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Περίληψη  

Εξετάσθηκε με την μέθοδο του American Public Health Association (1998) το μικροβιακό 

φορτίο δεκαοκτώ (18) δειγμάτων πάγου, προερχόμενα από τρία (Α,Β,C) ιχθυοπωλεία της 

Θεσπρωτίας – Ελλάδας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα δείγματα των πηγών Α και Β ήταν 

ακατάλληλα για χρήση στα τρόφιμα, ενώ τα δείγματα της πηγής C ήταν οριακά κατάλληλα 

για την συντήρηση των φρέσκων ψαριών. Από την χλωρίδα που εξετάσαμε προέκυψαν 

ετήσιες μέσες τιμές για το δείγμα Α: Coliforms 270, Fecal coliforms 22, Enterococcus 43, 

Staphylococcus aureus 18, Pseudomonas spp. 164, και Vibrio spp. 4. Για το δείγμα Β: 

Coliforms 144, Fecal coliforms 37, Enterococcus 28, Staphylococcus aureus 51, 

Pseudomonas spp. 255, και Vibrio spp. 7. Για το δείγμα C: Coliforms 3, Fecal coliforms 1, 

Enterococcus 1, Staphylococcus aureus 2, Pseudomonas spp. 1, και Vibrio spp. 0,5. Τα 

ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι κινδυνεύει η δημόσια υγεία από την ποιότητα του 

πάγου που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των φρέσκων τροφίμων. Αυτό συνιστά 

αναγκαία την θεσμοθέτηση HACCP ακόμα και για τα μικρά εργαστήρια παρασκευής πάγου 

που προορίζεται για τρόφιμα, καθώς και την θεσμοθέτηση  πιστοποιητικού υγιεινότητας του 

πάγου, το οποίο και θα το συνοδεύει στην διακίνησή του και διάθεση στις αγορές τροφίμων. 

Λέξεις Κλειδιά: έλεγχος πάγου, ποιότητα πάγου, πιστοποιητικό πάγου. 

 

1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το νερό που προορίζεται για την 

παραγωγή πάγου πρέπει να είναι απαλλαγμένο από στερεά σωματίδια, βακτηρίδια, γεύση, 

οσμή και τα διαλυμένα άλατα να είναι στο πιο χαμηλό δυνατό επίπεδο <1000 mg (WHO 

1976).  Στην Ελλάδα ο πάγος που χρησιμοποιείται στα τρόφιμα και ποτά πρέπει να παράγεται 

από πόσιμο νερό σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α5/288/23.1.1986 (ΦΕΚ 
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53/Β/20.2.1986 και ΦΕΚ 379/Β/10.6.1986, καθώς και την οδηγία 98/83/ 3-11-1998 του 

Συμβουλίου της ΕΚ  Το πόσιμο νερό ανακτάται από πηγές, υπόγεια και επιφανειακά νερά 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ 1219/Β/04.10.2000. Το νερό που έρχεται σε επαφή με τα 

τρόφιμα για οποιαδήποτε επεξεργασία, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του πόσιμου 

νερού, τόσο από πλευράς υγιεινής (απουσία παθογόνων μικροβίων και τοξικών ουσιών) όσο 

και από οργανοληπτική άποψη (γεύση, χρώμα, διαύγεια). Το νερό από ιδιωτική πηγή ή 

γεώτρηση θα πρέπει να εξυγιαίνεται και να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης 

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 487/ΦΕΚ 1219/Β/04.10.2000.   

Ο μολυσμένος πάγος γίνεται ύπουλος φορέας παθογόνων μικροβίων και βασικός παράγοντας 

μόλυνσης των τροφίμων και του ανθρώπου που τον καταναλώνει με οποιαδήποτε μορφή. Τα 

τρόφιμα και ειδικότερα τα αλιεύματα υπό την επίδραση των μικροβίων του πάγου μπορεί να 

αλλοιωθούν σταδιακά, υποβαθμίζονται ποιοτικά και τελικά καθίστανται επικίνδυνα για την 

υγεία των καταναλωτών. Ο πάγος δεν θανατώνει το V. cholerae 01, το οποίο μπορεί να 

επιβιώσει στον πάγο για 4-5 εβδομάδες (Ries et al, 1992) , όπως επίσης και  την Aeromonas η 

οποία έχει ως κύριο φυσικό περιβάλλον διαβίωσης το νερό (Harf-Monteil et al, 2004). Πάγος 

ο οποίος χρησιμοποιείται για συντήρηση τροφίμων με ενδείξεις μικροοργανισμών της ομάδας 

E. coli και άλλων ετερότροφων μικροοργανισμών μπορεί να μολύνει και να επηρεάσει την 

ποιότητα  τους (Smoot and Pierson, 1997). Αποτελέσματα ερευνών έχουν επιβεβαιώσει και 

συσχετίσει εντερικές παθήσεις κοινωνικών ομάδων από μολυσμένο πάγο (Dickens et al, 

1985; Burnett et al, 1994; Wilson et al, 1997). 

Για την αποτίμηση των συνθηκών υγιεινής τόσο των τροφίμων, όσο και του πάγου 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι ταυτοποίησης μικροβιακών δεικτών. Τα μικροβιακά όρια και η 

ταυτότητα αυτών έχουν καθοριστεί από την διεθνή και εθνική νομοθεσία και απαιτούν την 

απουσία κολοβακτηριοειδών (αερόβια ή προαιρετικά αναερόβια αρνητικά κατά Gram 

μικρόβια του γένους: Klebsiella, Serratia, Arizona, Edwardsiella, Citrobacter και Providenza), 

κολοβακτηρίδια κοπρανώδους προέλευσης του γένους: Lactobacillus, Clostridium, 

Enterococcus, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus και 

Candida (Α5/288/23.1.1986 (ΦΕΚ 53/Β/20.2.1986 και ΦΕΚ 379/Β/10.6.1986).      

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσουμε την μολυσματικότητα του πάγου, που 

χρησιμοποιούσαν τρία ιχθοπωλεία του νομού Θεσπρωτίας – Ελλάδας για την συντήρηση των 

φρέσκων ψαριών. 
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2. Υλικά και μέθοδοι  

2.1. Πηγή και συλλογή δειγμάτων 

Δεκαοκτώ δείγματα πάγου συλλέχθηκαν από τρία (A,B,C)  ιχθυοπωλεία του νομού 

Θερσπρωτίας - Ελλάδας για δέκα συνεχόμενους μήνες (Φεβρουάριος έως και Νοέμβριο) του 

έτους 2009. Η δειγματοληψία του πάγου γινόταν από τους σάκους  μεταφοράς στα 

ιχθυοπωλεία Α και Β  και από την δεξαμενή παραγωγής του πάγου μέσα στο ιχθυοπωλεία C. 

Το νερό για την παραγωγή του πάγου στο Α ιχθυοπωλείο προέρχονταν από γεώτρηση και 

των ιχθυοπωλείων Β και C από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης (πόσιμο νερό). Για την 

συλλογή των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν αποστειρωμένοι υάλινοι περιέκτες με καπάκι του 

ενός λίτρου, οι οποίοι προηγουμένως είχαν αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο με θερμοκρασία 

1210C και πίεση 1,5 atm για 15 λεπτά της ώρας. Οι χειρισμοί για την λήψη του δείγματος 

γινόταν με στείρο τρόπο για την αποφυγή επιμόλυνσης. Η ποσότητα από κάθε δείγμα πάγου 

ήταν ένα λίτρο. Μετά την δειγματοληψία οι περιέκτες με το δείγμα τοποθετούνταν σε 

πλαστικά ισοθερμικά δοχεία για να μεταφερθούν στο εργαστήριο εντός μιας ώρας και στην 

συνέχεια να τοποθετηθούν σε ψυγείο συντήρησης 40C, προκειμένου να ακολουθήσουν οι 

μικροβιολογικοί έλεγχοι. 

 

2.2. Μέθοδος μικροβιακού ελέγχου του πάγου  

Τα δείγματα πάγου ρευστοποιήθηκαν πλήρως στους περιέκτες σε θερμοκρασία 40C (ψυγείο 

συντήρησης) εντός 15-20 h και έγινε ο έλεγχος με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα δείγματα. 

Ακολουθούσε η διήθηση του νερού σε μεμβράνες κατακράτησης μικροβίων (Millipore Hawg 

04751) σύμφωνα με τις μεθόδους της  (American Public Health Association, 1998;  ALPHA, 

2001). Οι συσκευές διήθησης αποστειρώνονταν κάθε φορά που φιλτράραμε διαφορετικό 

δείγμα των 100ml. 

 

2.3. Απομόνωση, ταυτοποίηση και καταμέτρηση των μικροβίων 

Η απομόνωση των μικροβίων που εξετάζαμε έγινε με την κατακράτησή των κατά την 

διήθηση του δείγματος σε ειδικές μεμβράνες και στην συνέχεια την επώασή των σε 

καθορισμένη θερμοκρασία, χρόνο και θρεπτικό υλικό (Πίνακας 1). Για την κατακράτηση της 

ψευδομονάδας χρησιμοποιήσαμε μεμβράνες με πόρους 0,22 μm, ενώ για τους υπόλοιπους 

μικροοργανισμούς μεμβράνες με διάμετρο πόρων 0,45 μm. Στην συνέχεια τοποθετούσαμε τις 

μεμβράνες (φίλτρα) πάνω σε άγαρ των Pietri για την επώαση των μικροβίων, κάθε φορά με 

διαφορετικό θρεπτικό υλικό κατάλληλο για την επώαση μιας κατηγορίας μικροβίων, σε 

κατάλληλη θερμοκρασία και χρόνο,  για κάθε παράμετρο που εξετάζαμε. Η ταυτοποίηση 
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έγινε με βάση τον χρωματισμό και την μορφή των αποικιών. Η καταμέτρηση έγινε με σχετική 

αριθμητική αναγωγή των αποικιών που δημιουργήθηκαν στα τρυβλία pietri μετά την επώαση. 

 

Πίνακας 1. Εξετασθείσα χλωρίδα, υπόστρωμα καλλιέργειας, θερμοκρασία και χρόνος 

εκκόλαψης  

Εξετασθείσα 

Χλωρίδα  

Υπόστρωμα 

καλλιέργειας 

Θερμοκρασία 

εκκόλαψης 

0C  

Χρόνος 

εκκόλαψης 

h 

Coliforms  m-ENDO Agar  370C  24 

Fecal 

coliforms 

m-FC Agar 420C 24 

Enterococcus D- Coccosel Agar 370C 24-48 

Staphilococcus Manitol Salt Agar 370C 24-48 

Pseudomonas PCFC Agar 300C 48 

Vibrius TCBS Agar 370C 24 

 

3. Αποτελέσματα και συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι η μέση ετήσια τιμή των  μικροβίων που 

εξετάσαμε ήταν για το Α ιχθυοπωλίο: Coliforms 270, Fecal coliforms 22, Enterococcus 43, 

Staphylococcus aureus 18, Pseudomonas spp. 164, και Vibrio spp. 4, με έξαρση τον μήνα 

Δεκέμβριο των Coliforms (1200 cfu/100ml), Enterococcus (154) και Pseudomonas (580). Για 

το ιχθυοπωλείο Β: Coliforms 144, Fecal coliforms 37, Enterococcus 28, Staphylococcus 

aureus 51, Pseudomonas spp. 255, και Vibrio spp. 7. με έξαρση τον μήνα Δεκέμβριο για τα 

Coliforms (570), Fecal coliforfms (102) και Staphilococcus aureus (138), ενώ η Pseudomonas 

παρουσίασε έξαρση τους μήνες Απρίλιο (285), Ιούνιο (314) και Αύγουστο (525). Για το 

ιχθυοπωλείο C: Coliforms 3, Fecal coliforms 1, Enterococcus 1, Staphylococcus aureus 2, 

Pseudomonas spp. 1, και Vibrio spp. 0.5, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις. Αναλυτικότερα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι όλα τα δείγματα του πάγου είναι επιβαρυμένα με 

παθογόνους οργανισμούς και ειδικότερα τα δείγματα των πηγών Α και Β κρίνονται 
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ακατάλληλα για την χρήση των στα τρόφιμα, ενώ τα δείγματα του πάγου της τρίτης πηγής C 

(ιχθυοπωλείο που παρήγαγε μόνο του πάγο από πόσιμο νερό της ύδρευσης) κρίνονται οριακά 

κατάλληλα για χρήση. Η επιβάρυνση αυτή μπορεί να αποδοθεί: α) στην κακή ποιότητα του 

νερού (από διάφορες αιτίες) που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή του πάγου. β) στην 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή σχετικού  HACCP στις 

εγκαταστάσεις παραγωγής του πάγου και τέλος γ) στην επιμόλυνση του νερού που 

χρησιμοποιήθηκε ή του πάγου από τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν τόσο στην 

διαδικασία παραγωγής όσο και στην συσκευασία και μεταφορά του πάγου στις αγορές. 

Ανάλογα ευρήματα έχουν προκύψει και από άλλες έρευνες  (Falcao et al, 2002; Regine et al, 

1997; Ekanem and Otti, 1997). Έχουν βρεθεί επίσης παθογόνα αρνητικά κατά Gram 

μικρόβια, όπως Salmonella, Shigella, Yersinia, Escherichia coli  σε πάγο πλανόδιων πωλητών 

(Ries et al, 1992). 

 

Πίνακας 2. Κατανομή των μικροβίων στα δείγματα πάγου από τρία ιχθυοπωλεία (Α, Β, C)  

Coliforms* Fecal coliforms* Enterococcus* Staphilococcus. 

aureus * 

Pseudomonas spp.* Vibrio spp.* 

Δείγματα Δείγματα Δείγματα Δείγματα Δείγματα Δείγματα Μ
ήν
ας

 

 Δ
ει
γμ
ατ
ολ
ηψ

ία
ς 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

2/2009 6 54 4 2 24 2 2 18 ND 2 3 ND 15 198 1 1 2 ND 

4/2009 54 86 2 14 29 1 2 22 ND 10 4 ND 70 285 2 ND 5 ND 

6/2009 134 26 3 24 8 ND 40 20 ND 5 12 2 112 314 1 2 ND 1 

8/2009 180 94 5 52 32 3 28 56 1 24 36 2 198 525 2 7 3 1 

10/2009 43 35 2 35 28 1 30 42 2 36 114 4 8 168 1 14 14 ND 

12/2009 120

0 

570 1 7 102 ND 154 8 1 30 138 3 580 38 1 ND 4 ND 

Μέση 

τιμή  

270 144 3 22 37 1 43 28 1 18 51 2 164 255 1 4 7 0.5 

* cfu/100ml, ND = Δεν καθορίστηκε 
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4. Συμπεράσματα 

Τα ευρήματά μας δείχνουν να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για την δημόσια υγεία με την χρήση 

μολυσμένου πάγου για την συντήρηση των τροφίμων, όπως αυτά των φρέσκων ψαριών. Αυτό 

πρέπει να ευαισθητοποιήσει τους υπεύθυνους φορείς για την λήψη προληπτικών μέτρων 

προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, ακόμα και για τα μικρά 

εργαστήρια που παράγουν πάγο για τρόφιμα, η υποχρεωτική εφαρμογή HACCP από 

εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η θεσμοθέτηση πιστοποιητικού υγιεινότητας του πάγου 

που θα χορηγείται από εξειδικευμένα και εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, το οποίο και θα 

συνοδεύει τον πάγο κατά την διακίνησή του στις αγορές τροφίμων και τα ιχθυοπωλεία.    

Κατανομή μικροβίων 

0

50

100

150

200

250

300

Coliforms* Fecal coliforms* Enterococcus* S. aureus* Pseudomonas
spp.*

Vibrio spp.*

Βακτήρια

Αρ
ιθ
μό

ς 
μι
κρ
οβ

ίω
ν

Marcet fish A Marcet fish B Marcet fish C
 

Εικόνα 1. Κατανομή μέσης ετήσιας τιμής βακτηριδίων στα δείγματα των πάγων από τρία (Α, 

Β, C) ιχθυοπωλεία 
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