχο της 

ύπαρξης ή μη στα παγάκια, των παρακάτω μικροοργανισμών όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί : 

1. Ολικά κολοβακτηριοειδή (Total coliforms) 

2. Escherichia coli 

3. Enterococcus spp 

4. Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα στους 22
0
C και 37

0
C   

5. Pseudomonas aeruginosa 

6. Staphylococcus aureus  
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Κάνοντας μια μικρή εισαγωγή στα αποτελέσματα αξίζει να αναφερθεί ότι ανευρέθηκαν 

όλοι οι μικροοργανισμοί για τους οποίους έγινε εργαστηριακή ανάλυση. Τα ποσοστά 

παρουσίας των μικροοργανισμών αυτών και λεπτομερής περιγραφή παρατίθεται σε 

επόμενη ενότητα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων. 

 

 

3.5 Αποτελέσματα in vitro πειραμάτων 

Τα αποτελέσματα του in vitro πειράματος όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί, (πίνακας 14),στον οποίο εμφανίζονται το εύρος και ο μέσος όρος των 

μικροοργανισμών lenticules, που χρησιμοποιήθηκαν για το πείραμα. 

 

Πίνακας 14. Συγκεντρώσεις μικροοργανισμών lenticules. 

Μικροοργανισμοί (lenticules) Mean Range CFU/100ml 

P. aeruginosa 8.2 10
3
 4.0 10

3
 – 1.7 10

3
 85-200 

Enterococcus spp 1.1 10
4
 5.5 10

3
 – 2.6 10

4
 275-1300 

Total Coliforms /E. coli 2.98 10
3
 2.54 10

3
 – 3.58 10

3
 254-358 

Staphylococcus aureus 1.6 10
4
 7.2 10

3
 – 3.4 10

4
 360-1700 

 

Τα αποτελέσματα του in vitro πειράματος περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα 15: 

  

Πίνακας 15. Συγκεντρώσεις μικροοργανισμών μετά το in vitro πείραμα. 

Μικροοργανισμοί  1
η
Διήθηση-

cfu/100ml(ΝΕΡΟ) 

2
η
 Διήθηση - cfu/100ml 

(ΠΑΓΟΣ) 

P. aeruginosa 120 6 

Enterococcus spp 317 187 

Total Coliforms /E. coli 146 1 

Staphylococcus aureus 146 21 
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Στο γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 1), παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των 

μικροοργανισμών lenticules, (P. aeruginosa, Enterococcus spp, Total Coliforms /E. Coli, 

S. aureus), στην 1
η
 διήθηση (νερό) και στην 2

η
 διήθηση (πάγος).   

 

 

 

 

 

Γράφημα 1. Συγκεντρώσεις μικροοργανισμών lenticules στην 1η διήθηση(νερό)και στην 2η διήθηση(πάγος). 
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Γράφημα 2. Μείωση συγκεντρώσεων μικροοργανισμών lenticules σε log10 από  1η διήθηση(νερό) και 2η  διήθηση 

(πάγος). 

 

 Όπως παρατηρείται και στο παραπάνω γράφημα, (Γράφημα 2), η μεγαλύτερη μείωση 

της συγκέντρωσης μετά την δεύτερη διήθηση, παρατηρείται στον μικροοργανισμό Total 

Coliforms /E. coli, και πιο συγκεκριμένα υπήρξε μείωση ίση με 0,161368 log. Η 

μικρότερη μείωση συγκέντρωσης, παρατηρείται στον μικροοργανισμό P. aeruginosa, 

0,056904 log, ενώ για τα βακτήριο S. aureus παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης 

ίση με 0,096910 log. Τέλος για το βακτήριο Enterococcus spp παρουσιάζεται μείωση της 

συγκέντρωσης κατά 0,113943 log. Το πείραμα έγινε εις διπλούν και βρέθηκαν οι ίδιες 

τιμές. 
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3.6 Αποτελέσματα και παγοποιεία 

Αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες καταγράφονται τα αποτελέσματα και τα 

στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν ανά ερώτηση σε σχέση με το πρώτο μέρος του 

ερωτηματολογίου που αφορά στα βασικά στοιχεία ενός παγοποιείου: 

 

 

 

1) Στην ερώτηση Ν.5 (Προέλευση νερού), διαπιστώθηκε ότι σε όλα τα παγοποιεία 

που ελέχθησαν, το νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του πάγου 

προέρχεται από το Δίκτυο Δημόσιας Ύδρευσης και συγκεκριμένα το δίκτυο του 

Δήμου Πατρέων, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Αιγιαλείας . 

 

 

Πίνακας 16. Προέλευση νερού χρησιμοποιούμενου για πάγο. 

  Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

  Δίκτυο Ύδρευσης 13 100,0 100,0 100,0 

  Άλλο 0 
 

    

       Σύνολο 13 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

61,5% 

38,5% 
Ναι 

Όχι 

2) Στην ερώτηση Ν.6 του ερωτηματολογίου(Υπάρχει δεξαμενή προσωρινής 

αποθήκευσης νερού;), βρέθηκε ότι στο 61,5% των παγοποιείων υπήρχε, ενώ στο 

38,5% δεν υπήρχε, όπως αναφέρεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 

17). 

 

 Πίνακας 17. Ύπαρξη ή μη δεξαμενής πρσοσωρινής αποθήκευσης νερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Γράφημα 3: Γράφημα για την ύπαρξη ή μη της δεξαμενής αποθήκευσης νερού. 

 

 

 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό 

% 

 Ναι 8 13.3 61.5 61.5 

Όχι 5 8.3 38.5 100.0 

Σύνολο 13 21.7 100.0  
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3) Η ερώτηση Ν.7 (Γίνεται αυτόματα η απολύμανση του χρησιμοποιούμενου 

νερού;) έδειξε πως σε όλα τα παγοποιεία πραγματοποιούνταν απολύμανση του 

νερού, με αυτόματο μηχανισμό, όπως περιγράφεται και στον πίνακα 18. 

 

 

Πίνακας 18. Ύπαρξη ή μη μηχανισμού απολύμανσης νερού. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Ναι 13 21.7 100.0 100.0 

 Όχι     

 Σύνολο 13 21.7   
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4) Στην ερώτηση Ν.8 του ερωτηματολογίου (Ποια μέθοδος απολύμανσης 

χρησιμοποιείται;) διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

που ακολουθεί (Πίνακας 19): στο 69,2% των παγοποιείων, χρησιμοποιούνταν 

χλωρίωση για την απολύμανση του νερού, ενώ στο υπόλοιπο, 30,8% 

εφαρμόζονταν μέθοδος UV.  

 

 

Πίνακας 19. Μέθοδοι απολύμανσης 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Χλωρίωση 9 15.0 69.2 69.2 

UV 4 6.7 30.8 100.0 

Άλλο      

Σύνολο 13 21.7 100.0  

 

 

 

 

Γράφημα 4: Ραβδόγραμμα των μεθόδων απολύμανσης των παγομηχανών. 
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5) Ερώτηση Ν.9 (Συχνότητα απολύμανσης των παγομηχανών), συνολικά, σε όλα 

τα παγοποιεία που ελέγχθηκαν, πραγματοποιούνταν απολύμανση κάθε φορά που 

λειτουργούσε η παγομηχανή. (Πίνακας 20). 

 

 

Πίνακας 20. Συχνότητα απολύμανσης παγομηχανών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

Κάθε  φορά που 

λειτουργούν οι 

παγομηχανές 

13 21.7 100.0 100.0 

Μια φορά την 

εβδομάδα 

    

Μια  φορά το μήνα     

Άλλο, προσδιορίστε     

Σύνολο 13 21.7 
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92,3 

7,7 

Ναι Όχι  

6) Ερώτηση Ν.10 (Γίνεται αυτόματα αφαλάτωση;) διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 21): από τα 13 

παγοποιεία που ελέχθησαν τα 12(92,3%) παγοποιεία εφάρμοζαν αφαλάτωση με 

αυτόματο μηχανισμό, ενώ δεν εφάρμοζε το 1(7,7%) παγοποιείο. 

 

 

Πίνακας 21. Εφαρμογή  αφαλάτωσης στα παγοποιεία. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Ναι 12 20.0 92.3 

 

92.3 

Όχι 1 1.7 7.7 100.0 

Σύνολο 13 21.7 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5. Γράφημα με την αφαλάτωση ή μη των παγομηχανών. 
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7) Ερώτηση Ν.11 (Συχνότητα αφαλάτωσης):σχετικά με την συχνότητα 

αφαλάτωσης των παγομηχανών, διαπιστώθηκε ότι κυρίως πραγματοποιείται κάθε 

φορά που λειτουργούν οι μηχανές παρασκευής πάγου σε ποσοστό 84,6%.Όμως 

παρατηρούνται και σε κάποιες περιπτώσεις διαφορετικές συχνότητες αφαλάτωσης 

σε ποσοστά 7,7% και 7,7% αντίστοιχα (Πίνακας 22). 

 

Πίνακας 22. Συχνότητα αφαλάτωσης παγομηχανών. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό 

% 

 Κάθε φορά που λειτουργούν 

οι μηχανές παρασκευής 

πάγου 

11 18.3 84.6 84.6 

Μία φορά την εβδομάδα 1 1.7 7.7 92.3 

Μία φορά το μήνα     

Άλλο, προσδιορίστε 1 1.7 7.7 100.0 

Σύνολο 13 21.7 100.0  

 

 

 

Γράφημα 6.  Ραβδόγραμμα για την συχνότητα αφαλάτωσης 
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8) Ερώτηση Ν.12 (Συχνότητα μικροβιολογικών εξετάσεων στην επιχείρηση), 

σχετικά με την συχνότητα μικροβιολογικών εξετάσεων διαπιστώθηκαν τα 

παρακάτω, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 23): το 61.5% 

των παγοποιείων, δεν πραγματοποιεί καθόλου μικροβιολογικές εξετάσεις, το 

15.4% δύο φορές το εξάμηνο και το 23.1% μία φορά το χρόνο.  

 

Πίνακας 23. Συχνότητα πραγματοποίησης μικροβιολογικών εξετάσεων 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 μ Μια φορά ανά  

τρε τρεις μήνες 

    

Δύο φορέ Δύο φορές ανά 

εξάμηνο 

2 3.3 15.4 15.4 

Καθόλου 8 13.3 61.5 76.9 

 Άλλο, προσδιορίστε 3 5.0 23.1 100.0 

Σύνολο 13 21.7 100.0  

 

 

 

 

 

Γράφημα 7. Ραβδόγραμμα της  συχνότητας  μικροβιολογικών εξετάσεων ενός παγοποιείου. 
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9) Στην ερώτηση Ν.13 (Συχνότητα χημικών εξετάσεων στην επιχείρηση), 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω (Πίνακας 24): το 61.5% των παγοποιείων, δεν 

πραγματοποιεί καθόλου μικροβιολογικές εξετάσεις, το 15.4% δύο φορές το 

εξάμηνο και το 23.1% μία φορά το χρόνο.  

Πίνακας 24. Συχνότητα πραγματοποίησης χημικών εξετάσεων. 

 

 

 

 

Γράφημα 8. Ραβδόγραμμα της συχνότητα χημικών εξετάσεων ενός παγοποιείου. 
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 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Μια φορά ανά 

τρεις μήνες 

    

Δύο φορές ανά 

εξάμηνο 

3 5.0 23.1 23.1 

Καθόλου 8 13.3 61.5 84.6 

Άλλο  2 3.3 15.4 100.0 

 Σύνολο 13 21.7 100.0  
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10) Η ερώτηση Ν.14 (Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση) έδειξε πως το 84.6% 

των παγοποιείων απασχολεί έως 5 εργαζόμενους, το 7.7% από 6 έως 10 άτομα και 

το 7.7% από 11 έως 15 άτομα (Πίνακας 25). 

 

Πίνακας 25. Αριθμός εργαζόμενων στις επιχειρήσεις των παγοποιείων. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 1-5 Άτομα 11 18.3 84.6 84.6 

6-10 Άτομα 1 1.7 7.7 92.3 

11-15 Άτομα 1 1.7 7.7 100.0 

Σύνολο 13 21.7 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9 .  Ραβδόγραμμα του αριθμού εργαζομένων στα παγοποιεία. 
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11) Στην ερώτηση Ν.15 (Χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας;), 

διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 53.8% των παγοποιείων χρησιμοποιούν ΜΑΠ, ενώ 

σε ποσοστό 46.2% όχι, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 26). 

 

 

Πίνακας 26.  Χρησιμοποίηση ή μη μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 

 

 

 

 

  

Γράφημα 10. Ραβδόγραμμα της χρησιμοποίησης ή μη μέσων ατομικής προστασίας 
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 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Ναι 7 11.7 53.8  

Όχι 6 10.0 46.2  

Σύνολο 13 21.7 100.0 100.0 
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12) Ερώτηση Ν.16 (Αν ναι ποια;). Στον Πίνακα 27 παρακάτω φαίνεται πως σε όλα τα 

παγοποιεία χρησιμοποιούνται τα γάντια ως το πιο συνηθισμένο μέσο ατομικής 

προστασίας. 

 

 

 

Πίνακας 27. Είδη ατομικών μέτρων προστασίας 

 

Συχνότητα % Έγκυρο Αθροιστικό 

  Γάντια 7 11,7 100,0 100,0 

  Προστατευτικό 

σκουφάκι κεφαλής 
        

  Προστατευτική ποδιά         

  Άλλο, προσδιορίστε         

Σύνολο 13   100,0   
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13) Ερώτηση Ν.17 (Έχει γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού όσον 

αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων;): διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 

7,7% των εργαζομένων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 28, έχει 

εκπαιδευτεί, ενώ το 92,3% όχι. 

 

Πίνακας 28. Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα  11. Γράφημα εκπαίδευσης ή μη, εργαζομένων. 

 

 

 

 

7,7% 

92,3% 

Ναι 

Όχι 

 Συχνότητα Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Ναι  1 7.7 7.7 

Όχι 12 92.3 100.0 

Σύνολο 13 100.0  
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14) Ερώτηση Ν.18 (Εφαρμόζει η επιχείρηση κάποιο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας;):έδειξε πως σε όλα τα παγοποιεία δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, όπως περιγράφεται και στον πίνακα 29. 

 

 

 

 

Πίνακας 29. Εφαρμογή ή μη συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Ναι    100.0 

 Όχι 13 21,7                      

100.0 

  

 Σύνολο 13 21,7                  

100.0 
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15) Ερώτηση Ν.19 (Πώς αποθηκεύονται τα προϊόντα πάγου έως ότου 

διανεμηθούν;):έδειξε ότι συνολικά σε όλα τα παγοποιεία που ελέχθησαν η 

αποθήκευση των προϊόντων πάγου γινόταν σε πλαστικές σακούλες, όπως αυτό 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 30). 

 

 

 

Πίνακας 30. Αποθήκευση πάγου. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Σε πλαστικές 

σακούλες 

13 21.7 100.0 100.0 

 Σε inox 

περιέκτες χωρίς 

συσκευασία  

    

Άλλο, 

προσδιορίστε 

    

Σύνολο 13 21,7   
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16) Ερώτηση Ν.20 (Ημερήσια ποσότητα παραγωγής πάγου;), έδειξε ότι και στα 13 

ελεγχθέντα παγοποιεία δεν γινόταν παραγωγή πάγου μεγαλύτερη από 1tn 

ημερησίως όπως φαίνεται και στον πίνακα 31. 

 

Πίνακας 31.  Ημερήσια ποσότητα παραγωγής πάγου. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 <1 tn 13 21.7 100.0 100.0 

 1-10 tn     

 >10 tn     

                  Σύνολο 13 21.7   
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17) Ερώτηση Ν.21 (Θερμοκρασία μεταφοράς πάγου κατά την διανομή σε 

καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος): διαπιστώθηκε πως όλα συνολικά τα παγοποιεία, 

μεταφέρουν τα προϊόντα πάγου στους -18
ο
 C (Πίνακας 32).  

 

 

Πίνακας 32. Θερμοκρασία μεταφοράς πάγου κατά την διανομή στα καταστήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 -10
Ο
 C    100.0 

 -15
Ο
 C     

  -18
Ο 

C 13 21.7 100.0 100.0 

  Άλλο     

Σύνολο 13 21.7 100.0 100.0 
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18) Ερώτηση Ν.22 (Υπάρχει καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας στα 

αυτοκίνητα διανομής πάγου;): διαπιστώθηκε ότι κανένα αυτοκίνητο διανομής 

πάγου των παγοποιείων, δεν διέθετε μηχάνημα καταγραφής θερμοκρασίας 

(Πίνακας 33). 

 

 

Πίνακας 33. Ύπαρξη ή μη καταγραφικού μηχανήματος θερμοκρασίας. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Ναι     

 Όχι 13 21,7 100.0 100.0 

Σύνολο 13 21,7   

 

 

 

 Όσον αφορά στα παγοποιεία οι υγειονομικές παρατηρήσεις που καταγράφηκαν σε 

κάποια από αυτά ήταν: 

 Έλλειψη σίτας στα ανοίγματα(π.χ. πόρτα, παράθυρα)για την αποφυγή ύπαρξης 

τρωκτικών και εντόμων. 

 Ελλιπής καθαριότητα στο χώρο παρασκευής πάγου. 

 Έλλειψη σύμφωνης γνώμης λειτουργίας από την Υγειονομική Υπηρεσία. 
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3.7 Ερωτηματολόγιο και καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος. 

 

Τα ανάλογα αποτελέσματα που αφορούν στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ) περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά με 

πίνακες και γραφήματα, σύμφωνα με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου: 

1)Στην ερώτηση Ν.28 (Από που προμηθεύεται πάγο το κατάστημα;), 

διαπιστώθηκε ότι το 76.6% από αυτά προμηθεύεται πάγο από παγοποιείο ενώ 

το 23.4% από άλλη πηγή (δική του παγομηχανή), όπως αναφέρεται και στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 34). 

 

Πίνακας 34. Προμήθεια πάγου στα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Από παγοποιείο 36 60.0 76.6 76.6 

Από super market     

Άλλο 11 18.3 23.4 100.0 

 Σύνολο 47 78.3 100.0  

 

 

 

Γράφημα 12. Ραβδόγραμμα για την προμήθεια πάγου των καταστημάτων. 
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2)Ερώτηση Ν.29 (Πώς γίνεται η παραλαβή πάγου στο κατάστημα;): έδειξε 

πως η παραλαβή πάγου από τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος, σε ποσοστό 

85.1 % γίνεται σε πλαστική συσκευασία, ενώ το υπόλοιπο 14.9% με κάποιον 

άλλο τρόπο (π.χ. αποθήκευση στην δική τους παγομηχανή) όπως 

περιγράφεται και στον πίνακα 35. 

 

Πίνακας 35. Τρόπος παραλαβής πάγου 

 

 

 

 

Γράφημα  13. Γράφημα  για τον τρόπο παραλαβής πάγου από τα καταστήματα . 

 

 

 

85% 

15% 

Σε πλαστική συσκευασία 
μιας χρήσεως 

Άλλο, προσδιορίστε 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Σε πλαστική συσκευασία 

μιας χρήσεως 

40 66.7 85.1 85.1 

Άλλο, προσδιορίστε 7 11.7 14.9 100.0 

Σύνολο 47 78.3 100.0  
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3)Στην ερώτηση Ν.30 (Που αποθηκεύεται ο πάγος πριν την χρήση;), 

διαπιστώθηκε πως τα 43 από τα 47 καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος 

αποθηκεύουν τον πάγο σε κατάψυξη αποκλειστικά για πάγο, και τα  υπόλοιπα 

4 σε κατάψυξη μαζί με τρόφιμα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 36). 

 

Πίνακας 36. Αποθήκευση πάγου πριν την χρήση. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Σε κατάψυξη 

αποκλειστικά για 

πάγο 

43 71.7 91.5 91.5 

Σε κατάψυξη που 

αποθηκεύονται & 

τρόφιμα 

4 6.7 8.5 100.0 

Σύνολο 47 78.3 100.0  

 

 

 

 

Γράφημα 14.  Γράφημα  για την αποθήκευση πάγου πριν την χρήση. 
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4)Ερώτηση Ν. 31 (Από τι υλικό είναι φτιαγμένη η παγοθήκη που 

τοποθετούνται τα παγάκια πριν την κατανάλωση;): διαπιστώθηκε ότι το 

82.6% των υγ. καταστημάτων χρησιμοποιούν παγοθήκη από πλαστικό 

υλικό(όπου τοποθετούν τα παγάκια πριν καταναλωθούν),το 15.2% από inox 

και το υπόλοιπο 2.2% από άλλο υλικό (Πίνακας 37) 

 

Πίνακας 37. Υλικά κατασκευής παγοθήκης. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Πλαστικό 38 63.3 82.6 82.6 

Inox 7 11.7 15.2 97.8 

Άλλο  1 1.7 2.2 100.0 

Σύνολο 46 76.7 100.0  

 

 

 

 

 

Γράφημα 15. Ραβδόγραμμα  με  τα  υλικά κατασκευής της παγοθήκης των καταστημάτων. 
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5)Ερώτηση Ν.32 (Με ποιο τρόπο τοποθετείται ο πάγος στα ποτήρια πριν 

την κατανάλωση;): διαπιστώθηκε όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακα 38) ότι σε όλα συνολικά τα καταστήματα ο πάγος 

τοποθετείται με λαβίδα (στο ποτό ή τον καφέ). 

 

 

Πίνακας 38. Τρόπος τοποθέτησης πάγου στο τελικό προς κατανάλωση προϊόν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Με λαβίδα 46 76.7 100.0 100.0 

 Με γάντια     

 Άλλο, 

προσδιορίστε 

    

 Σύνολο  46  100.0  
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6)Ερώτηση Ν.33 (Χρόνος παραμονής πάγου στην παγοθήκη πριν την 

κατανάλωση;) :έδειξε ότι συνολικά σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος παραμένει ανάλογα με την κατανάλωση(30min maximum) 

(Πίνακας 39). 

 

 

Πίνακας 39. Χρονική διάρκεια παραμονής πάγου στην παγοθήκη πριν την κατανάλωση. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό 

% 

 Μία  ώρα     

 Δύο  ώρες     

 Τρεις  ώρες     

 Τέσσερις ώρες     

 Παραπάνω     

 Ανάλογα με 

την 

κατανάλωση 

46 76.7 100.0 100.0 

Σύνολο 46   100.0  
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7)Ερώτηση Ν.34 (Πόσο συχνά πλένεται/ καθαρίζεται η παγοθήκη;): έδειξε 

πως η παγοθήκη όπου τοποθετείται ο πάγος προκειμένου να σερβιριστεί, 

πλένεται μία φορά την ημέρα σε ποσοστό 91,3 % , ενώ το υπόλοιπο 8,7 % 

πλένεται με άλλη συχνότητα(δύο ή τρεις φορές την ημέρα) όπως 

περιγράφεται και στον πίνακα 40. 

 

Πίνακας 40. Συχνότητα πλύσης παγοθήκης. 

 Συχνότητα % Έγκυρο % Αθροιστικό % 

 Μια φορά την 

εβδομάδα 

    

Μια φορά  το 

μήνα 

    

Μια φορά την 

ημέρα 

42 70.0 91.3 91.3 

 Άλλο , 

προσδιορίστε 

4 6.7 8.7 100.0 

 Σύνολο 46 76.7 100.0  

 

 

 

 

Γράφημα 16. Ραβδόγραμμα με την συχνότητα πλύσης της παγοθήκης  των καταστημάτων. 
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Όσον αφορά στις υγειονομικές παρατηρήσεις που καταγράφηκαν σε ορισμένα από τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία ελέχθησαν, ήταν οι εξής: 

 Στα περισσότερα από αυτά η λαβίδα που χρησιμοποιούνταν για τον πάγο 

βρισκόταν εντός της παγοθήκης και όχι σε ξεχωριστό σκεύος όπως θα έπρεπε 

 Φθαρμένες πλαστικές παγοθήκες χωρίς κάλυμμα με αποτέλεσμα την πιθανότητα 

επιμόλυνσης από περιβαλλοντική μόλυνση 

 Όχι εκπαιδευμένο προσωπικό σχετικά με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, που 

σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς 

μικροβιακού φορτίου από το χέρι του χειριστή στον πάγο 

 

 

 

 

 

3.8 Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων.  

 

Κάνοντας μια μικρή εισαγωγή στα ευρήματα της εργαστηριακής ανάλυσης των 

δειγμάτων, διαπιστώθηκε σε ποσοστό 56,67%(34/60) παρουσία Total coliforms, 23,33% 

(14/60) παρουσία E. coli, 38,33% (23/60) παρουσία Enterococcus spp, 30% (18/60) 

παρουσία P. aeruginosa, 60% (36/60) παρουσία  S. aureus και 90% (54/60) παρουσία 

ΟΜΧ στους 37
ο
 C και 90% (54/60) αντίστοιχα  στους 22

ο
 C. Πιο συγκεκριμένα από τις 

13 μονάδες παραγωγής πάγου, στις 5 ανιχνεύθηκε Total Coliforms, σε 1 E. coli, σε 2 

Enterococcus spp, σε 3 P. aeruginosa και σε 2 S. aureus. Όσον αφορά τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τα 47 που ελέχθησαν στα 29 ανιχνεύθηκαν Total 

Coliforms, στα 13 E. coli, στα 21 δείγματα Enterococcus spp, στα 15 P. aeruginosa και 

τέλος στα 34 δείγματα ανιχνεύθηκε S. aureus, όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 41). 
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Πίνακας 41: Αποτελέσματα ανάλυσης μικροοργανισμών 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Αριθμός 

Δειγμάτων 

Total 

Coliforms 

E. coli Enterococ

cus spp 

P.aeruginosa S. 

aureus 

ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ 13 5 1 2 3 2 

ΚΑΤΑΣΤ.ΥΓΕΙΟ

Ν. ΕΝΔΙΑΦΕΡ. 

47 29 
13 21 15 34 

ΣΥΝΟΛΟ 60 34 
14 23 18   36 

 

 

    Επιπλέον η μέση τιμή (mean) συχνότητας εμφάνισης συγκέντρωσης τους σε όλα 

συνολικά τα δείγματα (60) είναι 22,4 για τα Total Coliforms, 8,62 για την E. coli, 8,02 

για τους Enterococcus spp, 6,13 για την P. aeruginosa, 7,25 για τον S. aureus, 46,18 για 

τους ΟΜΧ στους 37
ο
 C και 54,90 στους 22

ο
 C αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, στα 34/60 

δείγματα ανιχνεύθηκε Total Coliforms (TC), στα 14/60 E. coli, (EC) στα 23/60 δείγματα 

Enterococcus spp(EN), στα 18/60  P. aeruginosa (PS), τέλος στα 36/60 δείγματα 

ανιχνεύθηκε S. aureus,  όπως αυτά παρουσιάζονται  στον παρακάτω πίνακα και γράφημα 

(Πίνακας 42 και γράφημα 17).  

    Επεξηγώντας πιο αναλυτικά τον πίνακα 42, παρατηρείται πως η μεγαλύτερη 

(maximum) συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης που βρέθηκε για τους υπό εξέταση 

μικροοργανισμούς είναι τα 300cfu/100ml (cfu/ml αναλυτικά σημαίνει colony forming 

units per milliliter) και αφορούσε τα  Total coliforms, την E. coli και την Ολική 

Μεσόφιλη χλωρίδα τόσο στους 37
ο
 C όσο και στους 22

ο
 C. Πιο συγκεκριμένα συχνότητα 

εμφάνισης συγκέντρωσης 300cfu/100ml σε Total coliforms βρέθηκε σε ένα κατάστημα 

υγ. ενδιαφέροντος. Επίσης στο ίδιο κατάστημα βρέθηκε και η μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης συγκέντρωσης σε E. coli (300cfu/100ml) αλλά και σε Enterococcus spp 

(122cfu/100ml).Επιπρόσθετα στο ίδιο κατάστημα βρέθηκε και η μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης συγκέντρωσης και σε P. aeruginosa (165cfu/100ml) αλλά και σε S. aureus 

(123cfu/100ml).Στο ίδιο κατάστημα αλλά και σε ένα ακόμη βρέθηκε και η μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης των ΟΜΧ στους 37
ο
 C (300cfu/100ml) και 

αντίστοιχα η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης   συγκέντρωσης των ΟΜΧ στους 22
ο
 C 

(300cfu/100ml). Επίσης και σε άλλα τρία καταστήματα βρέθηκε  στους 22
ο
 C η ίδια 

συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης. 
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.  

Πίνακας 42. Στατιστική ανάλυση των εργαστηριακών αναλύσεων με το πρόγραμμα spss21. 

Statistics 

 Total coliforms E. coli Enterococcus spp P.aeruginosa  ΟΜΧ 370C ΟΜΧ 220C S.aureus  

N  60 60 60 60 60 60 60 

%  56.67 23.33 38.33 30 90 90 60 

Mean 22.40 8.62 8.02 6.13 46.18 54.90 7.25 

Median 4.00 .00 .00 .00 11.00 12.00 4.00 

Std. Deviation 57.322 43.704 21.733 22.659 69.577 86.761 17.977 

Variance 3285.803 1910.003 472.322 513.440 4840.898 7527.515 323.174 

Range 300 300 122 165 300 300 123 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 300 300 122 165 300 300 123 

 

 

 

 

Γράφημα 17. Ραβδόγραμμα με τα ποσοστά παρουσίας των μικροοργανισμών. 
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Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται η συχνότητα εμφάνισης 

συγκέντρωσης  των απομονωθέντων μικροοργανισμών στα δείγματα πάγου. Όσον αφορά 

στα Total Coliforms (TC) διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα δείγματα κυμαίνονταν σε 

τιμές από 0 cfu/100 ml έως και 70 cfu /100 ml πάγου, ένα  με 200 cfu /100ml και ένα με 

ανώτερη τιμή το 300 cfu /100 ml. Στο διάγραμμα όπου απεικονίζεται η συχνότητα 

εμφάνισης συγκέντρωσης της E.coli φαίνεται ότι η μεγαλύτερη διακύμανση που 

παρουσιάζει στις τιμές της είναι από 0 cfu/100 ml (στα περισσότερα δείγματα) ένα 

δείγμα με τιμή >150 cfu/100 ml και ένα δείγμα  με ανώτερη τιμή 300 cfu/100 ml. 

Στη συνέχεια, η συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης της P. aeruginosa, 

κυμαίνεται από  0 cfu/100 ml στα περισσότερα δείγματα  έως και 170 cfu/100 ml που   

 

  

 

 

 

 

 

Άξονας x: Συχνότητα εμφάνισης της συγκέντρωσης (TC)cfu/100 ml <70 

Άξονας x:Συχνότητα εμφάνισης της συγκέντρωσης (EC)cfu/100ml=0. 
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παρουσιάζουν 18 δείγματα. Ο S. aureus εμφανίζει τιμές από 0 cfu/100 ml, τέσσερα 

δείγματα ανάμεσα στα 30-50 cfu/100 ml με μέγιστη τα 130 cfu/100 ml που παρουσιάζει 

ένα δείγμα. 

 

Τα ΟΜΧ όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζουν μεγαλύτερο 

εύρος τιμών σε σχέση με τους προηγούμενους μικροοργανισμούς. Στους 37
ο
 C αλλά και 

στους 22
ο
 C αντίστοιχα, εμφανίζονται  με την ίδια περίπου συχνότητα, όλες οι τιμές από 

0 cfu/100 ml έως περίπου 200 cfu/100 ml  στα περισσότερα δείγματα, με ανώτερη την 

τιμή των 300 cfu/100 ml σε λιγότερα όμως δείγματα και συγκεκριμένα δύο δείγματα 

στους 37
ο
 C και 4 δείγματα στους 22

ο
 C. 

Άξονας x: Συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης (PS)cfu/100 ml <50 
Άξονας x: Συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης (ST)cfu/100 ml <50 

Άξονας x: Συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης (HP)cfu/100 ml 

<200 στους 37ο C 

Άξονας x: Συχνότητα εμφάνισης συγκέντρωσης (HP)cfu/100 ml 

<200 στους 22ο C 
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4.ΣΥΖΉΤΗΣΗ 

     Αξίζει να σημειωθεί πως στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά δειγματοληπτικός έλεγχος των παγοποιείων και των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είτε προμηθεύονται πάγο από τα εξεταζόμενα 

παγοποιεία, είτε διαθέτουν δική τους παγομηχανή. Παράλληλα η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, μας παρείχε πληροφορίες για την γενικότερη κατάσταση των 

παγοποιείων (άδεια λειτουργίας, συνθήκες υγιεινής, διαχείριση πάγου, εκπαίδευση 

προσωπικού κτλ.). Ουσιαστικά έγινε καταγραφή όλων των παγοποιείων που βρίσκονται 

σε λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, Αιγίου και Κ. Αχαΐας. Στα πλαίσια 

του ελέγχου, δόθηκαν προφορικές συστάσεις στους ιδιοκτήτες των παγοποιείων αλλά και 

των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη σωστή διαχείριση του πάγου, 

έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιμολύνσεις με παθογόνους μικροοργανισμούς.  

     Αναφορικά τώρα με την επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφηκαν στα 

ερωτηματολόγια και κατά τον υγειονομικό έλεγχο εντοπίσθηκαν αρκετά σημεία τα οποία 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς κινδύνους επιμόλυνσης τόσο στην παραγωγική 

διαδικασία όσο και στην περαιτέρω διαχείριση του πάγου.  

     Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα παγοποιεία οι συνθήκες υγιεινής ήταν 

ικανοποιητικές εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες δεν τηρούνταν όλοι οι 

προβλεπόμενοι όροι και οι υγειονομικές απαιτήσεις(π.χ. δεν υπήρχαν σίτες για την 

αποφυγή εισόδου τρωκτικών και εντόμων) της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας 

(Υ1γ/Γ.Ποικ.96967/2012). Επιπλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις παρασκευής πάγου 

δεν πραγματοποιούν καθόλου μικροβιολογικές ή χημικές εξετάσεις (pH, αγωγιμότητα, 

κάλιο, νάτριο, ολική σκληρότητα, μέταλλα κτλ.), στηριζόμενες στις εξετάσεις που 

πραγματοποιεί ο εκάστοτε Δήμος. Παρόλα αυτά σε καμία επιχείρηση δεν επιδείχθηκε 

φωτοαντίγραφο με τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Δήμου που υποχρεούνται να 

έχουν. Κατ’ εξαίρεση ορισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιούν μικροβιολογικές και 

χημικές εξετάσεις έστω και μια φορά ανά έτος ανεξαρτήτως από τις αντίστοιχες 

εξετάσεις που πραγματοποιεί ο εκάστοτε Δήμος. Τέλος καμία επιχείρηση δεν εφάρμοζε 

κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας προϊόντος, με εξαίρεση ελάχιστα παγοποιεία 

που εφάρμοζαν αρχές HACCP. Επίσης δεν βρέθηκε κανένα αρχείο καταγραφής 

συχνότητας απολύμανσης και συντήρησης των παγομηχανών, γεγονός που μαρτυρά ότι η 

απολύμανση γίνεται σπάνια ή και καθόλου. Η παράλειψη αυτής της τόσο σημαντικής 
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διαδικασίας (απολύμανση), δυστυχώς επιτρέπει και συντηρεί την δημιουργία βιοφίλμ 

στις παγομηχανές, το οποίο μπορεί να επιμολύνει το τελικό προϊόν (Gilbert et al.,1993).  

     Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίσθηκαν περισσότερα 

προβλήματα όσον αφορά στη διαχείριση του πάγου. Αναλυτικότερα, στα περισσότερα 

καταστήματα οι παγοθήκες στις οποίες τοποθετούνταν ο πάγος προτού σερβιριστεί ήταν 

πλαστικές, φθαρμένες και παρέμεναν ακάλυπτες κατά την διάρκεια της ημέρας, γεγονός 

που μπορεί να επιφέρει μόλυνση όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλες μελέτες (Pawsey et 

al.,2001;Schmidt et al.,1998). Επιπλέον οι λαβίδες με τις οποίες τοποθετούνταν ο πάγος 

στα προς κατανάλωση ποτά, ήταν πάντα μέσα στην παγοθήκη και όχι σε ξεχωριστό 

περιέκτη όπως θα έπρεπε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(Υ1γ/Γ.Ποικ.96967/2012). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι μεταφέρεται μικροβιακό 

φορτίο από το χέρι του χειριστή (ελλιπής συχνότητα ή και απουσία πλύσης των χεριών 

κατά την διάρκεια της εργασίας λόγω φόρτου) στον πάγο και στην συνέχεια μεταφέρεται 

στην λαβίδα, με αποτέλεσμα μόλυνσης του τελικού αποδέκτη, δηλαδή του πάγου (Khan 

et al.,1994; Quick et al.,1992; Wilson et al.1997).  

      Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποφευχθούν στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι 

αλλά και οι εργοδότες εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, 

όπως ορίζει άλλωστε η ελληνική νομοθεσία (Υ1γ/Γ.Ποικ.96967/2012). Επίσης όσον 

αφορά τις παγομηχανές που διέθεταν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για 

χρήση στο κατάστημά τους, παρατηρήθηκε ότι οι μερικές από αυτές ήταν τοποθετημένες 

σε σημεία όπου μπορούν να μολυνθούν εύκολα (π.χ στον αποθηκευτικό χώρο του 

καταστήματος) ή σε μέρη πιο απομονωμένα (εξωτερικός χώρος καταστήματος), έτσι 

ώστε ο καθαρισμός και η απολύμανση να μην είναι εύκολη, συχνή και εφικτή 

(Anon,1995; Burnett et al.,1994;Wilson et al.,1997). Η μη συχνή πλύση των σκευών 

που χρησιμοποιούνται στον χειρισμό του πάγου, όπως λαβίδες, παγοθήκες, κλπ, μπορεί 

επίσης να είναι αιτία μόλυνσης του πάγου (Nichols et al.,2000).  

     Στην παρούσα μελέτη, σχετικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια, 

τόσο από τους ιδιοκτήτες των παγοποιείων όσο και από τους ιδιοκτήτες και 

εργαζόμενους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να τονιστεί πως 

όλες οι απαντήσεις  ήταν κατά βούληση.  

     Γενικότερα ο πάγος που είναι βρώσιμος θα πρέπει να είναι ασφαλής και να πληροί τις 

προδιαγραφές της ποιότητας του πόσιμου νερού, διότι εισέρχεται απευθείας στον 
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ανθρώπινο οργανισμό όταν προστίθεται σε αναψυκτικά, ποτά και χυμούς ή όταν 

χρησιμοποιείται για να παγώσει φαγητά ψάρια και θαλασσινά που πρόκειται να 

καταναλωθούν ωμά (Falcao et al., 2002). Στην πραγματικότητα ο πάγος ουσιαστικά 

λόγω της θερμοκρασίας του επιβραδύνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. 

     Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί σε πολλές μελέτες (Tjoa et al., 1977, Alvarez-

Seoane,1980, Tsumo et al.,1984;Talbot et al.,1987) ότι ο πάγος μπορεί να αποτελεί το 

μέσο μεταφοράς αρκετών παθογόνων μικροοργανισμών. Εκτός από αυτή την 

δυνατότητα, επισημαίνεται ότι ο πάγος επιμολύνεται αρκετά εύκολα από κακούς 

χειρισμούς ανθρώπων που εμπλέκονται στην διαχείριση του και στην τελική του 

διάθεση. Αναλυτικότερα, επιμόλυνση μπορεί να συμβεί από ωμές πρώτες ύλες (π.χ 

φρούτα) και εξοπλισμό(π.χ. φθαρμένη παγοθήκη), από τοποθέτηση πάγου σε ποτά με 

γυμνά χέρια, χωρίς χρήση μέσων ατομικής προστασίας τα οποία προστατεύουν το τελικό 

προϊόν από μόλυνση αλλά και τα χέρια του ίδιου του χειριστή. Επιπλέον σε μεγάλο 

αριθμό μελετών έχει επισημανθεί ότι (Felix,1989, Schmidt and Rodrick,1998,  

Chavasita et al.,2011, Falcao et al.,2002) ο πάγος μπορεί να αποτελέσει εστία μόλυνσης 

για κάποια τρόφιμα, ειδικά όταν δεν είναι υγειονομικά αποδεκτή η παραγωγή και η 

διαχείρισή του. Σύμφωνα με μια από τις παραπάνω μελέτες, έχει βρεθεί ότι λιωμένος 

πάγος μολύνθηκε ερχόμενος σε επαφή με μαρούλι και βρέθηκε να μεταφέρει σημαντικό 

λογαριθμικό αριθμό της μόλυνσης αυτής  και σε παρακείμενα μαρούλια τα οποία δεν 

ήταν πριν μολυσμένα (Kim and Harrison,2008). Παράλληλα η ψύξη και η απόψυξη του 

πάγου βρέθηκε να τραυματίζει πολλούς μικροοργανισμούς, όμως κάποιοι από αυτούς 

μετά την απόψυξη μπορούσαν να αναζωογονηθούν άρα και να μολύνουν οποιοδήποτε 

τρόφιμο. Επιπλέον, η μικροβιολογική ποιότητα του πάγου θα πρέπει να αποτελεί αιτία 

ανησυχίας για την δημόσια υγεία, όπως έχει διαπιστωθεί από πολλές μελέτες (Moyer et 

al.,1993, Wilson et al.,1997, Vieira et al.,1997, Nichols et al.,2000), γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη. Άλλοι ερευνητές τονίζουν πως ο πάγος 

αντικατοπτρίζει την ποιότητα του νερού από το οποίο φτιάχνεται και δεν θα πρέπει να 

καταναλώνεται εάν υπάρχουν υποψίες για μη υγιεινές συνθήκες παραγωγής του (Pawsey 

et al., 2001). Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πόση ζωτικής σημασίας 

είναι η σωστή διαχείριση του πάγου για την αποφυγή επιμολύνσεων στα τρόφιμα και για 

την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.  

     Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν συνολικά 60 δείγματα πάγου από παγοποιεία και 

από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με απώτερο στόχο την διερεύνηση της 
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μικροβιολογικής ποιότητας του πάγου και την εκτίμηση του κινδύνου που μπορεί να 

επιφέρει η κατανάλωση μολυσμένου πάγου, για την Δημόσια Υγεία. Οι μικροοργανισμοί 

που εξετάσθηκαν εργαστηριακά περιλάμβαναν τους εξής μικροοργανισμούς: Total 

Coliforms, E.coli. S.aureus, P.aeruginosa και Enterococcus spp. Επίσης τα δείγματα 

εξετάσθηκαν εργαστηριακά και ως προς την ολική μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ) στους 

37
ο
C και στους 22

ο
 C αντίστοιχα.  

      Για τους παραπάνω παθογόνους μικροοργανισμούς προβλέπεται απουσία σύμφωνα 

με την κείμενη Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, WHO 2004). Συνοπτικά αναφέρεται 

πως τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων της παρούσας μελέτης έδειξαν τα 

εξής: 56,67% Total Coliforms, 23.33% E. coli, 38.33% Enterococcus spp, (E.faecalis), 

30% P. aeruginosa, 60% S. aureus, 90% OMX στους 37
ο
 C και 90% στους 22

ο
 C 

αντίστοιχα. Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε ότι στα περισσότερα δείγματα υπήρχε 

παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της 

έρευνας, διαπιστώνεται ότι σε όλα τα παγοποιεία είχαμε χαμηλό μικροβιακό φορτίο, σε 

αντίθεση με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε αυξημένο 

μικροβιακό φορτίο. Δηλαδή γίνεται κατανοητό πως ο πάγος ξεκινάει με χαμηλό ή 

μηδενικό μικροβιακό φορτίο από τα παγοποιεία τα οποία πήραν μέρος στην έρευνα και 

διανέμεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το γεγονός πως 

παρατηρείται αυξημένο μικροβιακό φορτίο στον πάγο που χρησιμοποιούν τα 

καταστήματα υποδεικνύει πως ο πάγος  επιμολύνεται από κακό χειρισμό των χειριστών.  

     Αξίζει να σημειωθεί, πως όσον αφορά στα ολικά κολοβακτηρίδια, η παρουσία τους 

δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική της κοπρανώδους μόλυνσης του νερού (WHO,2006). 

Συνήθως έχουν την τάση να δημιουργούν βιομεμβράνες (biofilm) σε επιφάνειες 

εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και υποδεικνύουν πιθανή 

μόλυνση στον χειρισμό του πάγου στην συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και σε ελλιπή 

υγιεινή του εξοπλισμού γενικότερα. Στην παρούσα μελέτη, υπήρξε παρουσία ολικών 

κολοβακτηριδίων σε υψηλό σχετικά ποσοστό, 56,67%, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή 

δημιουργία βιομεμβράνης και έλλειψη καθαρισμού γενικότερα, όπως αναφέρεται και 

στην βιβλιογραφία. Αν δεν υπάρχει παράλληλα μαζί με τα total Coliforms, παρουσία 

Enterococcus spp (E.faecalis) και E. coli, τότε η παρουσία τους δεν αποτελεί ισχυρή 

ένδειξη πιθανής εμφάνισης εντερικών παθογόνων (07NS1,2007;RAS,2005). 
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      Επιπλέον όσον αφορά την παρουσία E. coli, στα δείγματα του πάγου, υποδεικνύει 

κύριο παράγοντα κοπρανώδους μόλυνσης του νερού, σύμφωνα και με άλλες μελέτες 

(Schindler et al.,1995; Environment Agency,2002; WHO,2006). Στην παρούσα μελέτη 

η παρουσία  E. coli, στα δείγματα του πάγου, υπήρξε σε χαμηλό ποσοστό, 23.33%, 

γεγονός που δεν θα πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους διότι αποτελεί απειλή για την 

Δημόσια Υγεία (WHO,2006). 

     Στη συνέχεια η παρουσία των εντεροκόκκων (Enterococcus spp) στα δείγματα πάγου, 

υποδεικνύει κοπρανώδη μόλυνση του νερού (WHO, 2006) κατά την παραγωγική 

διαδικασία μετατροπής του σε πάγο ή ελλιπείς συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή, 

την διαχείριση αλλά και την αποθήκευση του πάγου (07NS1,2007; RAS,2005). Η 

παρουσία εντερόκοκκων στα εξεταζόμενα δείγματα ανιχνεύθηκε σε υψηλό ποσοστό, πιο 

συγκεκριμένα 38.33%. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μη αποδεκτή υγειονομικά 

διαχείριση του πάγου γενικότερα. 

     Η παρουσία της P. aeruginosa, ουσιαστικά δεν αποτελεί δείκτη κοπρανώδους 

μόλυνσης και κυρίως χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ποιότητας του δικτύου 

ύδρευσης του νερού αλλά και των δεξαμενών αποθήκευσης νερού, σαν αυτές που 

διέθεταν ορισμένα παγοποιεία. Επίσης υποδηλώνει μόλυνση κατά την διαχείριση του 

πάγου (Lateef et al.,2006). Η παρουσία της P. aeruginosa, σε ποσοστό 30% στα 

δείγματα, επιβάλλει την περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας για την παρουσία του 

μικροοργανισμού στα δείγματα πάγου.  

     Επιπρόσθετα, η παρουσία του S. aureus υποδηλώνει μόλυνση κατά τη διαχείριση του 

πάγου (η μύτη και τα χέρια των εργαζομένων είναι η κύρια πηγή μόλυνσης) (Argudin et 

al., 2010) χάρη στις σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες (SES) που παράγει, οι οποίες 

θεωρούνται υπεύθυνες για πολλές τροφικές δηλητηριάσεις (Montville και Matthews 

2008; FDA, 2012). Το υψηλό ποσοστό παρουσίας του S. aureus, 60% στο σύνολο των 

δειγμάτων και συγκεκριμένα η εμφάνισή του μόνο σε  δύο από τα 13 παγοποιεία και σε 

34 από τα 47 καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος, δείχνει ξεκάθαρα την επιμόλυνση του 

πάγου από ανθρώπινο παράγοντα, διότι δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

τροφίμων, όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία.  

     Η παρουσία της ΟΜΧ στους 37
ο
 C σε ποσοστό 90% και OMX 22

ο
 C σε ποσοστό 

90%, αποτελεί ένδειξη ανθυγιεινών συνθηκών ή ελλιπών  συνθηκών υγιεινής κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής του πάγου ή ακόμα και μετά, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
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Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO, 2004). Το υψηλό ποσοστό φανερώνει 

γενικότερα, πιθανή παρουσία των συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών στα 

δείγματα πάγου. 

      Στην παρούσα μελέτη, στόχος ήταν να διερευνηθεί η μικροβιολογική ποιότητα του 

πάγου από την παραγωγική διαδικασία έως και την διάθεση του από τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στο καταναλωτικό κοινό, σε μια προσπάθεια να 

καταγραφούν τα παγοποιεία του νομού Αχαΐας, να αξιολογηθεί η παρακολούθηση όλης 

της παραγωγικής διαδικασίας, της αποθήκευσης, της διάθεσης στην κατανάλωση και να 

επισημανθεί η σημασία του για την Δημόσια Υγεία. Πιο πιθανή είναι η μόλυνση από 

μολυσμένο εξοπλισμό κατά την παραγωγική διαδικασία, την συσκευασία, την 

αποθήκευση και κατά την διαχείριση του πάγου πριν την κατανάλωση (Wilson et 

al.,1997). Επιπρόσθετα σε αυτούς τους παράγοντες, στη μόλυνση του πάγου συμβάλλει 

και η ελλιπής συντήρηση και έλλειψη απολύμανσης των παγομηχανών (Brunett et 

al.,1994). 

     Παράλληλα με τις τελευταίες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν και in vitro 

πειράματα στο εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να 

διερευνηθεί η επιβίωση (αναζωογόνηση), του εκάστοτε μικροοργανισμού σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (0
ο
C - θερμοκρασία πάγου). Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν 

μείωση συγκέντρωσης διαφορετική για κάθε μικροοργανισμό. Πιο συγκεκριμένα η 

μείωση της συγκέντρωσης (μετά από την  ψύξη του νερού που αναζωογονήθηκε με 

lenticules)  των Total Coliforms/ E. coli να είναι ίση με 145cfu/100ml, της P. aeruginosa 

114cfu/100ml, των Enterococcus spp 130cfu/100ml και τέλος του S. aureus 

125cfu/100ml. 

    Αξίζει να σημειωθεί πως η θερμοκρασία αποτελεί σε σημαντικό βαθμό έναν από τους 

σπουδαιότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο την 

ανάπτυξη, αλλά κυρίως και τη δραστικότητα των διαφόρων τύπων μικροβίων. Σε γενικές 

γραμμές, η μικροβιακή ανάπτυξη μπορεί να λάβει χώρα, σε ένα μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών και πιο συγκεκριμένα σ' όλη την κλίμακα μεταξύ -8°C και 90°C (Inouye 

M., Yamanaka K et al. 2000).Πιο συχνά, η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός των 

μικροβίων λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασιακό εύρος περίπου 40°C, χαρακτηριστικό για 

κάθε βακτήριο (Τmax-Tmin ≈40°C). Με βάση το εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας 

μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν, τα μικρόβια μπορούν να χωριστούν σε τρεις 
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ομάδες, δηλαδή στα θερμόφιλα, στα μεσόφιλα και στα ψυχρόφιλα (Μπαλατσούρας Γ., 

1992, Gounot A.-M. 1991;  Inouye M.; Yamanaka K et al., 2000). 

     Πειραματικές μελέτες έδειξαν πως εκείνα τα μικρόβια που εμφανίζουν χαμηλότερους 

ρυθμούς ανάπτυξης και αναπτύσσονται σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες εμφανίζοντας 

έτσι και την μεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες κατάψυξης, είναι εκείνα που περιέχουν και 

μεγαλύτερη ποσότητα ακόρεστων οξέων (Arickson M.C.; Hung Y., 1997; Jay J.M., 

1996). 

    Είναι γεγονός πως κάποιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα να 

προσαρμόζονται σε ακραίες και δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ενώ ορισμένα από 

τα ψυχρόφιλα βακτήρια αναπτύσσονται σε συνθήκες υπό το μηδέν, τα μεσόφιλα είναι τα 

συνήθη παθογόνα βακτήρια για τον ανθρώπινο οργανισμό (Δημητράκη Π., Βελονάκης 

Ε.Γ., 2007, Margesin R., Schinner R. et al. 1999). Μπορεί βέβαια κατά την διαδικασία 

της ψύξης ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των παθογόνων βακτηρίων να πεθαίνει ή να 

αδρανοποιείται, μια ποσότητα όμως κατορθώνει να επιβιώσει, όπως παρατηρήθηκε και 

στα in vitro πειράματα, απειλώντας με αυτό τον τρόπο την Δημόσια Υγεία. Το 

συμπέρασμα αυτό, υποδηλώνει την πιθανότητα έξαρσης επιδημιών τροφιμογενών 

λοιμώξεων που συσχετίζονται με την κατανάλωση όχι μόνο κατεψυγμένων τροφίμων 

αλλά και πάγου.  

     Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, πως μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί ή δεν 

έχουν καταγραφεί πολλές επιδημίες που οφείλονται σε πάγο που περιέχει παθογόνους 

μικροοργανισμούς ή τοξίνες (Δημητράκη Π., Βελονάκης Ε.Γ., 2007). Από την άλλη 

πλευρά πολλές είναι οι επιδημίες που οφείλονται σε κατεψυγμένα τρόφιμα μολυσμένα με 

παθογόνους μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα τελευταία 20 χρόνια στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), τα κατεψυγμένα κρέατα και τα γαλακτοκομικά 

έχουν ενοχοποιηθεί για περισσότερα από 300 κρούσματα λιστερίωσης, προκαλώντας 

ιδιαίτερη ανησυχία στους καταναλωτές αλλά και στην Δημόσια Υγεία  (Heather P. Sun 

Times, 1991).  

     Οι διάφορες πειραματικές μελέτες δείχνουν πως τα ψυχρόφιλα βακτήρια διαθέτουν 

ειδικές πρωτεΐνες και μπορούν αφενός μεν να αναπτυχθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

αφετέρου δε, να ανταπεξέλθουν σε ένα ψυκτικό σοκ (Staley J.T and Gosink J.J. 1999). 

Τα βακτήρια προσαρμόζονται εύκολα στην περιβαλλοντική πίεση, συνήθως μέσω 

αλλαγών στα ένζυμα και άλλες πρωτεΐνες που παράγουν. Αυτές οι προσαρμογές, τους 
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επιτρέπουν να αναπτυχθούν σε ποικίλες συνθήκες. Σταδιακή έκθεση στην πίεση, για 

παράδειγμα, μπορεί να επιτρέψει στα βακτήρια να συνθέσουν νέα ένζυμα που τους 

επιτρέπουν να συνεχίζουν να λειτουργούν σε συνθήκες υπό πίεση αυξάνοντας την 

ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τον στρεσογόνο παράγοντα. Επιπλέον μπορούν να 

αντιστέκονται στην περιβαλλοντική πίεση με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Μερικά βακτήρια που ζουν σε εξαιρετικά όξινες συνθήκες μπορούν να αντλήσουν οξύ 

από το κύτταρό τους. Επιπλέον μελέτες δείχνουν πως συγκεκριμένα το βακτήριο E.coli 

έχει την ικανότητα να αναπτύσσει προστατευτικές πρωτεΐνες και με αυτό τον τρόπο να 

προσαρμόζεται σε ψυχρό περιβάλλον (Hebraud M., Potier P., 1999, Inouye M., 

Phadtare S., 2004, Gounot A.-M., 1991). 

      Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως το γεγονός πως η κατάψυξη δεν καταστρέφει τους 

μικροοργανισμούς αλλά μπορεί να περιορίσει και να αναστείλει την ανάπτυξη τους. Η 

επιβίωση του κάθε μικροοργανισμού σε χαμηλές θερμοκρασίες εξαρτάται από το είδος 

κάθε μικροβίου από τον ρυθμό κατάψυξης και από άλλους παράγοντες. Σε γενικές 

γραμμές τα κλωστηρίδια και οι βακτηριακοί σπόροι είναι ανθεκτικότεροι σε αρκετά 

χαμηλές θερμοκρασίες (συνθήκες βαθιάς κατάψυξης) (Staley J.T and Gosink J.J. 

1999). Επιπλέον τα Gram-θετικά βακτήρια είναι πιο ανθεκτικά από τα Gram-αρνητικά 

βακτήρια, επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικοί είναι οι ιοί και οι μύκητες (Δημητράκη Π., 

Βελονάκης Ε.Γ., 2007). Είναι προφανές πως το νερό που προορίζεται για πάγο, αλλά και 

ο πάγος, πρέπει να έχουν απουσία παθογόνων μικροοργανισμών, ενώ η διαχείριση του 

πάγου (από τα παγοποιεία έως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) πρέπει να 

ακολουθεί απαραίτητα τους υγειονομικούς κανόνες. 

       Αξίζει να αναφερθεί πως κατά την δημιουργία του πάγου μπορεί να επηρεαστεί η 

βιωσιμότητα των βακτηρίων, την οποία ανακτούν όταν ο πάγος  λιώνει μέσα σε ένα ποτό 

και αντίστοιχα να επιβιώνουν μέσα σε αυτό προκαλώντας προβλήματα υγείας στον 

καταναλωτή (FEHD,2005). Αυτό επιβεβαιώθηκε και με τα δικά μας  in vitro πειράματα όπου  

όταν μολυσμένο νερό με κάποιο παθογόνο βακτήριο, καταψύχεται (για την δημιουργία 

πάγου), τότε η συγκέντρωση του βακτηρίου ελαττώνεται. Με δεδομένο το γεγονός αυτό 

δεν εξασφαλίζεται η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται και επίσης αν επιβιώσει 

μικρή ποσότητα βακτηρίων στον πάγο, φαίνεται να είναι επιβλαβής για τον ανθρώπινο 

οργανισμό, όπως καταδεικνύεται και με τον FEHD,όπου βακτήρια που βρίσκονται στον 

πάγο όταν αυτός λιώνει, μπορούν να ανακτήσουν την βιωσιμότητα τους και να 

προκαλέσουν προβλήματα υγείας. 
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     Η μικρότερη μείωση συγκέντρωσης, παρατηρείται στον μικροοργανισμό P. 

aeruginosa. Τη μεγαλύτερη μείωση συγκέντρωσης έχουν τα Total Coliforms/E. coli. που 

σημαίνει ότι οι πιο πιθανές πηγές μόλυνσης του πάγου, να αποτελούν οι παγομηχανές και 

η υγειονομική τους κατάσταση, δηλαδή η καθαριότητα, η απολύμανση, η αφαλάτωση 

καθώς και η περεταίρω διαχείριση του πάγου από τους χειριστές και από τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες εστιατόρια, μπαρ κτλ.), όπου 

καταλήγει. Σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά, συμπεραίνουμε πως η μικρότερη μείωση 

παρατηρείται στον μικροοργανισμό P. aeruginosa γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα του μικροοργανισμού στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης οι 

μικροοργανισμοί Total Coliforms/E. coli παρουσίασαν την μεγαλύτερη μείωση 

συγκέντρωσης, γεγονός που δείχνει και μικρότερη ανθεκτικότητα αυτών σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Τόσο ο Enterococcus spp όσο και ο S. aureus παρουσιάζουν και αυτοί μια 

αξιοσημείωτη μεταβολή της συγκέντρωσής τους στον πάγο και συγκεκριμένα μείωση της 

συγκέντρωσής τους, γεγονός που υποδηλώνει πως έχουν μειωμένη αντοχή στις χαμηλές 

θερμοκρασίες (πάγος). Σχετικά με τα αποτελέσματα των in vitro πειραμάτων εμφανίζεται 

η μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης μετά την δεύτερη διήθηση, και συγκεκριμένα 

εντοπίζεται στα Total Coliforms /E. coli, γεγονός που συμφωνεί και με τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών αναλύσεων. Η μικρότερη μείωση συγκέντρωσης, παρατηρείται στον 

μικροοργανισμό P. aeruginosa, αντίστοιχα, που δείχνει ξεκάθαρα την αντοχή του 

μικροοργανισμού στις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άλλοι δύο μικροοργανισμοί S. aureus 

και Enterococcus spp παρουσιάζουν και αυτοί σημαντική μείωση της συγκέντρωσης τους 

επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά στην παρούσα εργασία την χαμηλή αντοχή τους στις 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

      Συμπερασματικά, ο πάγος μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μέσο για την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών σαν αποτέλεσµα των διαδικασιών παραγωγής του, µεταχείρισής του 

και διαχείρισής του. Άρα για να μπορέσει να γίνει εκτίμηση των κινδύνων που μπορούν 

να μολύνουν τον πάγο, θα πρέπει να ξεκινήσει η πρόβλεψη πιθανών κινδύνων από τα 

παγοποιεία τα οποία παρασκευάζουν τον πάγο. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά 

εντοπίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή τους .Έτσι 

προστατεύεται το προϊόν και συνεπακόλουθα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία. 

Αντίστοιχα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ο 

ιδιοκτήτης αλλά και το προσωπικό , θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν τους πιθανούς 

κινδύνους κατά την διαχείριση και αποθήκευση του πάγου και να λαμβάνουν όλα τα 
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απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγονται διασταυρούμενες επιμολύνσεις και να 

προστατεύουν το προϊόν προς κατανάλωση. 

     Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε μη 

τήρηση των υγειονομικών κανόνων σχετικά με τη διαχείριση του πάγου σαν τρόφιμο. 

Επιπλέον δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, 

γεγονός που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, με μεγαλύτερο κίνδυνο την εμφάνιση 

τροφιμογενούς επιδημίας. Είναι γεγονός πως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή 

και λήψη μέτρων τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στον χειρισμό του πάγου, 

λίγο πριν την κατανάλωση. Προτείνεται η μικροβιολογική ανάλυση του πάγου να 

συμπεριληφθεί στους τακτικούς ελέγχους των αρμόδιων αρχών, για τις συνθήκες 

υγιεινής των επιχειρήσεων τροφίμων. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση και 

ενημέρωση του προσωπικού, των ιδιοκτητών και των εργαζομένων γενικότερα, σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Επίσης θα ήταν αρκετά χρήσιμες, 

μικροβιολογικές κατευθυντήριες οδηγίες που να αφορούν αποκλειστικά τα 

μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του πάγου. Παρά το γεγονός πως ο πάγος στο ευρύτερο 

κοινό θεωρείται «αθώο» τρόφιμο, δεν σημαίνει πως είναι και στείρο μικροβίων. Θα 

πρέπει να γίνει κανόνας σε όλους τους εμπλεκόμενους, πως ασφαλές τρόφιμο σημαίνει 

υγιείς καταναλωτές και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η 

κατάψυξη στην οποία υπόκειται ο πάγος, αναστέλλει και περιορίζει την ανάπτυξη 

παθογόνων μικροοργανισμών, όμως δεν τους καταστρέφει εντελώς. Η λήψη όλων των 

παραπάνω μέτρων θα περιορίσει σημαντικά την εμφάνιση  τροφιμογενών επιδημιών.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε αυτή τη μελέτη έγινε κατανοητό πως ο πάγος είναι ένα είδος τροφίμου και πρέπει να 

το χειριζόμαστε ως τέτοιο, ωστόσο δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στη ποιότητά 

του λόγω της χαμηλής του θερμοκρασίας, που το κάνει να θεωρείται από πολλούς, 

στείρο μικροβίων. Τα αποτελέσματα όμως των εργαστηριακών αναλύσεων δεν φαίνεται 

να υποστηρίζουν αυτή την πεποίθηση αφού στα περισσότερα δείγματα πάγου βρέθηκε 

μικροβιακό φορτίο. Η επιμόλυνση αυτή μπορεί να προήλθε είτε από ακατάλληλο νερό ή 

εξοπλισμό που μπορεί να επιμολύνει τον πάγο κατά την παραγωγική διαδικασία, ή από 

χειρισμούς που δεν ακολουθούν κανόνες  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  

1) Τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων αυτής της μελέτης έδειξαν σε 

ποσοστό 56,67% (34/60) παρουσία Total coliforms, 23,33% (14/60) παρουσία E. 

coli, 38,33% (23/60) παρουσία Enterococcus spp, 30% (18/60) παρουσία P. 

aeruginosa, 60% (36/60) παρουσία  S. aureus και 90% (54/60) παρουσία ΟΜΧ 

στους 37
ο
 C και 90% (54/60) αντίστοιχα  στους 22

ο
 C. Στα παγοποιεία βρέθηκε 

αρκετά χαμηλό μικροβιακό φορτίο σε σχέση με τα καταστήματα υγ. 

ενδιαφέροντος όπου παρατηρήθηκε υψηλό μικροβιακό φορτίο, γεγονός που 

υποδηλώνει κακή διαχείριση του πάγου από τα καταστήματα από τα οποία ο 

πάγος πρόκειται να έχει ως τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. 

2) Παρατηρήθηκε η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 

αναλύσεων των δειγμάτων πάγου που ελήφθησαν για αυτή την έρευνα, με τα in 

vitro πειράματα  που αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Υγιεινής. 

3) Φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η μικροβιολογική ανάλυση των προϊόντων πάγου 

σε τακτικούς ελέγχους των επιχειρήσεων τροφίμων, γεγονός που δημιουργεί την 

άμεση ανάγκη εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την μικροβιολογική 

ανάλυση του πάγου, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του μικροβιακού φορτίου 

του,  κατά την διαδικασία της κατάψυξης. 

4) Παράλληλα εμφανίζεται η ανάγκη ελέγχων των παγοποιείων αλλά και των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις τοπικές ελεγκτικές αρχές 

,προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του τελικού προς κατανάλωση 

προϊόντος και να διασφαλίσουν τη Δημόσια Υγεία. 

5) Αναδείχτηκε η ανάγκη επιμόρφωσης τόσο των υπευθύνων των επιχειρήσεων 

τροφίμων όσο και του προσωπικού που τελικά διαχειρίζεται τα προς κατανάλωση 
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τρόφιμα, πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Αυτό φαίνεται 

να είναι ένας άκρως σημαντικός παράγοντας που δρα ανασταλτικά στην 

ασφάλεια του προσφερόμενου τροφίμου. 

6) Τέλος θα βοηθούσε η χαρτογράφηση των παγοποιείων στην ευρύτερη περιοχή 

της Πάτρας, για τον καλύτερο προγραμματισμό δειγματοληψίας πάγου σε τακτά 

χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του έτους. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ερωτηματολόγιο συνοδευτικό της δειγματοληψίας 

1.ΒΑΣΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ) 

1.Ονομασία επιχείρησης: ………………………………………………………………… 

2.Διεύθυνση επιχείρησης: ………………………………………………………………... 

Στοιχεία επικοινωνίας:…………………………………………………………………… 

3.Αρ.αδείας επιχείρησης:………………………………………………………………… 

4.Χρονολογία έναρξης επιχείρησης:…………………………………………………….. 

Κατάσταση μηχανών παρασκευής πάγου:……………………………………………… 

5.Προέλευση νερού: 
1.|_|Δίκτυο Ύδρευσης Δίκτυο    
2.|_|Γεώτρηση   
3.|_|Υδατοδεξαμενή   
4.|_|Πηγή   
5.|_|Άλλο,προσδιορίστε 

6.Υπάρχει δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης νερού: 

1.|_|Ναι        2.|_|Όχι                                                            
 

7.Γίνεται αυτόματα η απολύμανση του χρησιμοποιούμενου νερού: 
1.|_| Ναι      2.|_|    Όχι                       

8.Ποιά μέθοδος απολύμανσης χρησιμοποιείται; 
  1.|_| Χλωρίωση 2.|_| UV             3.|_| Άλλο, προσδιορίστε 

9.Συχνότητα απολύμανσης:  
          1.|_|Κάθε φορά που λειτουργούν οι μηχανές παρασκευής πάγου 

          2.|_|Μία φορά την εβδομάδα 

          3.|_|Μία φορά το μήνα 

          4.|_|Άλλο, προσδιορίστε 

10.Γίνεται αυτόματα αφαλάτωση; 
        1.|_|Ναι  

        2.|_|Όχι 

      11.Συχνότητα αφαλάτωσης:  
       1.|_|Κάθε φορά που λειτουργούν οι μηχανές παρασκευής πάγου 

       2.|_|Μία φορά την εβδομάδα 

       3.|_|Μία φορά το μήνα 

       4.|_|Άλλο, προσδιορίστε 

 

 

 

 

 

 

  

12.Συχνότητα μικροβιολογικών εξετάσεων στην επιχείρηση:  
1.|_|Μια φορά ανά τρεις μήνες 

2.|_|Δύο φορές ανά εξάμηνο 

3.|_|Καθόλου 

4.|_|Άλλο,  προσδιορίστε 
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13.Συχνότητα χημικών εξετάσεων στην επιχείρηση: 
1.|_|Μια φορά ανά τρεις μήνες 

2.|_|Δύο φορές ανά εξάμηνο 

3.|_|Καθόλου 

4.|_|Άλλο, προσδιορίστε 

14.Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση: 
1-5 Άτομα     6-10 Άτομα     11-15Άτομα             

1   2   3  

|_| |_| |_|  

        

15.Χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας; 
 1.|_|Ναι    2.|_| Όχι         

16.Αν ναι ποια; 
1.|_| Γάντια  

2.|_|Προστατευτικό σκουφάκι κεφαλής 

3.|_|Προστατευτική ποδιά 

4.|_| Άλλο, προσδιορίστε 

17.Έχει γίνει η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια 

των τροφίμων; 
1.|_|Ναι                          2.|_|Όχι 

18.Εφαρμόζει η επιχείρηση κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας; 

1.|_|Ναι, προσδιορίστε 

2.|_|Όχι 

19.Πώς αποθηκεύονται τα προϊόντα πάγου έως ότου διανεμηθούν ; 

1.|_|Σε πλαστικές σακούλες  

2.|_|Σε inox περιέκτες χωρίς συσκευασία 

3.|_| Άλλο, προσδιορίστε 

20. Ημερήσια ποσότητα παραγωγής πάγου; 
1.|_|<1tn   2. |_|1-10tn       3.|_|>10tn 

21.Θερμοκρασία μεταφοράς πάγου κατά την διανομή σε καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος: 
1.|_|-10

ο
C           2.|_|-15

 ο
C          3.|_|-18

 ο
C            4.|_| Άλλο 

 

22.Υπάρχει καταγραφικό μηχάνημα θερμοκρασίας στα αυτοκίνητα διανομής πάγου; 
1.|_|Ναι          2.|_|Όχι 

23.Υγειονομικές παρατηρήσεις κατά την επιθεώρηση:……………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

24. Ενδεικτικό πελατολόγιο διανομής πάγου:…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..…… 
 

Β.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

25.Ονομασία επιχείρησης: ……………………………………………………………… 

26.Διεύθυνση επιχείρησης :……………………………………………………………... 

27.Αριθμός άδειας λειτουργίας επιχείρησης :…………………………………………. 

28.Από που προμηθεύεται πάγο το κατάστημα: 

1.|_|Από παγοποιείο:                                        2.|_|Από super market                  3.|_|Άλλο 

29.Πώς γίνεται η παραλαβή πάγου στο κατάστημα; 

1.|_|Σε πλαστική συσκευασία μιας χρήσεως                 2.|_|Άλλο, προσδιορίστε 

30.Που αποθηκεύεται ο πάγος πριν την χρήση; 
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1.|_|Σε κατάψυξη αποκλειστικά για πάγο         2.|_|Σε κατάψυξη που αποθηκεύονται και 

τρόφιμα 

31. Από τι υλικό  είναι φτιαγμένη η παγοθήκη που τοποθετούνται τα παγάκια πριν 

την κατανάλωση; 

1.|_|Πλαστικό                     2.|_|Inox                      3.|_|Άλλο, προσδιορίστε 

32.Με ποιό τρόπο τοποθετείται ο πάγος στα ποτήρια πριν την κατανάλωση; 

1.|_|Με λαβίδα       2.|_|Με γάντια   3.|_|Άλλο  

33.Χρόνος  παραμονής πάγου στην παγοθήκη πριν την κατανάλωση; 

1.|_|Μία  2.|_|Δύο 3.|_|Τρεις 4.|_|Τέσσερις 5.|_|Παραπάνω    6.|_|Ανάλογα 

με την κατανάλωση 

34.Πόσο συχνά πλένεται/ καθαρίζεται η παγοθήκη; 

1.|_|Μια φορά την εβδομάδα 

2.|_|Μία φορά το μήνα  

3.|_|Μία φορά την ημέρα 

4.|_|Άλλο,προσδιορίστε 

35.Υγειονομικές παρατηρήσεις κατά την επιθεώρηση:……………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Έντυπο παραλαβής δείγματος από το εργαστήριο υγιεινής. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ε 04-1 

Συντάχθηκε από: Α. Βανταράκης 

Εγκρίθηκε από: Α. Βανταράκης, Μ. Λεοτσινίδης 

Έκδοση/Αναθεώρηση: 1.2 

Ημ/νία έκδοσης. αναθεώρησης: 20/07/14 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ: 

 

ΤΗΛ-FAX: 

 

ΑΦΜ-ΔΟΥ: 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  

 

ΜΟΡΙΑΚΕΣ 

Adenovirus , Hepatitis A , Norovirus , Άλλο………………………….. 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Νερά                                      

Coliform E.coli Εντερόκοκκοι ΟΜΧ 37
ο
 C ΟΜΧ 22

Ο
 C , P.aeruginosa , 

Legionella , S.aureus , Άλλο………………………… 

 

Τρόφιμα 

Salmonella spp. , E.coli , S.aureus , Enterobacteriaceae , L.monocytogenes , 

Coliform , ΟΜΧ 37
ο
 C , Άλλο …………………………………………. 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΠΕΛΑΤΗΣ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ: 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ: 

 Στοιχεία δειγματοληψίας 
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Υπεύθυνος δειγματοληψίας: 

Νομός:                                                              Δήμος / Κοινότητα: Περιοχή: 

Ημερομηνία δειγματοληψίας:           /          /                  Ώρα δειγματοληψίας:           : 

Ημ/νία παραλαβής στο εργαστήριο :       /         /            Ημ/νία αναλύσεων:         /         / 

Ώρα παραλαβής στο εργαστήριο:            : 

Αριθμός Δείγματος:   

[συμπληρώνεται από το 

δειγματολήπτη]                                        

     

Σημείο δειγματοληψίας 

[συμπληρώνεται από το 

δειγματολήπτη] 

     

GPS(N): [συμπληρώνεται από 

το δειγματολήπτη] 

     

GPS(E): [συμπληρώνεται από 

το δειγματολήπτη] 

     

Ε
ίδ

ο
ς 

Δ
εί

γ
μ

α
τ
ο
ς 

[σ
υ
μ

π
λ
η

ρ
ώ

νε
τα

ι 
α

π
ό
 τ

ο
 δ

ει
γμ

α
το

λ
ή

π
τη

] 

 

Δίκτυο:              

Γεώτρηση      

Εμφιαλωμένο:           

Θαλασσινό:      

Λύματα:      

Επιφανειακό      

Κολυμβητική 

Δεξ/νη 

     

Ιαματικό Νερό:           

Άλλο:      

Κλιματικές συνθήκες: 

[συμπληρώνεται από το 

δειγματολήπτη] 

     

Θερμοκρασία αέρα (
0
C): 

[συμπληρώνεται από το 
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δειγματολήπτη] 

Θερμοκρασία δείγματος  (
0
C) 

κατά τη δειγματοληψία: 

[συμπληρώνεται από το 

δειγματολήπτη] 

     

Αρ.Πρωτ δείγματος:                 

[συμπληρώνεται από το 

εργαστήριο] 

     

Φυσικοχημικές παράμετροι δείγματος  

pH :      

Θολερότητα (NTU):      

Αγωγιμότητα (μS/cm):      

Θερμοκρασία δείγματος  (
ο
 C) 

κατά την παραλαβή: 

     

Αλατότητα :      

Αλκαλικότητα (mg/litre):      

Υπολειμματικό χλώριο (mg / 

litre): 

     

Άλλες αιτούμενες αναλύσεις 
     

Παρατηρήσεις-Προβλήματα: 

 

 

Υπογραφή δειγματολήπτη  


