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ΜΔΡΟ 1   ΓΔΝΗΚΑ  
 

 
1.1. Δηζαγσγή.  

Ο «Οδεγφο Τγηεηλήο»  απεπζχλεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο  ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο, 

δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ νδεγνχ 

βαζίδεηαη ζηνλ Κνηλνηηθφ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ, 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηνπο πεξί ηεο Τγηεηλήο 

θαη ηνπ Δπίζεκνπ Διέγρνπ ησλ Σξνθίκσλ Καλνληζκνχο ηνπ 2006 θαη 2007. 

Οη πξναλαθεξφκελνη Καλνληζκνί επηζεκαίλνπλ φηη, γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κηα επηρείξεζε 

ηξνθίκσλ λα επεμεξγάδεηαη ή λα εκπνξεχεηαη πξντφληα ζηηο αγνξέο ηεο ΔΔ πξέπεη λα 

εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πγηεηλήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα  HACCP ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη αζθαιή παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ. 

ηνλ άξην θαη ζηα πξντφληα αξηνπνηίαο πεξηιακβάλνληαη πξντφληα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ην αιεχξη. Σα πξντφληα απηά  παξαζθεπάδνληαη  απφ ηελ 

αλάκεημε  πξψησλ  πιψλ θαη  ζπζηαηηθψλ θαη ηελ δεκηνπξγία δχκεο (δπκάξη) ε νπνία ςήλεηαη κε 

παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζε θνχξλν  ή κε ζχγρξνλεο ηερληθέο (ζε ειεθηξηθφ θιίβαλν). 

θνπόο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ “Οδεγνύ Τγηεηλήο” είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ρξήζηκνπ  

εγρεηξηδίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο άξηνπ θαη 

πξντόλησλ αξηνπνηίαο. ην εγρεηξίδην απηό πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκόδνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή ηνπ 

άξηνπ θαη ησλ πξντόλησλ αξηνπνηίαο θαη ε ζπκκόξθσζε κε ηε ηζρύνπζα θαηά ηελ 

έθδνζε ηνπ νδεγνύ λνκνζεζία  (Παξάξηεκα 1). 

 

ηνλ νδεγφ αλαθέξνληαη  νη γεληθέο θαη  νη εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Καλφλσλ Τγηεηλήο ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο άξηνπ θαη πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο. Οη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο παξαηίζεληαη ζην ζθνπξφρξσκν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ 

(Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, Γεληθέο θαη Δηδηθέο απαηηήζεηο), ελψ ζην αλνηρηφρξσκν ηκήκα 

δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία (“Οδεγίεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηε 

λνκνζεζία”). 

 

Ο «νδεγφο πγηεηλήο» εθπνλήζεθε απφ ηνλ ΔΦΔΣ θαη επγελψο παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα 
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ρξήζεο θεηκέλσλ ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Κχπξνπ. 

 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηνλ ΔΦΔΣ (Διιεληθφ Φνξέα Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ) γηα ηελ επγελή παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θεηκέλσλ ηνπ Διιεληθνχ 

νδεγνχ 

 

Ο άξηνο θαη ηα πξντφληα  αξηνπνηίαο είλαη δπλαηφλ λα επηκνιπλζνχλ  θπξίσο απφ έληνκα,   

κύθεηεο, δύκεο θαη πεξηζηαζηαθά κφλν απφ βαθηήξηα θαη ηνύο.  

 Ζ παξνπζία ησλ κπθήησλ ζηα πξντφληα αξηνπνηίαο ζρεηίδεηαη κε επηκφιπλζε ησλ 

πξντφλησλ, κεηά ην ςήζηκν, δηφηη ηα ζπφξηα ησλ κπθήησλ ζπάληα επηδνχλ ησλ ζεξκνθξαζηψλ 

ςεζίκαηνο. Ζ παξνπζία ηνπο ζηα πξντφληα νθείιεηαη ζε επηκνιχλζεηο απφ ζπφξηα ησλ κπθήησλ 

ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ αηκφζθαηξα, ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηνλ εμνπιηζκφ, ην 

πξνζσπηθφ  θ.ι.π. 

 Σα θχηηαξα θαη ηα ζπφξηα ησλ δπκώλ επίζεο δελ επηδνχλ ησλ ζεξκνθξαζηψλ ςεζίκαηνο 

ησλ πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε παξνπζία ηνπο ζηα ηειηθά πξντφληα νθείιεηαη θπξίσο ζε 

επηκφιπλζε ησλ πξντφλησλ κεηά ην ςήζηκν, απφ επηθάλεηεο πνχ είλαη ήδε κνιπζκέλεο κε 

δχκεο. 

 Σν εζσηεξηθφ πνιιψλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο  δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε πγξαζία γηα λα 

αλαπηπρζνχλ παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί.  Μεηαμχ ησλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ, έρεη 

αλαθεξζεί ν Staphyloccocus aureus ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ζε νξηζκέλα 

είδε πξντφλησλ αξηνπνηίαο  θαη λα πξνθαιέζεη παξαγσγή ηνμίλεο ηδίσο ζηα πξντφληα πνπ 

πεξηέρνπλ γέκηζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη αλαθεξζεί θαη ε Salmonella. 

 Ζ παξνπζία ηνπ S. aureus ζηα ηειηθά πξντφληα νθείιεηαη θπξίσο ζε επηκφιπλζε ησλ 

πξντφλησλ απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο κεηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία. Ζ 

παξνπζία ηεο Salmonella  νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πξψηεο χιεο, ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ζην λεξφ θαη ζην πεξηβάιινλ. Φνξείο ηψλ φπσο απηφο ηεο ινηκψδνπο επαηίηηδαο 

είλαη δπλαηφλ φηαλ δελ εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο λα επηκνιχλνπλ ηα πξντφληα 

αξηνπνηίαο θαη λα πξνθαιέζνπλ ινηκψμεηο ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 Απφ ηα βαθηήξηα, εθείλα πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα αιινηώζεηο ζε νξηζκέλα απφ ηα πξντφληα 

αξηνπνηίαο, αλήθνπλ ζην γέλνο Bacillus θαη πξνθαινχλ ηε “ζρoηλψδε” αιινίσζε ηνπ ςσκηνχ. Ζ 
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παξνπζία ησλ βαθίισλ ζηα ηειηθά πξντφληα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο πξψηεο θαη βνεζεηηθέο 

χιεο, απφ ην λεξφ, απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δχκεο, νη 

κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θαη νη κεραλέο ηεκαρηζκνχ ησλ πξντφλησλ κεηά ην ςήζηκν απνηεινχλ 

ζνβαξέο πεγέο επηκφιπλζεο κε ηνπο βαθίινπο. 

Ηδηαίηεξνο θίλδπλνο επίζεο γηα ηα πξντφληα αξηνπνηίαο είλαη ηα μέλα ζώκαηα φπσο  έληνκα, 

γπαιηά, ηξίρεο, γφπεο ηζηγάξνπ θ.ά. Σα έληνκα (κχγεο, θαηζαξίδεο θ.ι.π.) θαη ηα ηξσθηηθά  είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαθέξνπλ ζηα ηξφθηκα παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή λα πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθή απψιεηα ησλ πξψησλ  πιψλ, ησλ ζπζηαηηθψλ  θαη ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, φρη κφλν 

εμαηηίαο ηεο άκεζεο θαηαλάισζεο αιιά θαη ιφγσ ηεο κφιπλζεο απφ πεξηηηψκαηα θαη ζσκαηηθέο 

εθθξίζεηο. 

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ απφ ηελ 

επηκφιπλζε κε μέλα ζψκαηα φπσο κέηαιια, μχια, γπαιηά θ. ά. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

ρξήζε θφζθηλσλ, καγλεηψλ, θίιηξσλ θαη αληρλεπηψλ κεηάιινπ, ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο. 

 

1.2  Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο  άξηνπ θαη πξντόλησλ 

αξηνπνηίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο «Οδεγνύ 

Τγηεηλήο» 

 
ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο «Οδεγνχ Τγηεηλήο» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη παξαθάησ 

θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ: 

 

 Αξηνπνηεία (θνηλά θαη κεραληθά αξηνπνηεία) 

 Αξηνπνηεία κε εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο 

 Πξαηήξηα Άξηνπ θαη αξηνδαραξνπιαζηηθήο, δειαδή ηα  θαηαζηήκαηα , ζηα νπνία 

πσινχληαη  άξηνο θαη άιια πξντφληα αξηνπνηίαο θαη θνπινπξνπνηίαο θαη 

δαραξνπιαζηηθήο φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα 4 (γιπθίζκαηα), θαζψο θαη κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα  Ννκνζεζία. 

 Καηαζηήκαηα Σξνθίκσλ ζηα νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ ηξνθίκσλ,  πσινχληαη  άξηνο  

θαη πξντφληα αξηνπνηίαο.  

 Πιαλόδηνη πσιεηέο απιψλ αξηνζθεπαζκάησλ 
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ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παξόληνο «νδεγνύ» δελ εκπίπηνπλ νη βηνκεραληθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντόλησλ αξηνπνηίαο, νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ, επεμεξγάδνληαη, 

ζπζθεπάδνπλ θαη δηαθηλνύλ  εθηόο ηεο επηρείξεζεο ηα πξντόληα απηά. 

 

1.3. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο θαη ην είδνο 

ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγνπλ  

Καηεγνξία Η. Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνληαη, παξαιακβάλνπλ, απνζεθεχνπλ, 

πξνεηνηκάδνπλ επεμεξγάδνληαη θαη δηαζέηνπλ είηε εληφο ηεο επηρείξεζεο είηε ζπζθεπάδνπλ, 

κεηαθέξνπλ θαη δηαζέηνπλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο άξην θαη αξηνζθεπάζκαηα. 

Καηεγνξία ΗΗ. Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνκεζεχνληαη, παξαιακβάλνπλ, απνζεθεχνπλ, 

πξνεηνηκάδνπλ, επεμεξγάδνληαη  θαη δηαζέηνπλ είηε εληφο ηεο επηρείξεζεο είηε ζπζθεπάδνπλ, 

κεηαθέξνπλ θαη δηαζέηνπλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο άξην, αξηνζθεπάζκαηα  θαη εηδηθά 

αξηνζθεπάζκαηα – ζθνιηαηνεηδή. 

Καηεγνξία  III . Δπηρεηξήζεηο πνπ κφλν δηαζέηνπλ άξην θαη πξντφληα αξηνπνηίαο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο (Πξαηήξηα άξηνπ, θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ πνπ δηαζέηνπλ  άξην  θαη πξντφληα 

αξηνπνηίαο). 

Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  θαη θαηά ηε 

δηαηήξεζή ηνπο,  έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ φζν αθνξά ζηελ επεμεξγαζία, 

ζηελ ζχλζεζή, ζηελ ελεξγφηεηα λεξνχ θαη ζην ρξφλν δσήο ησλ πξντφλησλ απηψλ αιιά θαη απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

1.4. Καηεγνξίεο άξηνπ θαη πξντόλησλ αξηνπνηίαο    

 
1.4.1. Άξηνο (ρσξίο άιιε έλδεημε), είλαη πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ςήζηκν, ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο, κάδαο ε νπνία απνηειείηαη απφ αιεχξη ζηηαξηνχ, 

λεξφ, δχκε θαη κηθξή πνζφηεηα αιαηηνχ. 

Αλ γηα ηελ παξαζθεπή άξηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αιεχξη άιινπ δεκεηξηαθνχ ή κείγκα αιεχξσλ 

άιισλ δεκεηξηαθψλ, ν άξηνο απηφο ζα θέξεη ηελ νλνκαζία ησλ δεκεηξηαθψλ απηψλ, π.ρ. άξηνο 

αξαβνζίηνπ, άξηνο ζίηνπ κεηά ζηθάιεσο θ.ιπ. 

 

1.4.2. Πξντόληα αξηνπνηίαο  

1.4.2.1. Αξηνζθεπάζκαηα  

 Απιά αξηνζθεπάζκαηα είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο, πνπ δελ πεξηέρνπλ πξφζζεηεο 
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χιεο (θπξίσο ιηπαξέο θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο ή πεξηέρνπλ ηέηνηεο ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο), ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άξην, φπσο είλαη ηα θνηλά 

θνπινχξηα, ηα παμηκάδηα, νη θξπγαληέο. νη ιαγάλεο, ηα θξηηζίληα, ν δηππξίηεο άξηνο 

(γαιέηα), ηα εθηάδπκα θ.ά. 

 Αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο, πνπ πεξηέρνπλ 

απαξαίηεηα πξφζζεηεο χιεο θπξίσο ιηπαξέο θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 10% γηα θάζε κία απφ απηέο, εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ απνθηνχλ 

ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη γεχζε θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άξηνπ-αξηνπαξαζθεπαζκάησλ, φπσο είλαη ηα θνπινπξάθηα ή 

παμηκάδηα βαλίιηαο, καζηίραο, γιπθάληζνπ, ζκπξλαίηθα, κνπζηνθνχινπξα θ.ά.  

 

1.4.2.2. Δηδηθά αξηνζθεπάζκαηα - ζθνιηαηνεηδή 

 Άιια ζθεπάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξαζθεπάδνληαη ζηα αξηνπνηεία είλαη απηά πνπ 

έρνπλ βάζε ην αιεχξη θαη άιιεο βξψζηκεο χιεο, φπσο είλαη ηα δηάθνξα είδε πηηηψλ 

(ηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο, κπνπγάηζεο, θξνπαζάλ κε γέκηζε θ.ά.) ηα κεινκαθάξνλα, νη 

θνπξακπηέδεο, ηα βνπηήκαηα, ηα ηζνπξέθηα θ.ά. 

        

Β) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ αθνινπζείηαη θαη ε παξαθάησ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ. 

 

 Άξηνο θαη αξηνζθεπάζκαηα κε καγηά (π.ρ. ςσκί, θνπινχξηα, ιαγάλεο, ηζνπξέθηα, 

άξηνο δηαθφξσλ ηχπνπ π.ρ. ζηθάιεσο, πνιχζπνξα θ.ι.π., παμηκάδηα, θξπγαληέο, ςσκί 

γηα ηνζη, θξηηζίληα, ινπθνπκάδεο, πηξνζθί, (donut) 

 Αξηνζθεπάζκαηα ρσξίο καγηά (θνπινχξηα , θνπινπξάθηα, βνπηήκαηα, πάζηα θιψξα, 

παμηκάδηα γιπθά, βνπηήκαηα θαη θνπινπξάθηα ζνθνιάηαο, θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα, 

θ.ά. 

 Δηδηθά αξηνζθεπάζκαηα - θνιηαηνεηδή (Κξνπαζάλ απιά θαη γεκηζηά,  ηπξφπηηεο, 

δακπνλνηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο, ινπθαληθφπηηεο, πξντφληα κε παξαδνζηαθφ θχιιν) 

 
 
1.5 ύζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ  (HACCP)-Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ  

Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη αθνξά ηελ πξνζηαζία  ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ηα νπνία δελ 

ζα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Απνηειεί εζηθή θαη  λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ 
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παξαζθεπαζηή θαη ησλ δεκνζίσλ αξρψλ αιιά θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο απαίηεζε ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο HACCP (Hazard Analysis - Critical Control Points - 

Αλάιπζε Κηλδχλσλ - Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) είλαη ηθαλή λα δηαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή 

αζθαιψλ πξντφλησλ. 

Σν ζχζηεκα HACCP απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ εθηίκεζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά ζηνλ έιεγρν ηνπο.  

Σν ζχζηεκα HACCP έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ  θαη   εληνπίδεη ζε 

θάζε ζηάδην ηεο  παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπο πηζαλνχο κηθξνβηνινγηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

θπζηθνχο θηλδχλνπο, δηεξεπλά ηηο πηζαλέο αηηίεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαη 

εγθαζηζηά ηνπο  αλαγθαίνπο  κεραληζκνχο  ειέγρνπ. 

Σν ζχζηεκα HACCP, ηνλίδεη ην ξφιν πνπ έρεη  ν θάζε παξαγσγφο ηξνθίκσλ ζηε πξφιεςε  θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο ειέγρνπ δελ γίλεηαη πιένλ κφλν απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο κε ηε βνήζεηα επηζεσξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ζηα ηειηθά πξντφληα. Ζ εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο HACCP, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ζε πηζαλά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο αιιά θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο παγθφζκηαο εκπνξίαο ηξνθίκσλ.  

Σν ζχζηεκα HACCP, βαζίδεηαη ζε 7 βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

Αξρή 1  Πξνζδηνξηζκόο θαη αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ (Hazard Analysis)  θαη θαζνξηζκόο ησλ 

απαξαίηεησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρό ηνπο 

Αξρή 2 :Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (Critical Control Points) 

Σα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (C.C.P.) είλαη  ηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα 

νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί έιεγρνο απαξαίηεηνο γηα ηελ πξφιεςε ή εμάιεηςε ή ηε 

κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ελφο Κξίζηκνπ εκείνπ Διέγρνπ απαηηεί κηα ινγηθή πξνζέγγηζε.  

Aξρή 3 : Καζηέξσζε θξίζηκσλ νξίσλ γηα θάζε θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ. 

Σα θξίζηκα φξηα αλαθέξνληαη ζε θαζνξηδφκελα φξηα κηαο παξαηήξεζεο, κέηξεζεο ή 

παξακέηξνπ θαη απνηεινχλ ηα «απφιπηα φξηα απνδνρήο» γηα ην θάζε θξίζηκν ζεκείν. 

Σν θξίζηκν φξην είλαη ε ηηκή / θξηηήξην ην νπνίν δηαρσξίδεη ην απνδεθηφ απφ ηε κε 

απνδεθηφ. 

Αξρή 4 :ύζηεκα παξαθνινύζεζεο γηα θάζε θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ. 

../Local%20Settings/EFET/DIAFORA/Οδηγοί%20υγιεινής/Οδηγός%20υγιεινής%20για%20αρτοποιία/My%20Documents/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/My%20Documents/Οδηγός%20εστιατορίων/7.0.4a.htm
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Γεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ζαθψο νη 

απαηηήζεηο επνπηείαο, ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ εληφο ησλ Κξηζίκσλ Οξίσλ. 

Αξρή 5 :Καζηέξσζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ γηα θάζε θξίζηκν ζεκείν ειέγρνπ 

Καζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο θαη θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πεξηέρνληαη ηφζν φζεο αθνξνχλ ζηελ 

επαλαθνξά ηεο δηεξγαζίαο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ, φζν θαη φζεο αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαηά ην ρξφλν ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ήηαλ 

εθηφο ειέγρνπ. 

Αξρή 6 :Καζηέξσζε δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP   

Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο γηα ηε ζσζηή 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

Αξρή 7 :Καζηέξσζε ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP  

Δίλαη επηβεβιεκέλν, λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ηεξνχληαη αξρεία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

πηζηνπνηείηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, ζα ειέγρεηαη ε εθηέιεζε ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (ζηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο) θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

απνδεηθλχεηαη ε παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο . 
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ΜΔΡΟ 2   ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ Δ ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΗΔΗΝΖ  
 

 

 

2.1 Δηζαγσγή  

Σν πξνζσπηθφ κηαο  επηρείξεζεο παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο άξηνπ θαη πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο,  είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί  θίλδπλν 

επηκφιπλζεο γηα ηα πξντφληα απηά  θαη γη΄ απηφ ζα πξέπεη  λα εθπαηδεχεηαη ζε νδεγίεο εξγαζίαο 

θαη ζε θαλφλεο πγηεηλήο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ απμάλεη ηελ ππεπζπλφηεηά  ηνπ ζηελ εξγαζία. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη απαίηεζε ηεο Ννκνζεζίαο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Σν πξνζσπηθφ είλαη δπλαηφλ λα κεηαθέξεη επηθίλδπλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζηα ηξφθηκα πνπ 

νθείινληαη: 

- ηελ επηκφιπλζε ησλ αηφκσλ  θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο φπσο π.ρ. ζηηο  

ηνπαιέηεο. 

- ηελ επηκφιπλζε ησλ ρεξηψλ ησλ αηφκσλ απφ ηηο δηάθνξεο πξνζσπηθέο ηνπο ζπλήζεηεο 

φπσο π.ρ. λα αθνπκπνχλ κε ηα ρέξηα ηα καιιηά ηνπο ή ηελ  κχηε ηνπο Σν  αλζξψπηλν 

ζψκα θηινμελεί πνιινχο κηθξννξγαληζκνχο ζηε κχηε, ζην ζηφκα, ζην ζάιην, ζηα καιιηά 

θαη ζηνλ εληεξηθφ ζσιήλα. Όια απηά απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο γηα ηα ρέξηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

- ε  πξνβιήκαηα πγείαο πνπ νθείινληαη ζε κηθξννξγαληζκνχο νη νπνίνη κεηαθέξνληαη κε 

ηα ηξφθηκα. 

Γεληθφηεξα θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

παξαθάησ: 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη πξντφληα επαιινίσηα ζα πξέπεη λα δέρεηαη κεγαιχηεξε θαη 

εηδηθφηεξε εθπαίδεπζε, απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη πξντφληα «ρακεινχ θηλδχλνπ».  

 Γηα ηα άηνκα ησλ νπνίσλ κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή ή παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα εθκάζεζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 
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 Σν πξνζσπηθφ πνπ δελ αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ αιιά θηλείηαη ζηνπο 

ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο  νη θαζαξίζηξηεο ηεο θνπδίλαο θαη άηνκα πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ επηρείξεζε φπσο νη ζπληεξεηέο, ρξεηάδνληαη επίζεο αλάινγε εθπαίδεπζε  γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 

 Ζ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, απαηηείηαη 

θπξίσο ζην  λέν πξνζσπηθφ πνπ  ρεηξίδεηαη πξντφληα επαιινίσηα  θαη ζην  πξνζσπηθφ 

πνπ δελ έρεη επαξθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

2.2 Δπίπεδα Δθπαίδεπζεο 

 

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ ρεηξίδεηαη ν εξγαδφκελνο (πςεινχ ή ρακεινχ θηλδχλνπ). 

  

Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο αθνχ δερηεί ηελ εθπαίδεπζε ζα επηβιέπεη θαη ζα εθπαηδεχεη ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ππαιιήινπ θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπ, ζε ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην βαζηθώλ αξρώλ πγηεηλήο 

ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντόλησλ αξηνπνηίαο, ην νπνίν ζα ππάξρεη ζε θάζε επηρείξεζε . 

Ζ εθπαίδεπζε ζα ηεθκεξηψλεηαη κε αλάινγε δήισζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν, φηη 

ελεκεξψζεθε γηα ην εγρεηξίδην ησλ βαζηθψλ αξρψλ πγηεηλήο θαη ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην 

αξρείν ηνπ πξνζσπηθνχ.  
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ΜΔΡΟ 3  ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΓΗΑΘΔΖ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 
 

 
 
 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η  ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

 

 Υψξνη παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζεσξνχληαη φινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ 
ζηνπο νπνίνπο ν άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο πξνεηνηκάδνληαη, επεμεξγάδνληαη, 
παξακέλνπλ θαη ζπζθεπάδνληαη (δηακέξηζκα θιηβάλνπ θαη θιηβαλίζεσο, δηακέξηζκα 
δπκσηεξίνπ θαη δηακέξηζκα πξνδπκψζεσο, φπνπ απαηηείηαη). 

 

 Σα αξηνπνία πνπ παξαζθεπάδνπλ εηδηθά αξηνζθεπάζκαηα – ζθνιηαηνεηδή ζα έρνπλ θαη ηνλ 
αλάινγν ρψξν γηα ηελ παξαθεπή ηνπο.  

 

 Σα αξηνπνηεία πνπ παξαζθεπάδνπλ θαη πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο ζα έρνπλ θαη ηνλ 
αλάινγν ρψξν εξγαζηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο" 

 

 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΓΗΑΘΔΖ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

Απαηηήζεηο γηα θαζαξηζκό θαη 
απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ. 

 

Οη ρψξνη  ηξνθίκσλ πξέπεη  δηαηεξνχληαη  
θαζαξνί. 
 

 Ζ ππνδνκή ησλ ρψξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο 
θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ.   

 Οη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ θαη ν 
εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 
θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί.  

 Οη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 
ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 
απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ηνπο. 

 Ο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο άξηνπ 
θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηή 
απφζηαζε απφ ην έδαθνο, ή λα είλαη θηλεηφο 
θαη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη 
απνηειεζκαηηθά.  

 Ζ παξνπζία ζθφλεο αιεχξνπ είλαη 
αλαπφθεπθηε, θαη γη΄ απηφ πξέπεη λα  
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απνκαθξχλεηαη ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφγξακκα 
θαζαξηζκνχ  θαη απνιχκαλζεο γηα ηνπο 
ρψξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ  εθαξκφδεηαη 
θαη παξαθνινπζείηαη.  

 Σν παξαπάλσ πξφγξακκα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο γηα ηνπο ρψξνπο, ηηο 
επηθάλεηεο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία, νη 
νπνίεο ζα είλαη απιέο θαη ζα εθαξκφδνληαη 
εχθνια απφ ην πξνζσπηθφ 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 
εθπαηδεπκέλν γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη ηεο 
απνιχκαλζεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
απνηειεζκαηηθά ν θαζαξηζκφο αιιά θαη λα 
κελ επηκνιχλνληαη ν άξηνο θαη ηα πξντφληα 
αξηνπνηίαο. 

 Με ηελ πεξηνδηθή επηζεψξεζε φισλ ησλ 
ρψξσλ κηαο εγθαηάζηαζεο ηξνθίκσλ κπνξεί 
λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ πεξηνρέο πνπ 
ρξήδνπλ ζπληήξεζεο ή απαηηείηαη επηπιένλ 
θαζαξηζκφο. ε πεξίπησζε πνπ 
εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ 
απηά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 
άλσ επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ, ηνπο ζσιήλεο 
εμαέξσζεο θαη ηνπο απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο.      

 
Απαηηήζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ  
θηηξίνπ. 

 

 
Οη ρψξνη ηξνθίκσλ πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
 
 

Σν εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ηεο επηρείξεζεο ζα 
πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα λα 
πεξηνξίδνληαη νη πηζαλέο επηκνιχλζεηο ησλ 
ηξνθίκσλ θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 λα βάθεηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο κπθήησλ ζηνπο 
ηνίρνπο θαη ζηελ νξνθή, ζπληζηάηαη θαηά ηε 
βαθή λα ρξεζηκνπνηείηαη (φπνπ απαηηείηαη) 
θαηάιιειν κπθνζηαηηθφ ρξψκα,  

 λα επηδηνξζψλνληαη ξσγκέο ή άιιεο δεκηέο 
ζηα δάπεδα θαη ζηνπο ηνίρνπο κε πιηθφ φκνην 
κε ην αξρηθφ. Πξνζσξηλέο επηδηνξζψζεηο 
πξέπεη λα απνθεχγνληαη,  

 λα αληηθαζίζηαληαη ηα ζπαζκέλα ή ξαγηζκέλα 
ηδάκηα φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, 

 λα ειέγρνληαη ζπρλά νη πδξνξξνέο θαη νη 
απνρεηεχζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
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ιεηηνπξγία ηνπο, 

 ν εμνπιηζκφο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο θαζψο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 
πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηάιιεια. 

 
Απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ.  

 

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε 
θαηαζθεπή, θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ 
ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

 

(α) Να επηηξέπνπλ επαξθή ζπληήξεζε, 
θαζαξηζκφ ή /θαη ηελ απνιχκαλζε, λα 
απνηξέπνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ ζην 
ειάρηζην ηελ αεξφθεξηε κφιπλζε θαη λα 
δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν εξγαζίαο πνπ 
λα επηηξέπεη ηελ πγηεηλή εθηέιεζε φισλ 
ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε 
θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ή 
θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπ.  

 Σν είδνο ηνπ θαζαξηζκνχ ή θαη ηεο 
απνιχκαλζεο  εμαξηάηαη απφ ην ρψξν ζηνλ 
νπνίν  πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ 
ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη. 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ 
παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο 
ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπνπλ 
ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ή θαη ηελ 
απνιχκαλζή ηνπο.  

 

(β)  
- Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε 

ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηελ επαθή 
κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 
ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα  

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε 
θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ παξαγσγήο άξηνπ 
θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο, ζα πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηδηαίηεξα ζε κέξε πνπ 
δελ είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο.  

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ 
παξαγσγήο ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, δελ ζα 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο, νη 
νπνίεο κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα κε 
άκεζε ή έκκεζε (απνβάιινληαο πηεηηθέο 
νπζίεο) επαθή. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ ζηα 
ηξφθηκα. 

 

- Να πξνζηαηεχνπλ απφ ην 
ζρεκαηηζκφ πγξαζίαο ή 
αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο 
επηθάλεηεο. 

 Δίλαη αλεπηζχκεηε ε παξνπζία πγξαζίαο ζηηο 
επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, 
γηαηί επλνεί ηελ αλάπηπμε κνχριαο ε νπνία 
κπνξεί λα επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε 
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θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ παξαγσγήο ηνπ 
άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο, θαη ησλ 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη κε θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ 
απνθπγή ζρεκαηηζκνχ πγξαζίαο. 

 Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 
εμαεξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 
απνθπγή ζρεκαηηζκνχ πγξαζίαο. 

 

(γ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο 
πγηεηλήο πξαθηηθήο ηξνθίκσλ , ηδίσο ηνπ 
έιεγρνπ ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ 
 
 
 

 Σα αξηνπνηεία κε εξγαζηήξην 
δαραξνπιαζηηθήο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη ηνλ 
αλάινγν ρψξν εξγαζηεξίνπ 
δαραξνπιαζηηθήο.  
Απαηηείηαη θαηάιιεινο επηπιένλ ρψξνο 
ηνπιάρηζηνλ 30 η.κ. ζαθψο ρσξηδφκελνο απφ 
ηα άιια δηακεξίζκαηα ηνπ αξηνπνηείνπ κε 
ρψξηζκα απφ άθαπζηα πιηθά.  

 Δξγαζίεο φπσο ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ θαη 
ησλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 
ρψξν.  

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο,  παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο  ζα πξέπεη ζαθψο λα θαζνξίδνληαη 
θαη λα δηαρσξίδνληαη ζε κία επηρείξεζε θαη 
λα είλαη επαξθείο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Σα αξηνπνηεία πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα 
ηνπο παξαθάησ ρώξνπο: 
- Υψξνο παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντφλησλ 

αξηνπνηίαο ζεσξνχληαη φινη νη ρψξνη ηνπ 
θηηξίνπ ζηνπο νπνίνπο ν άξηνο θαη ηα 
πξντφληα αξηνπνηίαο πξνεηνηκάδνληαη, 
επεμεξγάδνληαη, παξακέλνπλ θαη 
ζπζθεπάδνληαη. (δηακέξηζκα θιηβάλνπ θαη 
θιηβαλίζεσο, δηακέξηζκα δπκσηεξίνπ θαη 
δηακέξηζκα πξνδπκψζεσο, φπνπ απαηηείηαη) 

- Υψξνο πσιήζεσο άξηνπ, 
αξηνζθεπαζκάησλ θ.ιπ. Δμαίξεζε 
απνηεινχλ ηα αξηνπνηεία πνπ δελ δηαζέηνπλ 
άκεζα ηα πξντφληα ηνπο ζην θνηλφ. 

- Απνζήθε θαχζηκεο χιεο, εθφζνλ δε 
ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. 

- Απνζήθε αιεχξσλ. 
- Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ 
- Υψξνο πιπζίκαηνο ζθεπψλ.  
- Δηδηθφηεξα ηα αξηνπνηεία πνπ δηαζέηνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο θαη ζε πξαηήξηα άξηνπ ή ζε 
άιια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ζπληζηάηαη λα 
δηαζέηνπλ θαη απνζήθε εηνίκσλ πξντφλησλ 
θαζψο θαη απνζήθε εηδψλ ζπζθεπαζίαο. 
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 Σα ςπγεία θαη νη θαηαςχθηεο, ζα πξέπεη λα 
έρνπλ εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, ψζηε λα 
δηεπθνιχλνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ θαη 
λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ αιιεινκφιπλζε.  

 Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο εμνπιηζκφο θαη νη 
ίδηεο επηθάλεηεο εξγαζίαο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηνπ άξηνπ θαη ησλ εηδηθψλ αξηνζθεπαζκάησλ – 
ζθνιηαηνεηδψλ, ε πξνεηνηκαζία ηνπο πξέπεη λα 
γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο θαη ν εμνπιηζκφο 
θαη νη επηθάλεηεο εξγαζίαο λα θαζαξίδνληαη θαη 
λα απνιπκαίλνληαη ελδηάκεζα.. 

 Σα απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θαη νη ηνπαιέηεο 
απνηεινχλ ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο κηαο 
επηρείξεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαμχ ησλ 
ρψξσλ ηνχησλ παξεκβνιή νπνηνπδήπνηε 
ρψξνπ εξγαζίαο (ρψξνο παξαζθεπήο άξηνπ ή 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο) ή απνζήθεο (ρψξνο 
απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ ή ζπζηαηηθψλ θαη 
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο), θαζψο θαη άκεζε 
επηθνηλσλία ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ ρψξσλ κε 
ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο άξηνπ ή πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο). 

 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ,  Ζ θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 
απνηξέπεηαη ε επηκφιπλζε ηνπ άξηνπ θαη 
ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο.  

 

απφ ηα πιηθά,  Σα πιηθά, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ 
θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπο.  

απφ ην λεξφ,  Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη «πφζηκν».  

απφ ηνλ παξερφκελν αέξα,  Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Μέξνο 3. 
Κεθ. Δμαεξηζκφο.  

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο,  Οη εξγαδφκελνη ζε θάζε επηρείξεζε  ζα 
πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο 2 θαη λα πξνζέρνπλ 
ηελ πξνζσπηθή ηνπο  πγηεηλή.  

 ε θάζε επηρείξεζε ζα  πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
εμππεξεηνχλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή 
πξνζσπηθνχ. 

απφ εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, φπσο 
έληνκα θαη ινηπά επηβιαβή δψα ή πηελά. 

 Οη ρψξνη ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
απνηξέπνπλ ηελ είζνδν εληφκσλ. ηξσθηηθψλ, 
πηελψλ ή δψσλ. ηνπο ρψξνπο απηνχο 
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο θαηνηθίδησλ 
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δψσλ. ε πεξίπησζε εηζφδνπ ηνπο ζα 
πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 
αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

δ) Να παξέρνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη 
απνζήθεπζεο ππφ ειεγρφκελε 
ζεξκνθξαζία θαη κε επαξθή ρσξεηηθφηεηα 
γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζηελ 
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη θαη, 
φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα θαηαγξάθεηαη ην 
επίπεδν ζεξκνθξαζίαο. 

 Οη ρψξνη παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ 
άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη θαη 
θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Οη ρψξνη δηάζεζεο ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη θαη 
θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 
απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη ε αζθαιήο 
δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ.  

 Καηά ηε δηαηήξεζε  ηα σκά πξντφληα πξέπεη 
λα απνζεθεχνληαη μερσξηζηά  απφ ηα έηνηκα 
πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκα. Όηαλ απηφ δελ 
είλαη εθηθηφ ηφηε ηα σκά  δηαηεξνχληαη θάησ 
απφ ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε. Σα  έηνηκα 
γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα δηαηεξνχληαη πάληα 
θαιπκκέλα.  

  
 

 
ΥΩΡΟΗ ΠΛΤΔΩ, ΝΗΠΣΖΡΔ ΚΑΗ ΣΟΤΑΛΔΣΔ    

 
Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ληπηήξεο θαη 
ηνπαιέηεο: 

 

(α) Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο 
ληπηήξσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηα 
θαηάιιεια ζεκεία θαη πξννξηδνκέλσλ 
εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 

 Νηπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη  ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο 
ρψξνπο παξαζθεπήο άξηνπ θαη πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο. 

 ηνπο ρψξνπο  απηνχο, ηνπνζεηνχληαη  νη 
ληπηήξεο ζε ζεκεία φπνπ είλαη δπλαηή ε 
πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην 
πιχζηκν ησλ ρεξηψλ (εηδηθή ζήκαλζε). 
πληζηάηαη ε χπαξμε ληπηήξα θνληά ζηνπο 
ρψξνπο δχκσζεο, κνξθνπνίεζεο θ.ά. 
πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε 
άκεζε επαθή,  κε ηα ηξφθηκα λα πιέλεη ηα 
ρέξηα ηνπ φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 Γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, 
δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ άξηνπ θαη 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο ε ειάρηζηε απαίηεζε 
είλαη έλαο ληπηήξαο. 

 Ο αξηζκφο ησλ ληπηήξσλ έρεη ζρέζε κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ,  ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε 
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δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ πξνεηνηκαζίαο ηνπ 
άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ.  

 

(β) Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο 
απνρσξεηεξίσλ κε θαδαλάθηα, 
ζπλδεδεκέλα κε θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ 
ζχζηεκα. 

 ε θάζε επηρείξεζε ε απαίηεζε είλαη λα 
ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο 
απνρσξεηεξίσλ.   

 Σα απνρσξεηήξηα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη 
θαηάιιεια κε  απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα . 

 
 

(γ) ηα απνρσξεηήξηα δελ πξέπεη λα 
νδεγνχλ απεπζείαο ζηνπο ρψξνπο φπνπ 
ππάξρνπλ ηξφθηκα. 

 Οη πφξηεο απφ ηα απνρσξεηήξηα δελ ζα 
πξέπεη λα αλνίγνπλ θαηεπζείαλ ζηνπο ρψξνπο 
παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο . 

 Σα απνρσξεηήξηα ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη κε πξνζάιακν . 

(δ) Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλνη: 
  

- κε δεζηφ θαη θξχν λεξφ γηα ην 
πιχζηκν ησλ ρεξηψλ 

- κε είδε θαζαξηζκνχ ησλ ρεξηψλ 
θαη θαηάιιεια κέζα γηα ην πγηεηλφ 
ηνπο ζηέγλσκα  

 Ζ παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ  λεξνχ ζηνλ   
ληπηήξα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 
απφ κία βξχζε 

 ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο άξηνπ θαη 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο  θαη ζηα απνρσξεηήξηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληζηάηαη νη ληπηήξεο λα 
είλαη πνδνθίλεηνη ή θαη κε θσηνθχηηαξν.  

 ε θάζε ληπηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πγξφ 
ζαπνχλη κε απνιπκαληηθφ ζε εηδηθφ πεξηέθηε 
θαη δνρείν απνξξηκκάησλ κε πνδνθίλεην 
θαπάθη. 

 Σν ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα γίλεηαη 
κε: 

o ραξηί κηαο ρξήζεο  
o ξνιά πεηζέηαο κίαο ρξήζεο 
o κε ζπζθεπή παξνρήο ζεξκνχ αέξα 

 

(ε) φηαλ είλαη αλαγθαίν, νη εγθαηαζηάζεηο 
γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 
δηαρσξίδνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο  γηα 
ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 

 ηνπο  ρψξνπο παξαγσγήο άξηνπ θαη 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ληπηήξαο γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη 
ληπηήξαο ή εηδηθή εγθαηάζηαζε ή εηδηθφ 
ζθεχνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 
πιχζηκν ησλ ζπζηαηηθψλ  πνπ πξννξίδνληαη 
γηα ηελ παξαζθεπή εηδηθψλ αξηνζθεπαζκάησλ 
- ζθνιηαηνεηδψλ.  

 Σν πιχζηκν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζθεπψλ, 
εξγαιείσλ ή θαη δνρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ζε εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ εγθαηάζηαζε, 
ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο ην απαηηεί. 
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ΔΞΑΔΡΗΜΟ 

  

(α) Πξέπεη λα ππάξρνπλ  θαηάιιεια θαη 
επαξθή κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ 
αεξηζκνχ. 

 Οη ρψξνη παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ 
(πφξηεο – παξάζπξα) ή κεραληθφ εμαεξηζκφ 
γηα λα απνθεχγεηαη ε αχμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο, ε ζπζζψξεπζε 
αηκψλ θαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζε ηέηνηα 
επίπεδα, πνπ λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 
αζθάιεηα ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο. πληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ 
κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πιήξνπο θαη 
ζπλερνχο αλαλέσζεο ηνπ αέξα ζηηο 
επηρεηξήζεηο κε κεγάιε παξαγσγή αεξίσλ ή ε 
ρξήζε εηδηθψλ αλεκηζηήξσλ (ventilateurs) πνπ 
αλαλεψλνπλ ζπλερψο ηνλ αέξα, ζηηο 
επηρεηξήζεηο κε κηθξή παξαγσγή αεξίσλ. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληθνχ εμαεξηζκνχ 
ζα πξέπεη νη απνξξνθεηήξεο, νη εμαεξηζηήξεο 
θαη ηα θίιηξα ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, λα 
ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα είλαη  
θαζαξά. 

 

(β) Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληθή 
ξνή αέξα απφ κνιπζκέλνπο ή ξππαξνχο 
ρψξνπο ζε θαζαξνχο ρψξνπο. 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ εηδηθά 
αξηνζθεπάζκαηα - ζθνιηαηνεηδή, ν αέξαο πνπ 
εηζέξρεηαη κεραληθά ζε "θαζαξνχο" ρψξνπο 
παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ,  δελ ζα 
πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο απνξξηκάησλ ή απφ «κε θαζαξνχο» 
ρψξνπο φπσο είλαη νη ρψξνη πνπ γίλεηαη ην 
πιχζηκν. 

(γ) Σα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ 
λα πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε 
θίιηξα θαη  άιια εμαξηήκαηα  πνπ 
ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε. 

 Σα θίιηξα θαη ηα άιια εμαξηήκαηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπο άκεζα ή 
έκκεζα. 

 Tα θίιηξα ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα, εηδηθά ζηνπο 
εμαεξηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο 
ρψξνπο παξαγσγήο ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο. 

 

(δ) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηνπο 
ρψξνπο ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
θαηάιιειν θπζηθφ ή κεραληθφ 
εμαεξηζκφ. 

 Σα απνρσξεηήξηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
θπζηθφ ή κεραληθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ έηζη 
ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο 
αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη δπζάξεζησλ 
νζκψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο. 
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ΦΩΣΗΜΟ 

  

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
επαξθή θπζηθφ ή /θαη ηερλεηφ θσηηζκφ. 

 Ο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο, λα 
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ρψξσλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα κελ αιινηψλεη ην ρξψκα 
ησλ πξντφλησλ. 

 Ο θσηηζκφο κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο 
ζηηο απνζήθεο θαη ζηνπο δηαδξφκνπο, αιιά 
άπιεηνο ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο γηα λα 
επηηξέπεη ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ, 
ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ησλ  ρψξσλ  
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ 
εξγαζηψλ (ζπληζηάηαη ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ 
λα είλαη 150 lux ζηηο απνζήθεο θαη 500 lux 
ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ). 

 Οη ιάκπεο πάλσ απφ ηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 
αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά 
άζξαπζηα θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
επηκφιπλζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο. Σν 
ίδην πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο ιάκπεο 
κέζα ζηα ςπγεία, θαηαςχθηεο, θνχξλνπο. 

 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΗ 

  

Οη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη 
λα είλαη θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ πνπ 
πξννξίδνληαη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη 
λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
απνθιείεη ηνλ θίλδπλν κφιπλζεο.  

 Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 
θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 
απνκαθξχλνληαη απνηειεζκαηηθά φια ηα 
ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο 
παξαγσγήο ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο. 

 Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ηα νπνία θαιχπηνληαη 
θαηάιιεια κε εηδηθά θηλεηά πιέγκαηα 
(αλνμείδσηα ή πιαζηηθά), ηα νπνία θαη 
πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ ζηελ επηρείξεζε.  

 πλίζηαηαη ε ρξήζε ιηπνπαγίδσλ γηα λα 
απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ ιίπνπο ζηηο 
απνρεηεχζεηο. 

 Όηαλ νη απνρεηεπηηθνί αγσγνί είλαη ελ φιν ή ελ 
κέξεη αλνηθηνί, ζα πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλνη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη φηη ηα απφβιεηα δελ ξένπλ απφ 
κνιπζκέλν ρψξν πξνο έλα θαζαξφ ρψξν. 
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ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

  

Όπνπ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη απνδπηήξηα, ζε επαξθή 
αξηζκφ γηα ην πξνζσπηθφ. 
 
 
 

 Σν πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα θνξά ζην ρψξν 
εξγαζίαο ηελ ελδπκαζία κε ηελ νπνία 
πξνζέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε. Σν ρξψκα θαη 
ην ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη 
ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. 

 Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηελ 
εγθαηάζηαζε ρψξνη (απνδπηήξηα), ζηνπο 
νπνίνπο ην πξνζσπηθφ ζα αιιάδεη ηελ 
ελδπκαζία ηνπ θαη ζα θνξά ηε ζηνιή εξγαζίαο 
ηνπ. 

 ηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ εηδηθά εξκάξηα, επαξθή γηα ηνλ 
αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηα νπνία ζα 
θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ είδε. 

 Σα εξκάξηα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ γηα λα 
πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά είδε ησλ 
εξγαδνκέλσλ. πληζηάηαη ηα εξκάξηα λα 
ρσξίδνληαη ζε δχν ηκήκαηα (ζην έλα λα 
ηνπνζεηείηαη ε ελδπκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ζην άιιν ε ζηνιή εξγαζίαο ηνπο).  

 Σα απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο 
ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο δελ πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο φπνπ γίλεηαη 
ρεηξηζκφο ηξνθίκσλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηφο απνζεθεπηηθφο 
ρψξνο γηα ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ  ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ 
ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 

 

 
ΓΑΠΔΓΑ 

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 
 
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

  

ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη παξαζθεπή, 
επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ ηξαπεδαξηψλ): 

 

(α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη 
λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
λα  θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη 
αλαγθαίν,  λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 
 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε, γηα λα κπνξνχλ λα 
θαζαξίδνληαη εχθνια. 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ ηελ εκέξα θαη 
θαηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα 
απνηξέπεηαη ε ζπζζψξεπζε ζθφλεο, 
θνκκαηηψλ δχκεο, ςίρνπισλ θ.ι.π. Ο 
θαζαξηζκφο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο κεηά ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ ρψξν 
πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηεί γηα λα κελ 
επηκνιπλζνχλ. 

 Σα δάπεδα ζηνπο ρψξνπο  παξαγσγήο ηνπ 
άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο, ζα 
πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη θαηά δηαζηήκαηα, 
ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα πξντφληα απφ 
πηζαλέο επηκνιχλζεηο. Ζ ζπρλφηεηα 
απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ 
φγθνπ παξαγσγήο. 

Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε 
απνξξνθεηηθψλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ, 
πνπ πιέλνληαη εθηφο αλ ν θάηνρνο ή ν 
ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο ησλ 
ηξνθίκσλ κπνξεί λα απνδείμεη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια.  
 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη 
απφ ζηεγαλά, κε απνξξνθεηηθά θαη κε ηνμηθά 
πιηθά, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη 
απνηειεζκαηηθά. 

 Γάπεδα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
απηέο, είλαη ηα πιαθάθηα ή ηα βηνκεραληθά 
δάπεδα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ηνπνζεηνχληαη ζσζηά. 

 Γάπεδα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά ζηελ πεξίπησζε 
απηή ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα απνδείμεη 
ζηηο αξρέο ειέγρνπ, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο. 
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 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κσζατθνχ ή μχινπ. 

Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο 
επηθάλεηαο.  

 Σα δάπεδα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε γηα λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Γελ 
ζα πξέπεη λα έρνπλ ξσγκέο, γηαηί δελ 
θαζαξίδνληαη εχθνια κε απνηέιεζκα λα 
αλαπηχζζνληαη κηθξννξγαληζκνί, νη νπνίνη 
απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο. 

 Οη ρψξνη επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο 
ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη θαηά 
ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, γηα λα 
πξνζηαηεχνληαη ηα ηξφθηκα απφ πηζαλέο 
επηκνιχλζεηο. 

 Ζ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο 
ηξνθίκσλ πςειήο  επηθηλδπλφηεηαο, πξέπεη 
λα γίλεηαη κεηά ην ηέινο ησλ εκεξήζησλ 
εξγαζηψλ. 

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ξσγκέο, γηαηί δελ 
θαζαξίδνληαη εχθνια κε απνηέιεζκα λα 
αλαπηχζζνληαη κηθξννξγαληζκνί, νη νπνίνη 
απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο. 

 Σα δάπεδα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 
θαηάιιειεο θιίζεηο γηα λα απνκαθξχλνληαη ηα 
πγξά θαζαξηζκνχ. Ζ απνκάθξπλζε ησλ  
πγξψλ  θαζαξηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ 
θαηαζθεπή απνρεηεχζεσλ (κε θηλεηέο 
αλνμείδσηεο ή πιαζηηθέο ζράξεο) θαη 
ζηθσλίσλ. 

 Οη ζπλδέζεηο ηνπ δαπέδνπ κε ηνπο ηνίρνπο ζα 
πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο θαη ζηξνγγπιεκέλεο 
(ζπληζηάηαη ζνβαηνπί χςνπο 8 cm ην νπνίν 
δελ ζα αθήλεη θελά κε ηνλ ηνίρν θαη ην 
δάπεδν ζην πίζσ κέξνο ηνπ), γηα λα 
απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπαλζεο θαη 
λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο. 

 

 
ΣΟΗΥΟΗ  

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 
  

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

  

Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα 
ιείεο κέρξη χςνπο θαηάιιεινπ γηα ηηο 
εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ, λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα λα 
κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη 
αλαγθαίν λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 
Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε 
απνξξνθεηηθψλ θαη κε ηνμηθψλ πιηθψλ, 
πνπ λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη, εθηφο 

 Οη ηνίρνη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη 
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο θαη 
λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ  ζα πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά, γηα 
λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ. Γηα λα ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε 
απηή ζα πξέπεη , νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ λα 



 26 

εάλ ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο 
ηξνθίκσλ κπνξεί λα απνδείμεη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια. 

θαηαζθεπάδνληαη απφ αδηάβξνρα πιηθά, φπσο 
είλαη ηα πιαθάθηα ή άιια θαηάιιεια πιηθά. 

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφο ν 
θαζαξηζκφο ηνπο, ζην χςνο ζην νπνίν κπνξεί 
λα θζάζνπλ ηα ηξφθηκα θαηά ηελ επεμεξγαζία 
ηνπο. πληζηάηαη λα θαιχπηνληαη νη ηνίρνη κε 
πιαθάθηα πνξζειάλεο ή άιιν αδηαπφηηζην 
πιηθφ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 2 κ., γηα λα 
δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο. 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη λα 
έρνπλ αλνηρηά ρξψκαηα θαη θαηά πξνηίκεζε 
ιεπθφ. Σν βάςηκν ησλ ηνίρσλ κε ζθνχξα 
ρξψκαηα απαγνξεχεηαη. 

 πληζηάηαη νη ζπλδέζεηο ησλ ηνίρσλ κεηαμχ 
ηνπο λα είλαη ζηεγαλέο θαη ζηξνγγπιεκέλεο. 

 Οπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ζηελ επηθάλεηα 
ησλ ηνίρσλ παξεκπνδίδεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη 
ηελ απνιχκαλζε, επηηξέπεη ηελ ζπζζψξεπζε 
ξχπσλ θαη παξέρεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηα 
έληνκα θαη ηα βαθηήξηα. Οπνηνδήπνηε 
μεθινχδηζκα  ή γεληθή θζνξά ηεο επηθάλεηαο 
ησλ ηνίρσλ ή ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο 
απνηειεί θίλδπλν επηκφιπλζεο γηα ηα ηξφθηκα 
θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ησλ 
δεκηψλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.  

 Πξνεμνρέο, πηπρψζεηο, εζνρέο θαιφ είλαη λα 
απνθεχγνληαη φπνπ είλαη δπλαηφ δηφηη 
ζπληζηνχλ εζηίεο ζπζζψξεπζεο ξχπσλ. 

  
 
 

 
ΟΡΟΦΔ  

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 
  

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

Γεληθέο Απαηηήζεηο γηα ηηο νξνθέο  

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φ,ηη είλαη 
ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 
επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 
 
-λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη, 

 Οη νξνθέο θαη φηη είλαη ζηεξεσκέλν ζε απηέο, 
γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο ζα πξέπεη : 

- Να θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ έρνπλ 
ιεία επηθάλεηα θαη κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη 
απνηειεζκαηηθά. 

- Να πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ηνίρνπο κε 
ζηεγαλφ θαη ζπλερή ηξφπν. 

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε 
πδξαηκψλ, θαη ε αλάπηπμε 
αλεπηζχκεηεο κνχριαο 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο, ν 
ζρεδηαζκφο ηεο θαη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ηνπ 
θηηξίνπ έρνπλ  ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ πγξαζίαο  ζηελ 
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νξνθή.  
 

- θαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ   Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά 
γηα λα κε ζρεκαηίδεηαη κνχρια, λα κελ 
απνθνιιψληαη ζσκαηίδηα θαη λα κελ 
ζρεκαηίδνληαη ξχπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επηκνιχλνπλ ηνλ άξην θαη ηα πξντφληα 
αξηνπνηίαο. 

 Οη νξνθή  ζα πξέπεη λα είλαη θαιήο 
θαηαζθεπήο, ρσξίο ξσγκέο ή νπέο ή άιια 
παξφκνηα αλνίγκαηα θαη ε επηθάλεηα ηνπο ζα 
πξέπεη λα είλαη ιεία, ειαηνρξσκαηηζκέλε ή 
ζηηιβσκέλε αλ είλαη μχιηλε ή 
πδξνρξσκαηηζκέλε, αλ είλαη αζβεζηνθνλία.  
Σν ρξψκα ηεο θαηά πξνηίκεζε λα είλαη 
ιεπθφ. 

 

 
ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ 

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 
  

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

Απαηηήζεηο γηα ηα παξάζπξα  

Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα ηνπ 
θηηξίνπ,  πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά 
ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε 
ζπζζψξεπζε ξχπσλ. 
 
Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ην 
χπαηζξν  πξέπεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
λα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά 
πιέγκαηα (ζίηεο) πξνζηαζίαο απφ ηα 
έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 
αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ.  
Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφιπλζε ησλ 
ηξνθίκσλ, ηα παξάζπξα πξέπεη λα 
παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

 Σα παξάζπξα ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ 
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπο θαη λα 
εκπνδίδνπλ ηε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. Σα 
εζσηεξηθά πεξβάδηα ησλ παξαζχξσλ πξέπεη 
λα έρνπλ θιίζε ηνπιάρηζηνλ 45ν θαη λα έρνπλ 
ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο γηα λα θαζαξίδνληαη 
εχθνια. 

 Σα παξάζπξα πνπ αλνίγνπλ θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμαεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ 
ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε δηθηπσηά 
πιέγκαηα (ζήηεο). Οη ζήηεο ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα κε δεκηνπξγνχλ 
θίλδπλν κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

 Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμαεξηζκφ 
πξέπεη λα παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλα, ψζηε 
λα κε κπνξνχλ λα αλνηρηνχλ.     

 

 
Απαηηήζεηο γηα ηηο πόξηεο  

 

Ο θαζαξηζκφο θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
ε απνιχκαλζε ησλ ζπξψλ πξέπεη λα 
κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια. Απηφ απαηηεί 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιείεο θαη κε 
απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, εθηφο αλ νη 
επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 
κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο 

 Οη πφξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, απνηεινχλ 
πεγή επηκφιπλζεο γηα ηα ηξφθηκα, εηδηθά εάλ 
νη εξγαδφκελνη ηηο αγγίδνπλ κε γπκλά ρέξηα. 
Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ θαζαξίδνληαη 
θαη απνιπκαίλνληαη εχθνια. 
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αξρέο φηη ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα 
πιηθά είλαη θαηάιιεια.  

 Οη επηθάλεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ιείεο, 
κε απνξξνθεηηθέο, λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη εάλ 
έρνπλ πφκνια λα είλαη απιά, ιεία θαη ρσξίο 
δηαθνζκεηηθά αλάγιπθα. 

 Οη πφξηεο ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ζπληζηάηαη λα 
αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ κε απηφκαηνπο 
κεραληζκνχο ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα 
ππάξρεη κέηαιιν ζην θάησ κέξνο γηα λα 
αλνίγνπλ κε ην πφδη.  

 Οη πφξηεο ζηηο ηνπαιέηεο (θαη ζηνπο 
πξνζαιάκνπο) ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη 
λα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα θαη λα θιείλνπλ 
απηφκαηα κε εηδηθφ κεραληζκφ. 

 Οη εμσηεξηθέο πφξηεο ηεο επηρείξεζεο ζα 
πξέπεη λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ κε 
απηφκαηνπο κεραληζκνχο γηα λα 
παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο εληφκσλ, 
ηξσθηηθψλ, πνπιηψλ θαη θαηνηθίδησλ δψσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ 
αλνηρηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
πξνζηαηεπηηθά κέζα. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 
θαηαζθεπή θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
θαηάιιεισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ζηηο 
πφξηεο εηζφδνπ ησλ παξαιαβψλ.    

 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΗ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΡΟΦΗΜΑ 

  

Οη επηθάλεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ) πνπ 
βξίζθνληαη ζε ρψξνπο φπνπ γίλεηαη ν 
ρεηξηζκφο ηξνθίκσλ θαη ηδίσο απηέο πνπ 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε θαη λα κπνξνχλ λα 
θαζαξίδνληαη θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, 
λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. Απηφ απαηηεί 
ηε ρξήζε ιείσλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ πνπ 
λα είλαη αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε θαη λα 
κπνξνχλ λα πιέλνληαη, εθηφο εάλ  ν 
ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο  ηξνθίκσλ 
κπνξεί λα απνδείμεη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια. 

 Απηή ε απαίηεζε αθνξά φιεο  ηηο επηθάλεηεο  
πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ άξην 
θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο, θαηά ηελ 
παξαγσγή θαη δηαηήξεζή ηνπο.  

 Οη επηθάλεηεο πνπ δελ έξρνληαη ζε άκεζε 
επαθή κε ηα ηξφθηκα, βξίζθνληαη φκσο θνληά 
ζε απηά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εμσηεξηθά 
ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ηφηε ζα πξέπεη θαη 
απηά λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ πην πάλσ 
απαίηεζε. 

 Οη επηθάλεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα 
κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

 Οη επηθάλεηεο απηέο  ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
Τιηθά κε ηα νπνία κπνξνχλ λα 
παξαζθεπάδνληαη είλαη  γηα παξάδεηγκα: 
 αλνμείδσηνο ράιπβαο, 
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 θεξακηθά πιηθά, 
 θαηάιιεια πιαζηηθά. 

 Οη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ θαηάιιεια πιηθά ψζηε λα 
αληέρνπλ ζηελ πγξαζία, ζηε ζεξκνθξαζία, 
ζηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο θαηά ηελ 
επεμεξγαζία. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πιέλνληαη 
θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. πληζηάηαη ε 
ρξήζε αλνμείδσησλ πιηθψλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη πάγθνη εξγαζίαο 
εθάπηνληαη ησλ ηνίρσλ, ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη φηη δελ δεκηνπξγείηαη θελφ 
γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ θαζαξηζκφ 
ηνπο. 

 Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο 
θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ θάησ απφ ηνπο 
πάγθνπο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
ξφδεο ζηνπο πάγθνπο εξγαζίαο γηα λα 
κεηαθηλνχληαη εχθνια. Δάλ νη πάγθνη δηαζέηνπλ 
ξάθηα, ηφηε ην ηειεπηαίν ζα πξέπεη λα απέρεη 
απφ ην δάπεδν ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηά. 

 Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη μχιηλεο 
επηθάλεηεο ζηνπο πάγθνπο εξγαζίαο πνπ 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, θαζψο θαη 
ζηηο επηθάλεηεο θνπήο ηξνθίκσλ.  

 ηηο επηθάλεηεο θνπήο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ δελ 
ραξάζζνληαη εχθνια θαη έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
ρξσκαηηζκφ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ 
γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη  

 Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 
ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα απνιπκαίλνληαη.     

 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  / ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Απαηηήζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη 
ηελ απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνύ 
 
Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε 
ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 
εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη, εάλ 
ρξεηάδνληαη, θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο. 
 
Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ 
ζηε δηάβξσζε, λα θαζαξίδνληαη εχθνια 
θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή παξνρή δεζηνχ 
θαη θξχνπ λεξνχ.  

 Ζ πγηεηλή ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ (πιχζηκν) θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 
εξγαιείσλ, ζθεπψλ θαη γεληθά ηνπ εμνπιηζκνχ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο. 
Με ηνλ θαζαξηζκφ απνκαθξχλεηαη ε νξαηή 
ξχπαλζε απφ ηηο επηθάλεηεο, ελψ κε ηελ 
απνιχκαλζε θαηαζηξέθνληαη νη δσληαλνί 
κηθξννξγαληζκνί θαη ζπαληφηεξα ηα ζπφξηά ηνπο. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πγξφο ή 
μεξφο θαζαξηζκφο αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη. 
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 Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ εξγαιείσλ, ησλ 
ζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ 
εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ην είδνο ηνπ  άξηνπ 
θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο γηα ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Σα εξγαιεία, ζθεχε θαη γεληθά ν εμνπιηζκφο ηεο 
επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κεηά απφ 
θάζε ρξήζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν 
θαζαξά. 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ εηδηθά 
αξηνζθεπάζκαηα – ζθνιηαηνεηδή   

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηα επαιινίσηα ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα 
πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά απφ 
θάζε ρξήζε. 
 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ 

απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζθεπψλ 
θαη γεληθά ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα 
παξέρνληαη βνεζεηηθέο θαηάιιειεο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζθεπψλ 
θαη ησλ κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη  θαηάιιεια απνξξππαληηθά 
θαη απνιπκαληηθά. Χο θαηάιιεια απνξξππαληηθά 
θαη απνιπκαληηθά νξίδνληαη απηά πνπ έρνπλ 
έγθξηζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ρψξνπο 
παξαζθεπήο ηξνθίκσλ. 

 Καηά ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 
ρψξσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζθεπψλ θαη ησλ 
κεραλεκάησλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ψζηε λα κελ κνιχλνληαη ν  άξηνο θαη 
ηα πξντφλησλ αξηνπνηίαο κε ηα απνξξππαληηθά, 
ηα απνιπκαληηθά  θαη ην λεξφ μεπιχκαηνο. Μεηά 
απφ ηε ρξήζε απνξξππαληηθψλ θαη 
απνιπκαληηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαιφ 
μέπιπκα ησλ επηθαλεηψλ  

 Απαγνξεχεηαη ν ςεθαζκφο κε απνιπκαληηθά ζε 
επηθάλεηεο φπνπ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ηξφθηκα. 

 Σα κεραλήκαηα  γηα ηελ ζηξάγγηζε θαη ην 
ζηέγλσκα ηνπ εμνπιηζκνχ (εξγαιεία, ζθεχε, είδε 
ζεξβηξίζκαηνο θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 
θνληά ζηνπο ρψξνπο φπνπ πιέλεηαη ν 
εμνπιηζκφο.  

 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη 
θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ην πιχζηκν ηνπ 
εμνπιηζκνχ. ε κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπληζηάηαη ε 
ρξήζε ελφο επξχρσξνπ λεξνρχηε κε δχν 
ιεθάλεο, έλαο γηα ην πιχζηκν θαη  έλαο άιινο γηα 
ην μέπιπκα. 
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 Ο θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ / 
απνιχκαλζεο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ: 
- Νεξνρχηεο ή πιπληήξηα γηα ην πιχζηκν ή θαη 

ηελ απνιχκαλζε,  
- Μηθξέο δεμακελέο γηα ην πιχζηκν ή θαη ηελ 

απνιχκαλζε  ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζθεπψλ 
,  

- Δξγαιεία θαζαξηζκνχ,  
- Απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά, 
- Μάληθεο ή ιάζηηρα θαη νπνηνζδήπνηε άιινο 

εμνπιηζκφο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ 
απνιχκαλζε ησλ ζηαζεξψλ ηκεκάησλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

 πληζηάηαη ην ζηέγλσκα ηνπ εμνπιηζκνχ λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε πεηζέηεο κηαο ρξήζεσο. 

 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 
παξέρεηαη απφ  βξχζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ, 
λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη λα είλαη 
πφζηκν.  

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε ζεκεία κε ίδηεο 
απαηηήζεηο θαζαξηζκνχ. Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε 
δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ γηα δψλεο δηαθνξεηηθήο 
πγηεηλήο (γηα παξάδεηγκα εξγαιεία θαζαξηζκνχ 
γηα ηνπο λεξνρχηεο δελ επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηα ζθεχε). 

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη, λα απνιπκαίλνληαη θαη λα 
θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο κεηά ηε ρξήζε 
ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζή ηνπο 
(φρη πεηακέλα ζην πάησκα ή βνπηεγκέλα ζην 
λεξφ).  

 Καηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή  ψζηε λα κελ επηκνιχλνληαη ν  άξηνο 
θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο 

 Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 
κεραλή ηεκαρηζκνχ, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα 
πξέπεη λα ηξίβνληαη θαη λα θαζαξίδνληαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Οη ιεπίδεο ηεκαρηζκνχ ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ 
ζπρλά ή λα βνπξηζίδνληαη θαη λα μχλνληαη ζπρλά 
ψζηε λα αθαηξνχληαη ηα ππνιείκκαηα ηεο δχκεο 
κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

 Οη κεραλέο ηεκαρηζκνχ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 
ζε θέηεο θαη νη κεραλέο ζπζθεπαζίαο 
(πεξηηχιηγκα) ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη αλά 
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ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα 
απνκαθξχλνληαη ηα ςίρνπια γχξσ ηνπο. ην 
ηέινο ηεο εξγαζίαο ζπληζηάηαη λα ζθνππίδεηαη ε 
κεραλή κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα, δηπιήο 
ζπγθέληξσζεο εθείλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηα βαθηήξηα. Σν απνιπκαληηθφ δηάιπκα ζα 
πξέπεη λα παξακέλεη πέληε έσο δέθα ιεπηά θαη 
κεηά λα αθαηξείηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο απνκάθξπλζε ησλ 
απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ νπζηψλ 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο 
ησλ πξντφλησλ. 

 Οη δίζθνη, ηα ξάθηα θαη νη ηαηλίεο κεηαθνξάο ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε. Όινη νη δίζθνη ζα πξέπεη λα 
πιέλνληαη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Σα ξάθηα 
θαη νη ηαηλίεο κεηαθνξάο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ππνιεηκκάησλ 
ηξνθίκσλ ηα νπνία απνηεινχλ άξηζην 
ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπθήησλ. 

 ηηο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη 
θάζε ζπζζψξεπζε γξάζνπ ή ππνιεηκκάησλ 
ηξνθίκσλ, θάησ απφ ηηο ηαηλίεο ή ηνπο 
θπιίλδξνπο θαη ηα πιεπξηθά ζεκεία ησλ δσλψλ. 
Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ ζα πξέπεη λα 
ζθνππίδεηαη ψζηε λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο 
επηκφιπλζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κε  
ππνιείκκαηα απνιπκαληηθψλ. 

 Όισλ ησλ εηδψλ ηα απνξξίκκαηα ζα πξέπεη λα 
θξαηνχληαη ζε θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ 
κε θαπάθη θαη λα αδεηάδνληαη θαζεκεξηλά. Καηά 
ηελ κεηαθνξά ηνπο ηα απνξξίκκαηα δελ ζα 
πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή  κε ηηο πξψηεο χιεο, 
ηα ζπζηαηηθά ή ηα πξντφληα.   

 ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ εηδηθά 
αξηνζθεπάζκαηα - ζθνιηαηνεηδή, ζην ηέινο ηεο 
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πγξφο 
θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ζηνπο ρψξνπο 
παξαγσγήο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ, φπνπ 
απαηηείηαη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα 
δίλεηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
θαζαξηζκνχ θαη ηεο απνιχκαλζεο, ησλ 
ζπζηαηηθψλ κνξθήο ζθφλεο. Γηφηη ηα κίγκαηα ηνπ 
λεξνχ κε ην αιεχξη θαη ε δχκε απνηεινχλ άξηζην 
ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπθήησλ θαη 
ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπνξίσλ ηα νπνία ζα  κνιχλνπλ 
ηελ αηκφζθαηξα αξγφηεξα  

 Δπίζεο ζπληζηάηαη θάζε εβδνκάδα απνιχκαλζε 
θαη πξνζεθηηθφ μέπιπκα κε λεξφ. 
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 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην 
πιχζηκν ησλ παληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ην ζθέπαζκα ηεο αξηφκαδαο. 

 Οη ρψξνη παξαγσγήο ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη φζν είλαη δπλαηφλ ζηεγλνί. 

 
ΠΛΤΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 
Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην πιύζηκν 
ησλ ηξνθίκσλ  

 

Όπνπ αξκφδεη ιακβάλνληαη θαηάιιεια 
κέηξα γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ . 

 Καηά ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο  φπνπ απαηηείηαη πιχζηκν ησλ 
ζπζηαηηθψλ, απηφ  ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε 
μερσξηζηνχο λεξνρχηεο απφ εθείλνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ  εμνπιηζκφ, φηαλ ην 
επηηξέπεη ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ πιχζεο ή 
ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
επδηάθξηηεο πηλαθίδεο ή ζήκαηα γηα λα 
αλαγλσξίδεηαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε λεξνρχηεο. 

 ε κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί έλαο λεξνρχηεο θαη γηα ηηο 
δχν απηέο εξγαζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
νη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη απνηειεζκαηηθά 
θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. ηελ πεξίπησζε 
απηή ν λεξνρχηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη 
πξνζεθηηθά κεηά ην ηέινο θάζε εξγαζίαο. 

Κάζε λεξνρχηεο ή άιιε παξφκνηα 
εγθαηάζηαζε γηα ην πιχζηκν ησλ 
ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή 
παξνρή δεζηνχ ή /θαη θξχνπ πφζηκνπ 
λεξνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη λα 
θαζαξίδεηαη ηαθηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗII ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

 

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο , νη επηρεηξήζεηο αξηνπνηίαο 
έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο.  

 Καηά ηε κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ 
επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο.   

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
  

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

 
Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα κεηαθνξηθά 
κέζα: 

 

 
1. Σα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη νη 
πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά ηξνθίκσλ, πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη θαζαξά, θαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη 
ηα ηξφθηκα απφ κνιχλζεηο. 
Πξέπεη δε φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη 
ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη ή /θαη 
λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια. 

 Καηά ηελ κεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο κε πεξηέθηεο (θηβψηηα), ζα 
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαζαξηφηεηα ησλ 
πεξηεθηψλ απηψλ  Οη πεξηέθηεο  (ηα θηβψηηα) ζα 
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα 
πξνζηαηεχνπλ ηνλ άξην θαη ηα πξντφληα 
αξηνπνηίαο απφ μέλα ζψκαηα. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη νη πεξηέθηεο (ηα 
θηβψηηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά 
ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- Να κελ κεηαθέξνπλ ηνλ άξην θαη ηα 
πξντφληα αξηνπνηίαο  έηζη πνπ λα 
ππάξρεη ν θίλδπλνο  λα επέιζεη 
απαξάδεθηε κεηαβνιή ζηε ζχζηαζε ησλ 
πξντφλησλ απηψλ 

- Να είλαη ιεία, ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη 
λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα κελ 
επηκνιχλνπλ ηα πξντφληα 

- Να δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο 
απφ θάζε κηθξνβηνινγηθή ή ρεκηθή 
επηκφιπλζε, απφ πξνζβνιέο εληφκσλ ή 
απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο 
ηνπο 

- Δηδηθφηεξα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ αζθαιή 
δηαρσξηζκφ ησλ πξντφλησλ φπνπ απηφ 
είλαη απαξαίηεην, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο απφ ηε ζθφλε, ηε 
βξνρή θαη ηα θαπζαέξηα, λα κελ έρνπλ 
νζκέο, πγξαζία ή άιιεο παξακέηξνπο 
πνπ κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ηνλ άξην 
θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο 



 35 

 Σα νρήκαηα θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη 
- Να δηαηεξνχληαη θαζαξά, ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα ζπληεξνχληαη ή λα 
αληηθαζίζηαληαη φηαλ ρξεηάδεηαη 

- Να θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα 
απνιπκαίλνληαη φηαλ είλαη απαξαίηεην, 
κεηαμχ ησλ θνξηψζεσλ  

 Σα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά απφ φιεο ηηο 
πιεπξέο. 

 Σα είδε ησλ πεξηεθηψλ (θηβσηίσλ) πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ  θαη ν θαζαξηζκφο πνπ 
ρξεηάδνληαη νη πεξηέθηεο απηνί, εμαξηάηαη  απφ ην 
είδνο ησλ  ηξνθίκσλ  γηα ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ.   

 ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο  
ραξηνθηβσηίσλ  γηα ηε κεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη 
ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο, απηά κεηά ηε ρξήζε 
ηνπο ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη θαη λα κελ 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.  

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο κε κεηαθνξηθά κέζα 
ρξεζηκνπνηνχκελα θαη γηα άιινπο ζθνπνχο, 
φπσο είλαη ε κεηαθνξά αηφκσλ ή εηδψλ αζρέησλ 
κε ηα αλσηέξσ είδε.  

2. Σα βπηία ζηα νρήκαηα ή /θαη νη 
πεξηέθηεο δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 
νηηδήπνηε άιινπ  πιελ ηξνθίκσλ, αλ ηα 
άιια θνξηία κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα 
ηξφθηκα. 
 

 

3. Σα ρχκα ηξφθηκα ζε πγξή θαηάζηαζε, 
ζε θφθθνπο ή ζθφλε πξέπεη λα 
κεηαθέξνληαη ζε βπηία ή /θαη πεξηέθηεο 
/δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ 
γηα ηελ κεηαθνξά ηξνθίκσλ.  
ηνπο πεξηέθηεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
θαζαξά, επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε 
κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλνηηθέο γιψζζεο, 
φηη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 
ηξνθίκσλ ή λα ππάξρεη ε έλδεημε 
«κφλνλ γηα ηξφθηκα».   
 

 Σα παξαπάλσ βπηία ή/θαη νη πεξηέθηεο δελ ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 
πξντφλησλ ή αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ 
λα αιινηψζνπλ ή λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

 Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηε κεηαθνξά ηνμηθψλ νπζηψλ ή άιισλ 
θνξηίσλ πνπ έρνπλ έληνλεο κπξσδηέο. 

 Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 
γηα λα πξνιακβάλεηαη ε επηκφιπλζε ησλ 
ηξνθίκσλ απφ μέλεο νπζίεο πνπ κπνξεί λα 
κεηαθέξνληαη καδί κε ηα ηξφθηκα (π.ρ. 
ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ).   
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4. Όηαλ ηα βπηία ησλ νρεκάησλ ή θαη ηα 
δνρεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά θαη άιισλ πξντφλησλ εθηφο 
ησλ ηξνθίκσλ, ή γηα ηε κεηαθνξά 
δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ 
ηαπηφρξνλα, πξέπεη ηα πξντφληα, φπνπ 
απαηηείηαη, λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά γηα 
λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηπρφλ 
κφιπλζε. 

 

5. Όηαλ κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη 
πεξηέθηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 
κεηαθνξά πξντφλησλ εθηφο  ηξνθίκσλ ή 
γηα ηε κεηαθνξά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 
ηξνθίκσλ, πξέπεη λα γίλεηαη 
απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο κεηαμχ 
ησλ θνξηψζεσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 
θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 

6. Σα ηξφθηκα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
κέζα ζηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη 
ζηνπο πεξηέθηεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη 
θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη 
νη θίλδπλνη κφιπλζεο.  

 Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ  άξηνπ απφ ην αξηνπνηείν 
ζηα πξαηήξηα άξηνπ ή ζηα θαηαζηήκαηα 
ηξνθίκσλ, ν άξηνο ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειν 
πεξηηχιηγκα απφ πιηθφ θαηάιιειν  γηα 
ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ θαη αθνινχζσο 
ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειν πεξηέθηε 
(ραξηνθηβψηηα θ.ά) θαη ηέινο ζην κεηαθνξηθφ 
κέζν.  

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ άξηνπ ζε επηρεηξήζεηο 
καδηθήο εζηίαζεο ν άξηνο ηνπνζεηείηαη 
αζπζθεχαζηνο ζε ραξηνθηβψηηα κίαο ρξήζεσο ηα 
νπνία θιείλνπλ ή ζε εηδηθά θηβψηηα θαηάιιεια γηα 
ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ.  

 Γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξηνζθεπαζκάησλ απφ ην 
αξηνπνηείν ζηα πξαηήξηα άξηνπ ή ηα 
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ηα αξηνζθεπάζκαηα 
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
παξάγνπλ εηδηθά αξηνζθεπάζκαηα - 
ζθνιηαηνεηδή δελ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηνη πεξηέθηεο γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη ησλ αξηνζθεπαζκάησλ 
θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ εηδηθψλ 
αξηνζθεπάζκαησλ - ζθνιηαηνεηδψλ πξνθεηκέλνπ 
λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε θαη ε κεηαθνξά 
νζκψλ.  

 Ο άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο 
απαγνξεχεηαη  λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα 
παξακέλνπλ εμσηεξηθά ησλ θαηαζηεκάησλ 
πψιεζεο. Δπίζεο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
θαηά ηελ εθθφξησζε ηνπο ζην έδαθνο ή ζην 
δάπεδν ηεο επηρείξεζεο. 

7. Όπνπ είλαη αλαγθαίν, ηα κεηαθνξηθά  Ο άξηνο θαη ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα 
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νρήκαηα ή /θαη νη πεξηέθηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 
ηξνθίκσλ, πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα ηα δηαηεξνχλ ζηελ 
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη λα είλαη 
ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε, αλ ρξεηαζηεί, λα 
ειέγρεηαη ην επίπεδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

αξηνπνηίαο κεηαθέξνληαη ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 
πξντφληα απηά ζα έρνπλ απνθηήζεη ηε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο  
κεηαθνξάο ηνπο.  

 Σα αξηνζθεπάζκαηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ 
ην αξηνπνηείν ζηα ζεκεία πψιεζεο, ζα  πξέπεη 
λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζθφλε, λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειν πεξηηχιηγκα απφ 
πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα πνπ λα θιείλνληαη 
κε ζπλδεηηθή κεραλή θαη  αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπο λα  ηεξνχληαη θαη εηδηθέο ζπλζήθεο 
κεηαθνξάο.  

 Σα απιά αξηνζθεπάζκαηα θαη ηα 
αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο) γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπο ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειν 
πεξηηχιηγκα θαη αθνινχζσο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ραξηνθηβψηηα ηα νπνία θιείλνπλ εξκεηηθά.   

 ηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθώλ 
αξηνζθεπαζκάησλ θαη ησλ πξντόλησλ 
δαραξνπιαζηηθήο  ε επηρείξεζε πνπ παξάγεη 
θαη δηαθηλεί νθείιεη: 

1. Να δηαθηλεί ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (θηβψηηα) 
θαηάιιεινπο γηα ηξφθηκα κε επηζήκαλζε, νη 
νπνίνη λα θιείλνπλ ζην πάλσ κέξνο (θαπάθη) 

2. Ζ κεηαθνξά ησλ άλσ πξντφλησλ δχλαηαη λα 
γίλεηαη θαη ζε θαηάιιεινπο ηζνζεξκηθνχο 
πεξηέθηεο νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
αλάινγε ζήκαλζε 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
  

 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
εμνπιηζκό. 
Καλνληζκόο (ΔΚ) 852/2004 γηα ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 
 

 

Κάζε αληηθείκελν, ζπζθεπή ή 
εμνπιηζκφο, κε ην νπνίν έξρνληαη ζε 
επαθή ηα ηξφθηκα, πξέπεη λα 
θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη, φηαλ 
είλαη αλαγθαίν, λα απνιπκαίλεηαη. Ο 
θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε πξέπεη 
λα πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο 
κφιπλζεο: 
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(α) Να θαηαζθεπάδεηαη κε θαηάιιειν 
ηξφπν θαη πιηθά θαη λα δηαηεξείηαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε έηζη ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο 
ησλ ηξνθίκσλ.  
(β) Με εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο 
ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο, λα 
θαηαζθεπάδεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν θαη 
πιηθά θαη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, ψζηε λα κπνξεί λα 
θαζαξίδεηαη θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν λα 
απνιπκαίλεηαη. 
 

 

 Ζ απαίηεζε απηή  ηεο λνκνζεζίαο, αλαθέξεηαη  
ζηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο θαη ζηα κεραλήκαηα θαη 
εξγαιεία   πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο θαη ζε θάζε άιιν αληηθείκελν  (πιηθά 
θαη αληηθείκελα ζπζθεπαζίαο) πνπ κπνξεί λα 
έξζεη ν άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο  ζε 
«επαθή» καδί ηνπο.  

 Ζ ζπρλφηεηα θαη ν βαζκφο θαζαξηζκνχ ησλ 
επηθαλεηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ην 
είδνο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο θαη 
ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο ηνπο. 

 Ο ζηαζεξφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν 
θαζαξηζκφο ηνπ. 

 Ο εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο ζρεδηάδεηαη, 
θαηαζθεπάδεηαη, εγθαζίζηαηαη θαη ζπληεξείηαη 
έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ην ζθνπφ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ 
πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ γηα ηα νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηκνιχλζεηο θαη 
αιινηψζεηο.  

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηνλ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ 
κεηαμχ άιισλ: 

- αλνμείδσην πιηθφ, 
- πιαζηηθά θαη πνιπζηξσκαηηθά πιηθά 

εγθεθξηκέλα γηα ηα ηξφθηκα (είλαη 
θαηάιιεια γηα επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε 
επαθή κε ηα ηξφθηκα). 

- αινπκίλην θαη επηθαζζηηεξσκέλνο ραιθφο 
(είλαη απνδεθηφ). Ζ ρξεζηκνπνίεζε μχινπ 
ή γαιβαληζκέλσλ κεηάιισλ απαγνξεχεηαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ πνπ έρεη 
άκεζε επαθή κε έηνηκα γηα θαηαλάισζε 
ηξφθηκα ή κε πξντφληα πςεινχ θηλδχλνπ. 

- Όια ηα μχιηλα εξγαιεία θαη αληηθείκελα 
(θαξέθιεο, καραίξηα κε μχιηλεο ιαβέο, 
θνχηζνπξα θνπήο, παιέηεο θιπ.), πξέπεη 
λα απνκαθξπλζνχλ, δηφηη έρνπλ πφξνπο 
θαη δελ κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ. 
πληζηάηαη νη επηθάλεηεο θνπήο λα είλαη 
απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ (ηεθιφλ) πνπ δελ 
ραξάδεηαη εχθνια θαη επηπιένλ πιέλεηαη 
θαη απνιπκαίλεηαη απνηειεζκαηηθά. 

- ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
μχιν, απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 
πνιχ θαιή θαηάζηαζε. 
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 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 
ηξφθηκα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα 
ειέγρνληαη εχθνια ή λα απνζπλαξκνινγνχληαη 
εχθνια γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 
θαζαξηζκνχ θαη λα κεηψλεηαη έηζη ν θίλδπλνο 
επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη 
ψζηε λα κελ ζρεκαηίδνληαη αηρκεξέο γσλίεο θαη 
πξνεμνρέο, πνπ δελ θαζαξίδνληαη 
απνηειεζκαηηθά. Σα ζεκεία ελψζεσο ζπληζηάηαη 
λα είλαη ζηξνγγπιεκέλα. 

 Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη 
ζπληεξνχληαη ηαθηηθά ψζηε λα κελ εηζάγνληαη 
ζηε δχκε μέλα ζψκαηα (βίδεο, ιάδηα, θ.ά). 

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
παξαζθεπή άξηνπ θαη πξντφλησλ αξηνπνηίαο ζα 
πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε  

- Να ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη λα επηηξέπεη ηνλ 
θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπ φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην   

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
δηαηήξεζε πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ πνπ 
δηαηεξνχληαη κε ςχμε ή θαηάςπμε πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 
θαζαξίδεηαη εχθνια θαη λα κελ επηηξέπεη ηε 
ζπζζψξεπζε ξχπσλ 

- Να εμαζθαιίδεη γξήγνξα θαη 
απνηειεζκαηηθά ηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία ζηα πξντφληα πνπ ρξεηάδεηαη 
λα δηαηεξεζνχλ κε ςχμε 

- Να δηαηεξεί ηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία ρσξίο ζεκαληηθέο 
δηαθπκάλζεηο ή απψιεηεο. 

- Να επηηξέπεη ηε ξχζκηζε, ηε κέηξεζε ή 
ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζε 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη άιισλ 
παξακέηξσλ  φπσο π.ρ. ηεο πγξαζίαο, 
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα, φπνπ είλαη 
απαξαίηεην 

 Δμνπιηζκφο πνπ έρεη θζαξεί θαη δελ επηηξέπεη 
ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ή ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηα ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη 
. 

 Δμνπιηζκφο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη 
λα απνκαθξχλεηαη απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 Σα θφζθηλα γηα ην αιεχξη θαη γηα ηα άιια 
ιεπηφθνθθα ζπζηαηηθά ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη 
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ηπρφλ 



 40 

θζνξέο.  

 Σα ζεξκφκεηξα, ηα ξνιφγηα θαη νη ιάκπεο θσηφο 
πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ζα 
πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ελδερφκελε 
ζξαχζε. 

 Ζ ρξήζε γπάιηλσλ δνρείσλ, πνηεξηψλ, 
θιηηδαληψλ θαη κπνπθαιηψλ ζηνπο ρψξνπο 
πξνεηνηκαζίαο  θαη επεμεξγαζίαο λα 
απαγνξεχεηαη. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε μπξαθηνχ γηα ηελ ράξαμε 
ηεο δχκεο. πλίζηαηαη ε ρξήζε γηα απηφ ην 
ζθνπφ εξγαιείσλ κε ιαβή. 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο, γηα θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο 
θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ είλαη απαξαίηεηε. 

(γ) Να είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν 
πνπ λα επηηξέπεη επαξθή θαζαξηζκφ 
ησλ πέξημ ρψξσλ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ  ζα 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ 
πξφζβαζε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πέξημ 
ρψξσλ. 

 ε άιιε πεξίπησζε ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη 
λα είλαη θηλεηφο, ψζηε ν θαζαξηζκφο θαη ε 
απνιχκαλζε ηνπ λα είλαη δπλαηή.  

 Οη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα απέρνπλ 
απφ ην δάπεδν ηνπιάρηζηνλ 15 εθαη. ψζηε λα 
είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ 
θάησ απφ ηνπο πάγθνπο. πληζηάηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ζηε βάζε ησλ πάγθσλ 
κηθξψλ ηξνρψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
κεηαθίλεζε ησλ πάγθσλ θαη ν 
απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ.      

 

2. Όηαλ Δίλαη αλαγθαίν, ν εμνπιηζκφο 
πξέπεη λα θέξεη θάζε θαηάιιειε 
ζπζθεπή ειέγρνπ. 

 

3. Δάλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ρεκηθά πξφζζεηα γηα λα εκπνδίδεηαη ε 
δηάβξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
δνρείσλ, ηα πξφζζεηα απηά πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ νξζή 
πξαθηηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΣΡΟΦΩΝ   

 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
  

 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

  

1. Σα απνξξίκαηα ηξνθψλ, ηα κε 
εδψδηκα ππνπξντφληα θαη ηα άιια 
απνξξίκαηα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 
ην ηαρχηεξν απφ ρψξνπο φπνπ 
ππάξρνπλ ηξφθηκα, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζή ηνπο. 

 πληζηάηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. Όηαλ απηφ δελ 
είλαη εθηθηφ, ηφηε ηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα 
ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο 
(θάδνπο) ή δνρεία απνξξηκκάησλ. 

 Οη πεξηέθηεο ή ηα δνρεία ζα πξέπεη: 

 λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη λα 
απνκαθξχλνληαη εχθνια απφ ηνπο ρψξνπο 
ησλ ηξνθίκσλ, 

 λα βξίζθνληαη ζε θαηάιιειν χςνο ζε ζρέζε 
κε ηνπο πάγθνπο εξγαζίαο γηα λα 
δηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ηνπο, 

 λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 
ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, 

 λα κελ ππεξθνξηψλνληαη θαη λα αδεηάδνληαη 
ζπρλά.  

 Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 
θαζεκεξηλά κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, απφ 
ηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ.    

2. Σα απνξξίκκαηα ηξνθψλ, ηα κε 
εδψδηκα ππνπξντφληα θαη ηα άιια 
απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
ζε δνρεία πνπ θιείλνπλ, εθηφο εάλ ν 
ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ 
κπνξεί λα απνδείμεη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
ρξεζηκνπνηνχκελνη άιινη ηχπνη δνρείσλ 
ή ζπζηεκάησλ απνκάθξπλζεο είλαη 
θαηάιιεινη. Σα δνρεία απηά πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα 
κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη, φηαλ είλαη 
αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

 Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο 
ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε 
πεξηέθηεο ή δνρεία, πνπ πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ 
φξνπο:  
 λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ πιηθφ 

αδηαπφηηζην θαη αλζεθηηθφ, ην νπνίν 
θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη 
απνηειεζκαηηθά, δελ νμεηδψλεηαη εχθνια θαη 
γεληθά δελ θαηαζηξέθεηαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 
αλ ηέηνηα πιηθά αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ην 
γαιβαληζκέλν κέηαιιν θαη ην πιαζηηθφ, 

 λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ρσξεηηθφηεηα γηα λα 
ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο, 

 ην ζρήκα ηνπο λα παξέρεη επαξθή επζηάζεηα 
θαη λα επηηξέπεη ηελ επρεξή εθθέλσζε θαη 
θαζαξηζκφ ηνπο, 

 λα θέξνπλ πνδνθίλεην θάιπκκα, ην νπνίν  
εθαξκφδεη ζηεγαλά ζηα ρείιε ηνπ δνρείνπ, γηα 
λα απνθιείεηαη ε είζνδνο εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ ή λα παξαβηάδνληαη απφ θαηνηθίδηα 
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δψα (ζθχινπο θαη γάηεο). πληζηάηαη ηα 
θαιχκκαηα λα ζπλδένληαη κφληκα κε ηα 
δνρεία, γηα λα κε ράλνληαη, 

 Οη πεξηέθηεο ή ηα δνρεία ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπιινγή απνξξηκκάησλ θαη 
απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε ηνπο γηα ηε 
ζπιινγή ηξνθίκσλ.         

 πληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ, νη 
νπνίνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 
δνρείσλ ησλ απνξξηκκάησλ, κε ηξφπν πνπ ηα 
άθξα ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζάθνπ λα 
αλαδηπιψλνληαη πεξηκεηξηθά ζηα ρείιε ηνπ 
ζηνκίνπ ηνπ δνρείνπ. 

  Οη πιαζηηθνί ζάθνη ζα πξέπεη λα δέλνληαη εχθνια 
θαη απνκαθξχλνληαη κε ην γέκηζκά ηνπο γηα λα 
απνηξέπεηαη ε άκεζε επαθή ησλ απνξξηκκάησλ 
κε ηνπο θάδνπο. 

 Οη ζάθνη κε ηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ζε αζθαιέο κέξνο ή ζε κεηαιιηθφ 
πεξηέθηε, κέρξη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ 
επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο. 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ κεγάισλ θάδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ ή ησλ 
ζάθσλ κε ηα απνξξίκκαηα, κέρξη ηελ 
απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη 
λα επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη 
απνιχκαλζε. 

 Οη θάδνη ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε θαπάθη θαη 
λα παξακέλνπλ θιεηζηνί ζην ρξφλν πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ ζπιινγή σο ηελ απνκάθξπλζε 
ησλ απνξξηκκάησλ.   

 Όινη νη θάδνη ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά. Δπίζεο, ε 
απνιχκαλζε ησλ θάδσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη 
ζε ρψξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ πςεινχ 
θηλδχλνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπρλφηεξα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. 

 Δίλαη επηζπκεηφ λα ζρεδηάδνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο, ηα νπνία ζα πξνβιέπνπλ ηνλ 
ζπρλφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, ηφζν ησλ 
εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ 
ησλ θάδσλ.       

3. Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε 
πξφβιεςε γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ 
απνζήθεπζε κε εδψδηκσλ 
ππνπξντφλησλ θαη άιισλ 
απνξξηκκάησλ. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο 
απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνλ 
ρψξν επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη ζην ηέινο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο, εθηφο 
εάλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο απαηηνχλ ηελ 
ζπρλφηεξε απνκάθξπλζή ηνπο. Ζ ζπρλφηεηα 
ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε 
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θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηξφπν 
πνπ λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί θαη 
φηαλ είλαη αλαγθαίν λα πξνιακβάλεηαη ε 
δηείζδπζε δψσλ θαη επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ 
φγθν θαη ην είδνο ηνπο. 

 Σα απνξξίκκαηα δηαηεξνχληαη ζε εηδηθνχο 
ρψξνπο ή θάδνπο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Ζ νξζή 
βηνκεραληθή πξαθηηθή απαηηεί ην ζρεδηαζκφ 
εηδηθψλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ζηαζεξφ δάπεδν, 
γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε 
θάδνπο κε θαιχκκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
ρψξνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ παξνρή λεξνχ γηα ην 
πιχζηκν ησλ θάδσλ θαη απνρέηεπζε.  

 Ζ απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
θνληά ζε ρψξνπο πνπ γίλεηαη ε εθθφξησζε ησλ 
ηξνθίκσλ θαηά ηελ παξαιαβή. 

 Δάλ ε επηρείξεζε ζπγθεληξψλεη ηα απνξξίκκαηα 
ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηφηε νη ρψξνη απηνί 
πξέπεη λα έρνπλ έμνδν ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 
γηα λα γίλεηαη ε απνθνκηδή ηνπο. Οη εζσηεξηθνί 
ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα 
πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη λα θαζαξίδνληαη 
ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Οη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 
βνεζνχλ, ψζηε ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 
λα γίλεηαη ζε αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα 
πξέπεη λα θιείλνπλ θαηάιιεια, γηα λα κελ 
εηζέξρνληαη επηβιαβή έληνκα, ηξσθηηθά ή 
θαηνηθίδηα δψα.  

 Όηαλ ηα απνξξίκκαηα παξακέλνπλ γηα κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 
θαη δελ απνκαθξχλνληαη θαζεκεξηλά, ζπληζηάηαη 
λα απνζεθεχνληαη ζε ςπρφκελνπο ρψξνπο, νη 
νπνίνη ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζπρλά. 

4. Σα πγξά απφβιεηα πξέπεη λα 
απνκαθξχλνληαη κε πγηεηλφ θαη 
θηινπεξηβαιινληηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε 
ηε ζρεηηθή εθαξκνζηέα θνηλνηηθή 
λνκνζεζία θαη δελ πξέπεη λα απνηεινχλ 
πεγή κφιπλζεο, είηε άκεζα είηε έκκεζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ   ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ    

 
ΝΔΡΟ  

 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
  

 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

  

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή 
πφζηκνπ λεξνχ, φπσο νξίδεηαη απφ ην 
ΚΓΠ 87(Η)/2001 (Αξ. 3496/4.5.2001) Ο 
πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ 
Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο Νφκνο ηνπ 
2001 ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
98/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο 
Ννεκβξίνπ 1998.  
 
 
Σν λεξφ απηφ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 
ε κε κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ. 

 Σν λεξφ ζεσξείηαη «πφζηκν» φηαλ πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ νξγαληζκφ χδξεπζεο απφ ηνλ νπνίν  
πξνκεζεχεηαη λεξφ ε επηρείξεζε, ή απφ 
δεμακελέο απνζήθεπζεο χδαηνο ηεο 
επηρείξεζεο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ην «πφζηκν λεξφ».  

 Δάλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθή πεγή 
ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
«πφζηκνπ». Σν λεξφ απφ ηδησηηθή πεγή ζα 
πξέπεη λα εμπγηαίλεηαη θαη λα ειέγρεηαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμπγίαλζεο.   

 «Πφζηκν λεξφ» ζα  πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη: 
 γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ άξηνπ θαη ησλ 

πξντφλησλ αξηνπνηίαο 
 γηα ην πιχζηκν ησλ επηθαλεηψλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ άξην θαη ηα 
πξντφληα αξηνπνηίαο 

 γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ 
ρεηξηζηψλ ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο 

 γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ, 
ζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα 
ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σν „κε πφζηκν λεξφ‟ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 
επηδξνχλ ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο 
απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ, ηφηε ηα θίιηξα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
γηα λα κελ κνιχλνπλ ην λεξφ. Σα θίιηξα 
πξέπεη λα αιιάδνληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 
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ΠΑΓΟ   

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ πάγν  
Όπνπ ρξεηάδεηαη πάγνο, πξέπεη λα 
παξάγεηαη απφ λεξφ πνπ πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο γηα ην λεξφ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 
ΚΓΠ 87(Η)/2001 (Αξ. 3496/4.5.2001) Ο 
πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ 
Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο Νφκνο ηνπ 
2001 ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
98/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3εο 
Ννεκβξίνπ 1998.  
 
Απηφο ν πάγνο πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
ψζηε λα κε κνιχλνληαη ή ξππαίλνληαη ηα 
ηξφθηκα θαη πξέπεη λα παξάγεηαη, λα 
δηαθηλείηαη θαη λα απνζεθεχεηαη ππφ 
ζπλζήθεο πνπ ηνλ πξνθπιάζζνπλ απφ 
θάζε κφιπλζε ή ξχπαλζε. 

 Ο πάγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ηξφθηκα 
θαη πνηά ζα πξέπεη λα παξάγεηαη απφ 
„πφζηκν λεξφ‟. 

 Ο πάγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε 
κε ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα 
παξάγεηαη απφ „πφζηκν λεξφ‟. 

 Οη ζπζθεπέο παξαγσγήο ηνπ πάγνπ, νη 
πεξηέθηεο θαη ηα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηάζεζή ηνπ, ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζεκεία πνπ 
εμαζθαιίδνπλ φηη δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο 
κφιπλζεο. Σα κέξε ηεο ζπζθεπήο θαη ηα 
ζθεχε πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πάγν 
πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά. 

 Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη „θηπάξηζκα‟ ηνπ 
πάγνπ κε γπάιηλα ζθεχε ή κε ζθεχε πνπ δελ 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ, 
γηαηί ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ζπάζνπλ θαη λα 
ππάξμνπλ θνκκάηηα ηνπο ζηνλ πάγν.    

 
ΑΣΜΟ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ αηκό  
Ο αηκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε 
επαθή κε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλνο απφ θάζε νπζία πνπ 
παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή 
ελδέρεηαη λα κνιχλεη ηα ηξφθηκα. 
 

 Γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ, πνπ κπνξεί λα 
έξζεη ζε επαθή κε ηξφθηκα ή πεξηέρεηαη ζε 
απηά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη «πφζηκν 
λεξφ». 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηεί ε αθαιάησζε ησλ 
ζπζθεπψλ αηκνχ, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

 
ΜΖ ΠΟΗΜΟ ΝΔΡΟ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην κε πόζηκν 
λεξό  
Σν κε πφζηκν λεξφ, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή αηκνχ, 
ςχμε, θαηάζβεζε ππξθαγηάο θαη άιινπο 
παξεκθεξείο ζθνπνχο πνπ δελ 
ζρεηίδνληαη κε ηξφθηκα, πξέπεη λα 
δηνρεηεχεηαη κέζσ ρσξηζηψλ δηθηχσλ, 
ηα νπνία λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη 
λα κε ζπλδένληαη θαζφινπ κε ηα 
ζπζηήκαηα πνζίκνπ λεξνχ, νχηε λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο ζηα 
ζπζηήκαηα πνζίκνπ λεξνχ. 

 Γελ ζπληζηψληαη παξνρέο κή «πφζηκνπ 
λεξνχ» ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπ άξηνπ 
θαη ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο. 

 ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ππξφζβεζε 
ρξεζηκνπνηνχληαη κάληθεο πνπ ζπλδένληαη κε 
παξνρέο κε «πφζηκνπ λεξνχ». ε απηέο ηηο 
παξνρέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν 
ζθνπφο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θαη  νη 
ζσιελψζεηο ηνπο λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
ρξψκα. Σν λεξφ απηφ δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζηνπο 
ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗ  ΠΡΟΩΠΗΚΟ,  ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ  ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ     

 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
Καλνληζκόο (ΔΚ) 852/2004 γηα ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 
  

 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

Απαηηήζεηο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή  

 
1. Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο 
θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ 
θηλείηαη ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη 
εξγαζίεο κε ηξφθηκα ην νπνίν πξέπεη λα 
θνξά θαηάιιειν, θαζαξφ θαη φπνπ 
αξκφδεη πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. 
 

 Ζ πγεία θαη ε πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη 
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πηζαλφηεηα επηκφιπλζεο 
ησλ ηξνθίκσλ κε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο 
θαη κηθξννξγαληζκνχο αιινίσζεο. 

 Ζ απαίηεζε απηή αθνξά θάζε εξγαδφκελν πνπ 
εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο θαη 
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα. Σελ επζχλε γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζρεηηθά κε ηελ 
πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ θέξεη ν ππεχζπλνο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ν εξγαδφκελνο. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ θαζαξή ζηνιή 
εξγαζίαο θαη λα ηελ αιιάδνπλ ηαθηηθά ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε 
λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο 
ησλ ηξνθίκσλ. 

 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ελδπκαζία ζην ρψξν 
εξγαζίαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζέζε 
εξγαζίαο θάζε εξγαδφκελνπ, φπσο αλαθέξεηαη 
παξαθάησ: 

- ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο 
ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο 
ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα θνξά ζηνιή 
εξγαζίαο πνδηά θαη  θαπέιν. Δπίζεο, εάλ 
ν εξγαδφκελνο ρεηξίδεηαη ηξφθηκα πξέπεη 
λα θνξά γάληηα κηαο ρξήζεο φπνπ απηφ 
θξίλεηαη επηβεβιεκέλν ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο 
ρεηξηζκνχ ησλ ηξνθίκσλ. 

- ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ή εξγάδεηαη ζε 
ζέζε νδεγψλ  πξέπεη λα θνξά ζηνιή 
εξγαζίαο άιινπ ρξψκαηνο ε νπνία 
δηαηεξείηαη πάληα θαζαξή. 

 Οη εξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε 
ηα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα ή 
απνζπζθεπάδνπλ ηα ηξφθηκα πξνο θνπή ή 
δχγηζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο 
παξαθάησ θαλφλεο πγηεηλήο: 

- λα έρνπλ θαζαξά ρέξηα θαη εάλ ρεηξίδνληαη 
ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ λα θνξνχλ 
γάληηα κηαο ρξήζεο, 
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- λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κεηά απφ επαθή 
κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπο, 

- λα κελ θαπλίδνπλ, λα κελ ηξψλε ή πίλνπλ 
ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ,  

- λα θαιχπηνπλ ηα θνςίκαηα ηηο πιεγέο ζηα 
ρέξηα ή ζε άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπο 
κε αδηάβξνρν επίδεζκν γηα λα κελ 
κνιχλνληαη ηα ηξφθηκα. πληζηάηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε επηδέζκσλ έληνλνπ 
ρξψκαηνο γηα λα αλεπξίζθνληαη εχθνια 
φηαλ απνθνιιεζνχλ, 

- λα έρνπλ θνκκέλα ηα λχρηα ηνπο. 
 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο 
ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

- κεηά απφ βήμηκν ή θηέξληζκα, 
- κεηά απφ ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, 
- κεηά απφ ην θχζεκα ηεο κχηεο, 
- κεηά απφ θάπληζκα, θαγεηφ ή πνηφ, 
- φηαλ καδεχνπλ δηάθνξα αληηθείκελα 

απφ ην δάπεδν, 
- κεηά απφ ην δηάιεηκκα, 
- κεηά απφ επαθή κε θαηνηθίδηα δψα, 
- κεηά απφ επαθή κε ζθνππίδηα, 
- κεηά ηε κεηαθνξά αζζελψλ. 

 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην ρψξν 
επεμεξγαζίαο ή πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, 
δελ πξέπεη λα θπθινθνξεί ζηνπο άιινπο ρψξνπο 
ηεο επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο κε ηε ζηνιή 
εξγαζίαο. Ζ ζηνιή εξγαζίαο πξέπεη λα 
αθαηξείηαη φηαλ νη εξγαδφκελνη επηζθέπηνληαη 
ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε 
κε ηνπο  ρψξνπο παξαγσγήο άξηνπ θαη 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο. 

2. Απαγνξεχεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ε, κε νπνηαδήπνηε 
ηδηφηεηα, είζνδνο, ζε ρψξνπο εξγαζίαο 
κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη 
γλσζηφ ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη 
πάζρεη απφ λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη δηα 
ησλ ηξνθψλ, ή αηφκνπ πνπ πάζρεη π.ρ. 
απφ κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη 
πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε, 
έιθε ή δηάξξνηα, φηαλ πθίζηαηαη άκεζνο 
ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο. 
Κάζε πξφζσπν απαζρνινχκελν ζε 
επηρείξεζε ηξνθίκσλ ην νπνίν έρεη 

 Σν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο 
πψιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη λα έρεη 
πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ λα πηζηνπνηεί φηη δελ 
πάζρεη απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα πνπ κπνξεί 
λα κεηαδνζνχλ κε ηα  ηξφθηκα. 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

 Γηα ηελ ηήξεζε  ηεο αηνκηθήο ηνπο πγείαο θαη  
πγηεηλήο είλαη ππεχζπλνη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πξνζσπηθφ εκθαληζηεί 
κεηαδνηηθφ λφζεκα, νη ππεχζπλνη ησλ 
επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ ηε 
λνκηθή ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 
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πξνζβιεζεί θαη ελδέρεηαη λα έιζεη ζε 
επαθή κε ηξφθηκα, πξέπεη λα αλαθέξεη 
ακέζσο ηελ αζζέλεηα ή ηα ζπκπηψκαηα 
θαη εη δπλαηφλ ηα αίηηα ηνπο, ζηνλ 
ππεχζπλν επηρείξεζεο ηξνθίκσλ. 

θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Δάλ θξηζεί 
αλαγθαίν, ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα απέρεη απφ 
ηελ εξγαζία ή απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 
εξγαζίαο. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζηνπο ρψξνπο ησλ 
ηξνθίκσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεκεξψλνπλ 
ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο ζηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο: 

- φηαλ γλσξίδνπλ ή ππνςηάδνληαη φηη είλαη 
θνξείο ή πάζρνπλ απφ θάπνηα αζζέλεηα 
πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί  κε ηα  ηξφθηκα, 

- φηαλ έρνπλ θάπνην ηξαχκα, κφιπλζε ηνπ 
δέξκαηνο, έιθνο, δηάξξνηα, εκεηφ ή 
ζηνκαρηθή δηαηαξαρή, 

 Σελ ππνρξέσζε απηή ηελ αλαιακβάλνπλ νη 
εξγαδφκελνη κε γξαπηή δήισζε, ηελ νπνία 
ππνγξάθνπλ θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο, 

 Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα 
ελεκεξψλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο γηα 
ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Καηά ηελ επηζηξνθή ελφο εξγαδνκέλνπ κεηά 
απφ αζζέλεηα, ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα δεηήζεη γξαπηή ηαηξηθή 
γλσκάηεπζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ηνπ αζζελνχο 
εξγαδνκέλνπ λα επηζηξέςεη ζηελ εξγαζία ηνπ 
θαη λα απαζρνιεζεί ζην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ.  

 Οη δαπάλεο ηφζν γηα ηελ πξνκήζεηα, φζν θαη γηα 
ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ζηνιήο εξγαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ 
ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο 
ησλ ηξνθίκσλ πνπ δελ θνξά πνδηά θαη θαπέιν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ      

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΩΣΩΝ  ΤΛΩΝ   

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
  

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  
 

  

 
Απαηηήζεηο γηα ηε παξαιαβή 
πξώησλ  πιώλ   

 

1. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ δελ πξέπεη λα 
δέρεηαη θακία πξψηε χιε ή ζπζηαηηθφ, 
εάλ γλσξίδεη ή έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα 
ππνπηεχεηαη φηη, έρεη πξνζβιεζεί απφ 
παξάζηηα, παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο ή ηνμηθέο, 
απνζπληεζεηκέλεο ή μέλεο νπζίεο ζε 
βαζκφ πνπ, κεηά ηε ζπλήζε δηαινγή ή/ 
θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο 
ή δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πνπ 
εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο, 
ζα είλαη θαη πάιη αθαηάιιειν γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη ηηο 
πξψηεο χιεο θαη ζπζηαηηθά απφ επηιεγκέλνπο 
πξνκεζεπηέο. Κχξην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή λα 
είλαη ε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη ζπζηαηηθψλ  
επηζπκεηήο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο  

 Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπκθσλεκέλεο πξνδηαγξαθέο 
πνηφηεηαο θαη ζπληζηάηαη λα πξνέξρνληαη απφ 
επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θαλφλεο νξζήο 
πγηεηλήο πξαθηηθήο θαη/ή ζχζηεκα HACCP. 

 Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ 
αιινηψλνληαη εχθνια,   πξέπεη θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο λα έρνπλ θαζνξηζκέλε 
ζεξκνθξαζία ε νπνία θαη  δηαζθαιίδεη ηελ 
πγηεηλή ηνπο. 

 ε κεγάιεο παξαιαβέο πξψησλ πιψλ φπσο π.ρ.   
αιεχξη κέζσ ηξέλνπ ή θνξηεγνχ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη  νπηηθφο έιεγρνο  θαηά  ην μεθφξησκα ηνπ 
πξντφληνο. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα 
πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο μέλσλ ζσκάησλ ζηελ 
αιπζίδα παξαγσγήο. Σα πεξηζζφηεξα μέλα 
ζψκαηα θαη θπξίσο έληνκα πνπ βξίζθνληαη ζηα 
ηειηθά πξντφληα πξνέξρνληαη απφ ηηο πξψηεο 
χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά  κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο 
ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο λα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σα 
πξντφληα απηά κπνξεί επίζεο λα κνιπλζνχλ κε 
μέλα ζψκαηα κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο, θαηά ηελ 
απνζήθεπζε φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
επεμεξγαζίαο. Ζ απνζήθεπζε θαη ε επεμεξγαζία 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε  
επηκφιπλζε κε μέλα ζψκαηα 

 Οη πξψηεο χιεο ζα πξέπεη λα εθθνξηψλνληαη θαη 
λα ηαθηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
απνηξέπεηαη ε πηζαλή επηκφιπλζή ηνπο. 

 Γελ  πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά: 
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- αιινησκέλεο πξψηεο χιεο θαη ζπζηαηηθά 
, 

- πξντφληα ζηα νπνία έρεη ιήμεη ν 
πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο 
ηνπο, 

- πξντφληα πνπ δελ ηεξήζεθε ε ζσζηή 
ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, 

- πξντφληα κε θαηεζηξακκέλε 
ζπζθεπαζία.  

- Απηά ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζην 
πξνκεζεπηή ή λα απνζεθεχνληαη ζε 
εηδηθφ ρψξν κε θαηάιιειε ζήκαλζε ηεο 
αθαηαιιειφηεηαο ηνπο, έσο φηνπ 
απνξξηθζνχλ αξγφηεξα. 

 Όπνπ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε 
ηθαλφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηε δηαλνκή θαη 
ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζπζηαηηθψλ 
θαηά ηε δηαλνκή  κε αζθάιεηα. 

 ηα πξντφληα ςχμεο ή θαηάςπμεο ζα πξέπεη λα 
ειέγρεηαη  ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο. 

 
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  - ΓΗΑΣΖΡΖΖ  

Απαηηήζεηο γηα ηελ  απνζήθεπζε 
πξψησλ  πιψλ   
1.Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ  
απνζεθεχνληαη ζηελ επηρείξεζε πξέπεη 
λα δηαηεξνχληαη ππφ θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο, νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη 
θάζε επηβιαβήο αιινίσζε θαη λα 
πξνθπιάζζνληαη απφ κνιχλζεηο. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ  πιψλ θαη 
ζπζηαηηθψλ ζα πξέπεη νη  ζπλζήθεο  
απνζήθεπζεο λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα  
δηαζθαιίδνπλ  φηη  απηά δελ ζα αιινησζνχλ θαη 
δελ ζα κνιπλζνχλ κε μέλα ζψκαηα θαηά ηελ 
απνζήθεπζε. 

 Ζ απνζήθε ηνπ αιεχξνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 
ηζφγεην ρψξν ηεο επηρείξεζεο, εθηφο αλ 
ππάξρνπλ κεραληθά κέζα αλπςψζεσο ησλ 
αιεχξσλ, νπφηε κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ζην 
ππφγεην  

 Οη πξψηεο χιεο (άιεπξα) ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαζαξνχο, θαιά εμαεξηδφκελνπο 
θαη μεξνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ δελ απαηηνχληαη άιιεο 
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο) θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν 
έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αιινίσζή ηνπο έσο 
φηνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Θα πξέπεη λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ζπκππθλψζεηο ηεο 
πγξαζίαο, αθαζαξζίεο, ζθφλε θαη ηνμηθέο ρεκηθέο 
νπζίεο. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα 
δηαρσξίδνληαη  απφ ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο 
ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπίζεο ζπληζηάηαη θαιφο αεξηζκφο ησλ ρψξσλ 
απνζήθεπζεο ησλ αιεχξσλ κε ηελ ηνπνζέηεζή 
ηνπο ζε παιέηεο κε πεξηζψξηα αλαπλνήο γηαηί κε 
ηε ζπκπίεζε ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη κε ηελ παξνπζία πγξαζίαο ζα 
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κεησζεί ε δηαηεξεζηκφηεηά ηνπ.  

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ αιεχξνπ ζπληζηάηαη ε 
ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ, 
ηεο πγξαζίαο θαη ηεο εκθάληζεο εληφκσλ.  

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ ππνζηεί 
θαηαζηξνθή ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ θαη 
ζηα πξντφληα ζηα νπνία έρεη αλνηρζεί ε 
ζπζθεπαζία, ζα πξέπεη απηή λα μαλαθιείλεηαη 
ηθαλνπνηεηηθά ή λα γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ 
πξντφληνο ζε πεξηέθηε κε θάιπκκα. 

 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 
ζπζηαηηθψλ πνπ δελ είλαη θαζαξέο ζπληζηάηαη λα 
βνπξηζίδνληαη,  εμσηεξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, 
θαηά ηελ παξαιαβή, λα ηνπνζεηνχληαη κεηά ζε 
παιέηεο θαη λα κεηαθέξνληαη ζε θαιά  
νξγαλσκέλε απνζήθε. 

 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη πεξηηχιημεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη 
ζε θαζαξνχο θαη μεξνχο ρψξνπο, ρσξίο έληνκα ή 
ηξσθηηθά ή άιιεο πεγέο επηκφιπλζεο. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο 
ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή 
κε ηα ηειηθά πξντφληα. Απηά ζα πξέπεη λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ επηκνιχλζεηο κε 
κηθξννξγαληζκνχο θαη κε μέλα ζψκαηα. Σα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο απαηηνχλ ηελ ίδηα θξνληίδα θαηά 
ηελ δηαηήξεζε φπσο θαη νη πξψηεο χιεο θαη ηα 
ζπζηαηηθά. Τιηθά ζπζθεπαζίαο φπσο 
επηθεξσκέλν ραξηί ή κεκβξάλε θπηηαξίλεο ζα  
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξα θαζαξφ 
απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

 Οη πξψηεο χιεο ζα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη θαηά 
ηελ απνζήθεπζή ηνπο δηφηη εάλ δελ κεηαθηλεζνχλ 
γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ κελφο κπνξεί λα 
εκθαλίζνπλ έληνκα ή ηξσθηηθά. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ηα ζπζηαηηθά πνπ 
αιινηψλνληαη εχθνια ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

ζε ζεξκνθξαζία  5νC. Καηεςπγκέλα ζπζηαηηθά 
ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία -
18νC θαη θάησ. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ πξψησλ  πιψλ θαη 
ησλ ζπζηαηηθψλ απαηηείηαη απζηεξφο έιεγρνο ηεο 
ζθφλεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ.  
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 Καηά ηελ απνζήθεπζε νη πξψηεο χιεο, ηα 
ζπζηαηηθά θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη 
λα απνζεθεχνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα 
παιαηφηεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξψηα.  

 Οη απνζεθεπκέλεο πξψηεο χιεο θαη ζπζηαηηθά ζα 
πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα δέρνληαη 
νπηηθφ έιεγρν εμσηεξηθά γηα έληνκα θαη ηξσθηηθά. 
Σα ζπζηαηηθά πνπ είλαη επαίζζεηα ζηηο 
πξνζβνιέο ησλ εληφκσλ ζα πξέπεη λα 
ειέγρνληαη επίζεο θαη εζσηεξηθά 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα θαηάιιειε κέζνδν 
δεηγκαηνιεςίαο. 

 Όιεο νη πξψηεο χιεο πνπ είλαη ζε κνξθή ζθφλεο 
(άιεπξα) θαη ζπζηαηηθά ζα πξέπεη, φπνπ είλαη 
δπλαηφ, λα θνζθηλίδνληαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. 

 Καηά ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ κέζα θαη 
έμσ απφ ηνλ ρψξν απνζήθεπζεο ζα πξέπεη νη 
ζπζθεπαζίεο λα κελ ζχξνληαη ζην δάπεδν ηεο 
απνζήθεο δηφηη επηκνιχλνληαη θαη θαηά ην 
άδεηαζκα ησλ ζπζθεπαζηψλ αξγφηεξα ζηηο 
δεμακελέο, θνπλψληαο ηηο αλάπνδα, φηη βξσκηά 
βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ησλ ζπζθεπαζηψλ είλαη 
πηζαλφ λα βξεζεί κέζα ζην πξντφλ. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπζθεπαζηψλ, απηέο 
ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξνχο 
δνθνχο ή ζε κεηαιιηθά ξάθηα ή ζε άιινπ 
κεραληζκνχο πνπ εμππεξεηνχλ απηφλ ηνλ 
ζθνπφ. 

 Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία απνζήθεπζεο είλαη 
ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 
ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ εληφκσλ θαη ηεο κνχριαο. 

 Οη παιέηηεο  ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο 
θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Μεηά ην πιχζηκν ζα 
πξέπεη λα ζηεγλψλνληαη πξηλ απφ ηελ ρξήζε.  

 Οη επηζηξνθέο ησλ πξντφλησλ, ηδίσο εθείλσλ 
πνπ είλαη κνπριηαζκέλα, δελ ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή 
ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

 Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάςπμε θαη λα 
απαγνξεχεηαη λα μεπαγψζνπλ θαη λα 
θαηαςπρζνχλ μαλά.  

 ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ εηδηθά 
αξηνζθεπάζκαηα - ζθνιηαηνεηδή θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζάιακνη ςχμεο ρσξεηηθφηεηαο 
κεγαιχηεξεο ησλ δέθα θπβηθψλ κέηξσλ, νη ρψξνη 
απηνί πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθνδηάδνληαη κε 
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θαηάιιεια φξγαλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζε 
ζπρλά θαη ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηελ νπνία βξίζθνληαη 
ηα ηξφθηκα. 

 

 
 ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ   
 

 Οη ρψξνη πξνεηνηκαζίαο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 
πξψησλ πιψλ θαη ζπζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα 
δηαηεξνχλ ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ  θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη ηελ επεμεξγαζία. 

 Σν αιεχξη είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρεη κεγάιν 
αξηζκφ κπθήησλ κε απνηέιεζκα λα επηκνιχλεη 
ηελ αηκφζθαηξα ησλ ρψξσλ φπνπ γίλεηαη ε 
επεμεξγαζία ηνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ αιεπξηνχ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν ή φζν 
πεξηζζφηεξν καθξηά είλαη δπλαηφλ απφ ηα ηειηθά 
πξντφληα. 

 Οη αξηνπνηνί ππνρξενχληαη, φπνπ πξαθηηθά είλαη 
δπλαηφ, πξηλ απφ ηε δχκσζε ηεο αξηνκάδαο λα 
θνζθηλίδνπλ κε επηκέιεηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 
άιεπξα, έηζη ψζηε ν παξαζθεπαδφκελνο άξηνο 
λα είλαη νιφηεια απαιιαγκέλνο απφ 
νπνηαδήπνηε μέλα ζψκαηα π.ρ. έληνκα, ζρνηληά, 
θφθθνπο, πέηξεο ή άιια αληηθείκελα. Σν γηα ην 
ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκελα θφζθηλα πξέπεη 
λα είλαη απφ γαιβαληζκέλν ζπξκάηηλν πιέγκα 
Νν9, Νν12, Νν14, Νν16. 

 Σα θξνχηα, νη θαξπνί θαη νη μεξνί θαξπνί ζα 
πξέπεη λα ειέγρνληαη νπηηθά πξηλ απφ ηελ ρξήζε 
ηνπο. 

 Καηά ηελ αλάκεημε ησλ ζπζηαηηθψλ ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ πξνζζήθε 
ησλ πξνζζέησλ θαη λα αθνινπζνχληαη απζηεξά 
νη νδεγίεο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  

 Σν ςήζηκν ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία ππάξρεη ν 
θίλδπλνο λα αλαπηπρζνχλ ηα ζπφξηα ησλ 
βαθίισλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη έηζη ψζηε λα 
πξνθαιεί ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. 

 Σν ςήζηκν ηεο δχκεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθέο 
θαη νκνηφκνξθν δηφηη νη κηθξννξγαληζκνί, πνπ ζα 
επηβηψζνπλ ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζα 
αλαπηπρζνχλ ζηα ηειηθά πξντφληα ζηα νπνία  ην 
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επηηξέπνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ελεξγφηεηα 
λεξνχ, ζπζθεπαζία, ρξφλνο θαη ζπλζήθεο 
δηαηήξεζεο).  

 Καηά ην ςήζηκν ησλ πξντφλησλ  ζα πξέπεη λα 
δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο κεηαμχ ησλ 
ηεκαρίσλ απνζηάζεηο ψζηε λα πεηπραίλεηαη  
απνηειεζκαηηθφ ςήζηκν. 

 ηα κηθξά αξηνπνηεία φπνπ δελ ππάξρεη ζηφθα, 
γίλεηαη ζθέπαζκα ηεο αξηφκαδαο κε χθαζκα ή 
πιαζηηθφ ψζηε λα κελ κεησζεί ε ζεξκνθξαζία 
απφηνκα ή μεξαζεί ε αξηνκάδα πξηλ ην ςήζηκν. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ 
θαζαξηφηεηα θαη ζηε ρξήζε απηψλ ησλ 
πθαζκάησλ .  

 Κάζε παξηίδα ζηελ νπνία ππάξρεη ε ππνςία φηη 
δελ έρεη επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζχλζεζε, ζα 
πξέπεη λα παξακείλεη ππφ επηηήξεζε  έσο φηνπ 
δηαπηζησζεί φηη δηαζθαιίδεηαη ε ζπληήξεζε ησλ 
πξντφλησλ. 

 Αλ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα πξέπεη λα γίλεηαη 
θαηαζηξνθή ησλ πξντφλησλ θαη λα θαζαξίδνληαη 
θαη λα απνιπκαίλνληαη νη επηθάλεηεο πνπ ήξζαλ 
ζε επαθή κε ηα πξντφληα απηά. 

 
 

 
 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ   

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ  
πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ    
1. Όια ηα ηξφθηκα ηα νπνία 
δηαθηλνχληαη, απνζεθεχνληαη 
ζπζθεπάδνληαη, εθηίζεληαη θαη 
κεηαθέξνληαη, πξνθπιάζζνληαη απφ 
θάζε κφιπλζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηα 
θαηαζηήζεη  
(α) αθαηάιιεια πξνο βξψζε, επηβιαβή 
γηα ηελ πγεία, ή 
 

Ο άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο ζεσξνχληαη 
αθαηάιιεια γηα ηελ αλζξψπηλε   θαηαλάισζε  ή 
επηβιαβή γηα ηελ πγεία φηαλ έρνπλ κνιπλζεί κε 
ηνμηθέο νπζίεο ή παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, ζε 
επίπεδα πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, 
φπσο επίζεο θαη φηαλ  πεξηέρνπλ  αλεπηζχκεηα μέλα 
ζψκαηα (π.ρ. έληνκα, γπαιηά θ.ι.π.), ή είλαη 
αιινησκέλα .  

 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη: 
 
1. Καηά ηελ έθζεζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο 

 ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθζεζε ηνπ άξηνπ 
θαη ησλ πξντόλησλ αξηνπνηίαο ν νπνίνο 
έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ 
πξντφλησλ απηψλ.  

 Καηά ηελ έθζεζε ηνπ άξηνπ ζηα αξηνπνηεία 
απηφο ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθέο πξνζήθεο πνπ 
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ε θάησ βάζε ηνπο ζπληζηάηαη λα απέρεη 70 
cm απφ ην έδαθνο θαη λα βξίζθνληαη ζε 
αλάινγε απφζηαζε απφ ην ρψξν 
θπθινθνξίαο ησλ πειαηψλ, ζε ηξφπν ψζηε 
λα κελ είλαη δπλαηή ε δηαινγή ηνπ κε ηα ρέξηα 
απφ ηνπο πειάηεο.  

 Απαγνξεχεηαη ε ςειάθεζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο απφ ηνπο πειάηεο θαη 
ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο κε επζχλε 
ηνπ θαηαζηεκαηάξρε. 

 Καηά ηελ έθζεζε ηνπ άξηνπ ζηα πξαηήξηα 
άξηνπ θαη ζηα ινηπά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, 
ν άξηνο ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιειεο 
πξνζήθεο. 

 Καηά ηελ έθζεζε ησλ αξηνζθεπαζκάησλ 
ζηα αξηνπνηεία ή ζηα πξαηήξηα άξηνπ ή ζηα 
ινηπά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ηα 
αξηνζθεπάζκαηα  ηνπνζεηνχληαη  

  

 ζε αλνηθηνχο πεξηέθηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα 
ζε  γπάιηλεο πξνζήθεο έθζεζεο ή ζε 
πεξηέθηεο πνπ θέξνπλ θάιπκκα πνπ 
εθαξκφδεη ηθαλνπνηεηηθά.  

 Σα πξντφληα αξηνπνηίαο, κεηά ηελ εμαγσγή 
ηνπο απφ ηνπο θιηβάλνπο θαη ψζπνπ λα 
απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ζα ηνπνζεηνχληαη  ζε ζέζεηο 
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 
ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ θαηαλαισηή θαη απφ 
επηκνιχλζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθά.   

 Καηά ηελ έθζεζε κεξηθώλ πξντόλησλ 
αξηνπνηίαο (αξηνζθεπάζκαηα) κε ρακειφ 
πνζνζηφ πγξαζίαο (παμηκάδηα, θξπγαληέο θαη 
ινηπά παξφκνηα είδε) επηηξέπεηαη ε 
ζπζθεπαζία ηνπο ζε ζαθνχιεο απφ πιαζηηθή 
χιε θιεηζκέλεο κε ζπλδεηηθή κεραλή εθ' φζνλ 
ε χιε απηή πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Τιηθψλ θαη 
Αληηθεηκέλσλ, Δπαθή κε Σξφθηκα 
Καλνληζκνχο.  

 Καηά ηελ έθζεζε ησλ εηδηθώλ 
αξηνζθεπαζκάησλ   - ζθνιηαηνεηδψλ,  ηα 
νπνία ζεξβίξνληαη δεζηά, ηα εηδηθά απηά 
αξηνζθεπάζκαηα δηαηεξνχληαη ζε 

ζεξκνθξαζία  60ν  C γηα πεξηνξηζκέλν 
ρξφλν.   

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ άξηνπ  θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο ζηηο παξαπάλσ ζαθνχιεο πξέπεη 
λα γίλεηαη φηαλ απηά απνθηήζνπλ ηε 
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ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Ο ζπζθεπαζκέλνο άξηνο θαη ηα πξντφληα 
αξηνπνηίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηα 
Καηαζηήκαηα Πψιεζεο Σξνθίκσλ ζε ηδηαίηεξα 
ξάθηα θαη λα κελ αλακεηγλχνληαη κε άιια 
πσινχκελα είδε. 

 ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη  νη ελδείμεηο πνπ πξνλννχληαη 
ζηνπο πεξί ήκαλζεο, Παξνπζίαζεο θαη 
Γηαθήκηζεο Σξνθίκσλ (Γεληθνχο )Καλνληζκνχο 
ηνπ 2002.  

 

 Χο πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπ άξηνπ επηηξέπνληαη : 
- Υάξηεο ζπζθεπαζίαο 
- Αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε (ζεινθάλ) 
- Πιαζηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα 

ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, πνπ 
ζπλάδνπλ κε ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο 

 
2. Καηά ηελ πώιεζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο 
 

 Καηά ηελ πώιεζε ηνπ άξηνπ ζην αξηνπνηείν, 
ν άξηνο παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ζε 
θαηάιιειν πεξηηχιηγκα ή άιιε ζπζθεπαζία πνπ 
ζπλάδεη κε ηνπο θαλνληζκνχο.   

 Καηά ηελ πώιεζε ησλ αξηνζθεπαζκάησλ ζηα 
αξηνπνηεία, ζηα πξαηήξηα άξηνπ θαη ζηα 
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ηα πξντφληα  
ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή ζπζθεπαζία θαη δίλνληαη 
ζηνλ θαηαλαισηή 

 Καηά ηελ πώιεζε ησλ εηδηθώλ 
αξηνζθεπαζκάησλ – ζθνιηαηνεηδώλ, ηα  
πξντφληα απηά δίλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ή κε 
θαηάιιειν πεξηηχιηγκα ή κε θαηάιιειε 
ζπζθεπαζία πνπ ζπλάδεη κε ηνπο θαλνληζκνχο.  

 

 Καηά ηελ πώιεζε  θνπινπξηώλ απφ ηνπο 
πιαλφδηνπο πσιεηέο απηά  πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε παιφθξαθηεο βηηξίλεο νη νπνίεο 
ζα θιείλνπλ θαιά,  ψζηε  ην εζσηεξηθφ ηνπο λα 
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ζθφλε, ηα έληνκα θαη 
άιιεο ξππάλζεηο  

(β) κνιπζκέλα θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα 
ήηαλ ινγηθφ λα αλακέλεηαη ε 
θαηαλάισζή ηνπο ζε απηή ηε 
θαηάζηαζε. Ηδηαίηεξα ηα ηξφθηκα πξέπεη 
λα ηνπνζεηνχληαη ή λα πξνζηαηεχνληαη 
θαηά ηξφπν πνπ λα  ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

 Ο άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο δελ ζα 
πξέπεη λα δηαηίζεληαη πξνο θαηαλάισζε εάλ 
έρνπλ αλάπηπμε κνχριαο, ή εκθαλίδνπλ 
ζρνηλψδε κάδα ζην εζσηεξηθφ ηνπο,  ή 
πεξηέρνπλ  μέλα ζψκαηα  (γπαιηά , έληνκα θ.ά. ). 
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νπνηνδήπνηε θίλδπλν κφιπλζεο.  Γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο απαηηείηαη λα ιεθζνχλ 
κέηξα ψζηε λα  απνθεχγεηαη ε παξνπζία ηνπο 
ζηνλ άξην θαη ζηα πξντφληα αξηνπνηίαο . 

 

 

 
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΡΩΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΝΣΟΜΩΝ  

Πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ επαξθείο 
δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη 
ειέγρνληαη ηα επηβιαβή δψα. Πξέπεη, 
επίζεο λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο 
δηαδηθαζίεο γηα λα εκπνδίδνληαη ηα 
νηθηαθά δψα λα εηζέξρνληαη ζε ρψξνπο 
φπνπ παξαζθεπάδνληαη, δηαθηλνχληαη, ή 
απνζεθεχνληαη ηξφθηκα, (ή εάλ ην 
επηηξέπεη ε αξκφδηα αξρή ζε εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο, λα εκπνδίδεηαη ε κφιπλζε 
ιφγσ ηεο εηζφδνπ απηήο). 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη ησλ εληφκσλ 
θαη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη, φηαλ δελ ππάξρεη 
ε απαηηνχκελε γλψζε, κε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν 
εηδηθφ γηα απεληνκψζεηο θαη θαηαπνιεκήζεηο 
ηξσθηηθψλ, κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο (ζπκβφιαην). 
Δπίζεο λα κεξηκλάηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 
πνπιηψλ. 

 Γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα 
θξνληίδνπλ: 

- Σν πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ ζηελ επηρείξεζε 

- Σελ θάιπςε ησλ παξαζχξσλ κε ζίηεο. 
- Σελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ παγίδσλ γηα 

ηα έληνκα 
- Σε ζσζηή απνζήθεπζε θαη αλαθχθισζε 

ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

- Σηο ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο θαη εάλ 
ρξεηαζηεί κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ 
ζπκβνχισλ 

- Σε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ 

 Απαγνξεχεηαη ν ςεθαζκφο ή ε πξνζζήθε 
δνισκάησλ ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζηα 
κεραλήκαηα παξαγσγήο άξηνπ θαη πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο. Όηαλ απαηηείηαη, γίλεηαη απφ εηδηθνχο 
θαη αθνινπζείηαη πάληα απφ πνιχ θαιφ 
θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ αλάινγν 
αξρείν. 
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ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ   

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηθίλδπλεο ή 
θαη κε εδψδηκεο νπζίεο  
Οη επηθίλδπλεο ή /θαη κε εδψδηκεο 
νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δσνηξνθψλ,  πξέπεη λα θέξνπλ ηελ 
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα 
απνζεθεχνληαη ζε ρσξηζηνχο θαη 
αζθαιείο πεξηέθηεο. 

 Ο άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο  ζηα νπνία 
έρεη αλαπηπρζεί κνχρια ή απηά πνπ έρεη ιήμεη ν 
ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπο  πξέπεη λα 
απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 
επηρείξεζεο θαη λα απνξξίπηνληαη Πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη άκεζα ζε μερσξηζηνχο ρψξνπο 
απφ ηα άιια πξντφληα δηφηη ππάξρεη ν θίλδπλνο 
ηεο επηκφιπλζεο. 

 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο φπσο ηα 
απνιπκαληηθά, ηα απνξξππαληηθά θαη νη νπζίεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ,  πξέπεη λα είλαη ζε 
δνρεία κε θαηάιιειε επδηάθξηηε ζήκαλζε θαη λα 
απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεια δηαρσξηδφκελνπο 
απφ ηα ηξφθηκα ρψξνπο. 
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ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 
Οη πξψηεο χιεο, ηα ζπζηαηηθά, ηα 
ελδηάκεζα πξντφληα, θαη ηα ηειηθά 
πξντφληα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 
πξνζθέξνληαη γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 
παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ή ην 
ζρεκαηηζκφ ηνμηλψλ πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ λα 
κελ ζπλεπάγνληαη θίλδπλν γηα ηελ πγεία. 
Όζν ην επηηξέπεη ε αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, επηηξέπεηαη ε παξακνλή 
ηξνθίκσλ εθηφο ρψξσλ, ειεγρφκελεο 
ζεξκνθξαζίαο επί πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα 
πξαθηηθνχο ιφγνπο ρεηξηζκνχ, θαηά ηε 
παξαζθεπή, ηε κεηαθνξά, ηελ 
απνζήθεπζε, ηελ έθζεζε θαη ην 
ζεξβίξηζκα ησλ ηξνθίκσλ. 
Όηαλ ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ή λα ζεξβίξνληαη ζε 
ρακειή ζεξκνθξαζία, πξέπεη λα 
ςχρνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά 
ην ηειεπηαίν ζηάδην επεμεξγαζίαο ππφ 
ζεξκφηεηα, ή εάλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζεξκφηεηα κεηά ην ηειηθφ ζηάδην 
παξαζθεπήο  ζε ζεξκνθξαζία πνπ λα 
κελ πξνθαιεί θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία. 
 
Όηαλ ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ή λα ζεξβίξνληαη ζε 
ρακειή ζεξκνθξαζία, πξέπεη λα 
ςχρνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά 
ην ζηάδην ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ή εάλ 
δελ γίλεηαη ζεξκηθή επεμεξγαζία, κεηά 
ην ηειηθφ ζηάδην παξαζθεπήο, ζε 
ζεξκνθξαζία πνπ λα κελ πξνθαιεί 
θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία. 
 
Ζ απφςπμε ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα 
πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν 
αλάπηπμεο παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ ή ην ζρεκαηηζκφ 
ηνμίλσλ ζηα ηξφθηκα. Καηά ηελ 
απφςπμε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ δελ 
ζπλεπάγνληαη θίλδπλν γηα ηελ πγεία. 
Όηαλ ηα πγξά πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 
δηαδηθαζία απφςπμεο ελδέρεηαη λα 

 Δάλ ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη πξψηεο χιεο, 
ζπζηαηηθά  ή ηξφθηκα πνπ αιινηψλνληαη εχθνια, 
απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 
5νC ή ρακειφηεξε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
πνηφηεηα ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 
γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 
επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
ςπγεία ή θαηαςχθηεο ζε αξηζκφ θαη κέγεζνο 
αλάινγα κε ηελ παξαγσγήο ηνπο. 

 Σα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη κε ςχμε, φηαλ 
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ,  ζα πξέπεη λα 
θέξνληαη εθηφο ςχμεο ζε κηθξέο πνζφηεηεο  ψζηε 
ε επεμεξγαζία ηνπο λα επηηειείηαη γξήγνξα θαη 
λα κελ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Ο ρξφλνο 
πνπ κπνξνχλ ηα ηξφθηκα λα παξακέλνπλ  ζε κε 
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, εμαξηάηαη απφ ηελ 
ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ επεμεξγαζίαο θαη απφ 
ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα ππνζηνχλ ηα 
ηξφθηκα απηά 

 Σα απγά, ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 
μερσξηζηφ ςπγείν ή ζε μερσξηζηφ ρψξν ζην ίδην 
ςπγείν θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ηελ 
αλαγξαθφκελε εκεξνκελία αλάισζεο ηνπο. 

 Δάλ ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη πξντφληα ηα 
νπνία κεηαθέξνληαη κε ςχμε, ηφηε ε κεηαθνξά 
ηνπο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη έηζη ψζηε λα 
πεξηνξίδεηαη ε παξακνλή ηνπο ζε ζπλζήθεο 
πεξηβάιινληνο θαη λα κελ κεηαβάιιεηαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη: 
α) ηα ηξφθηκα λα απνζεθεχνληαη θαηεπζείαλ κεηά 
ηελ παξαιαβή ηνπο, β) λα κεηαθέξνληαη ζηνπο 
ρψξνπο δηαηήξεζεο αξρηθά, ηα ηξφθηκα ςχμεο, 
κεηά ηα ηξφθηκα θαηάςπμεο θαη ηέινο ηα 
ιαραληθά. 

 ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ςπγείνπ, ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ηξφθηκα παξακέλνπλ ζε κε 
θαλνληθή ζεξκνθξαζία, γηα φζν ην δπλαηφλ 
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα λα 
απνθεχγνληαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζπληζηάηαη λα 
ππάξρεη πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

 Καηεςπγκέλα πξντφληα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
ζε ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε ησλ –18 νC.  

 Ζ απφςπμε ησλ πξντφλησλ απηψλ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ λα πεξηνξίδεη 
ζην ειάρηζην ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ ή ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνμηλψλ ζηα 
ηξφθηκα.  
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ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία, πξέπεη 
λα απνζηξαγγίδνληαη επαξθψο. Μεηά 
ηελ απφςπμή ηνπο, ν ρεηξηζκφο ησλ 
ηξνθίκσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν 
πνπ λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηνλ 
θίλδπλν αλάπηπμεο παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ ή ην ζρεκαηηζκφ 
ηνμηλψλ 

Ζ απφςπμε πξέπεη λα γίλεηαη ζε ςπγείν ή ζε 
θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ ζάιακν απφςπμεο 
ζε ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε ησλ 5 νC. 
Δλαιιαθηηθά ε απφςπμε κπνξεί λα γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε ηξερνχκελνπ, πφζηκνπ λεξνχ 
ζεξκνθξαζίαο ίζεο ή ρακειφηεξεο ησλ 21 νC γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 3 σξψλ.  

 Σα «ζεξκά» ηξφθηκα (εθείλα ηα νπνία πσινχληαη 
δεζηά) ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 
ζεξκνθξαζία ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 60νC, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο 
ηνπο. Δάλ δελ πσιεζνχλ ζε απηφ ην δηάζηεκα ηα 
πξντφληα απηά απνξξίπηνληαη.  

 
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ  ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

 
Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 

1. Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ή / 
θαη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ φζνλ 
ρεηξίδνληαη ηξφθηκα, αλάινγα κε 
ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

2. Σα πξφζσπα πνπ είλαη 
ππεχζπλα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο αξρέο 
ηνπ HACCP , έρνπλ εθπαηδεπηεί 
θαηάιιεια ζηελ εθαξκνγή ησλ 
Αξρψλ HACCP. 

3. πκκφξθσζε πξνο φιεο ηηο 
απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ 
ηα πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη 
ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο 
ηξνθίκσλ. 

 

 Σν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ άξηνπ θαη 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο, ζα πξέπεη λα είλαη 
εθπαηδεπκέλν γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ πγηεηλήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
παξφληα «νδεγφ πγηεηλήο».  

 ηηο επηρεηξήζεηο άξηνπ θαη πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο  πνπ απαηηείηαη εθαξκνγή πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο HACCP, νη ππεχζπλνη ησλ 
επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ, ψζηε νη 
αξκφδηνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
HACCP ζηελ επηρείξεζε ηξνθίκσλ λα έρνπλ 
θαηαξηηζζεί επαξθψο ζηηο αξρέο ηνπ HACCP. 
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ΜΔΡΟ 4  ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

 

 Οη πξώηεο ύιεο, ηα ζπζηαηηθά, ηα ελδηάκεζα πξντόληα θαη ηα ηειηθά πξντόληα, ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ή ην ζρεκαηηζκό ηνμηλώλ, πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο.  

 Δπηηξέπεηαη ε παξακνλή πξώησλ πιώλ αιιά θαη άξηνπ θαη αξηνζθεπαζκάησλ εθηόο ρώξσλ ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίαο γηα 
νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, όηαλ απηό επηβάιιεηαη από πξαθηηθνύο ιόγνπο ρεηξηζκνύ θαηά ηελ παξαζθεπή, ηε κεηαθνξά, ηελ 
απνζήθεπζε, θαη ηελ έθζεζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντόλησλ αξηνπνηίαο.  

 

 
ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔ ΜΑΓΗΑ Ζ ΥΩΡΗ ΜΑΓΗΑ 

 
εκεία Διέγρνπ Κίλδπλνο Πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ Παξαθνινύζεζε 

1. Πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ 
θαη ζπζηαηηθώλ  

Ζ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη 
ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ : 
 

 Φπηνθάξκαθα –ρεκηθέο 
νπζίεο 

 Ξέλα αληηθείκελα 

 Έληνκα 

 Μηθξννξγαληζκνχο 
 

 Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο 
θαηά ηελ πξνκήζεηα  

 Πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ  θαη 
ζπζηαηηθψλ απφ αμηφπηζηνπο 
πξνκεζεπηέο 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ησλ πξψησλ 
πιψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή  

 

2. Παξαιαβή πξώησλ πιώλ 
θαη ζπζηαηηθώλ  

Παξαιαβή πξντφλησλ πνπ δελ 
έρνπλ ηηο θαζνξηζκέλεο 
πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο  
 

 Δπηκφιπλζε κε: 

 Ξέλα αληηθείκελα 

 Έληνκα 

 Μηθξννξγαληζκνχο 
 
 

 Έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ  πνηφηεηαο 
ησλ πξντφλησλ    

 Καζνξηζκφο  ζπλζεθψλ  κεηαθνξάο / 
παξαιαβήο αλάινγα κε ην πξντφλ (π.ρ. 
ζεξκνθξαζία, πγξαζία)  

 Παξαιαβή πξψησλ πιψλ θαη 
ζπζηαηηθψλ  πνπ δελ έρεη ιήμεη ε 
εκεξνκελία ηνπο  θαη ηα νπνία 
δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 
ζπζθεπαζία ηνπο 

 Έιεγρνο εκεξνκελίαο 
ιήμεο, ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ ηξνθίκσλ   

 Έιεγρνο ζπλζεθψλ 
κεηαθνξάο θαη πγηεηλήο 
θαηάζηαζεο κεηαθνξηθνχ 
κέζνπ 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ  ζπζθεπαζηψλ,  

 Έιεγρνο  γηα ηελ  
παξνπζίαο εληφκσλ,  
πγξαζίαο, κνχριαο θαη 
μέλσλ ζσκάησλ  

 

3. Απνζήθεπζε / Γηαηήξεζε 
πξώησλ πιώλ θαη 
ζπζηαηηθώλ 

 Δπηκφιπλζε / αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 
αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 
απνζήθεπζεο 

  Απνζήθεπζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

κε ςχμε 5νC ή θαηάςπμε ζε  -18νC  
 

  Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο  
θαη ρξφλνπ απνζήθεπζεο 

 Δπηκφιπλζε απφ έληνκα θαη 
μέλα ζψκαηα θαη απφ ηελ 
παξνπζία ηξσθηηθψλ θιπ 

  Πξφγξακκα κπνθηνλίαο – 
εληνκνθηνλίαο 

 Οπηηθνί έιεγρνη θαη 
δηαηήξεζε αξρείνπ  

 Αλάπηπμε εληφκσλ ζηα 
άιεπξα 

 Γηαηήξεζε ζε δξνζεξφ κέξνο κε 
ζσζηφ εμαεξηζκφ 

 Υξεζηκνπνίεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, 
πγξαζίαο  θαη ρξφλνπ 
απνζήθεπζεο  

 Δπηκφιπλζε απφ ιεξσκέλεο 
εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο  

 Απνζήθεπζε ζε θαζαξνχο ρψξνπο  

 Πξφγξακκα θαζαξηζκνχ 

 Οπηηθφο έιεγρνο  

 Δπηκφιπλζε απφ 
ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ 
αλνηρηεί θαη θαηφπηλ 
απνζεθεπηεί 

 Καιφ θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο 

  Μεηαθνξά ζε πεξηέθηεο κε θαπάθη  

 Οπηηθφο έιεγρνο 

 Αιινίσζε ησλ πξντφλησλ 
πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα  

 Υξήζε ησλ πξντφλησλ κέρξη ηελ 
πξνηεηλφκελε εκεξνκελία ιήμεο 

 Υξήζε θαηά ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα  ησλ 
πξψησλ απνζεθεπηηθψλ πιψλ (FIFO)  

  Πξνζδηνξηζκφο θαη 
επηζήκαλζε ηνπ ρξφλνπ 
ησλ πξντφλησλ πνπ 
απνζεθεχνληαη   
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4.  Γνζνιόγεζε (δύγηζκα) 
- - 

- 

5.  Κνζθίληζκα  Με θαιφ θνζθίληζκα θαη 
παξακνλή μέλσλ ζσκάησλ  

 Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ θφζθηλσλ 

 Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ 
θφζθηλσλ  

 Οπηηθφο έιεγρνο 
 

6. Αλάκημε / δύκσκα 
/παξακνλή 

 Δπηκφιπλζε απφ θζαξκέλα ή 
ζπαζκέλα ζθεχε θαη 
εμνπιηζκφ 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ ζθεπψλ 
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
 

 Οπηηθφο έιεγρνο  

  Έιεγρνο πγηεηλήο θαη ησλ 
ρεηξηζκψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο λεξνχ  

 

 Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε απφ 
κε θαζαξφ εμνπιηζκφ ή απφ 
ην πξνζσπηθφ 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ 

 Καλφλεο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Δπηκφιπλζε απφ ηηο 
ζπζθεπαζίεο θαηά ην 
άδεηαζκα  

 Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 
θαηά ην άδεηαζκα ηνπ αιεχξνπ  

 

 Δπηκφιπλζε απφ λεξφ   Υξεζηκνπνίεζε λεξνχ απφ ην δίθηπν 
 

7. Μνξθνπνίεζε 
(ηνπνζέηεζε ζε ιακαξίλεο 
θιπ) 

 Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε απφ 
κε θαζαξφ εμνπιηζκφ ή απφ 
ην πξνζσπηθφ  

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ 

 Καλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  
 

 

8.  Σνπνζέηεζε ζε ζηόθα    
 

9. Θεξκηθή επεμεξγαζία   Δπηβίσζε ζπνξνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ  

 

 Καιή πνηφηεηα αιεχξσλ 

 Γηαηήξεζε ησλ αιεχξσλ ζε δξνζεξφ 
κέξνο θαη θαηαλάισζε ζε ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Καζνξηζκφο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο 
ςεζίκαηνο  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο θαη 
ρξφλνπ ςεζίκαηνο  

 
 

10. Παξακνλή ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
 

 Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε απφ 
κε  θαζαξφ πεξηβάιινλ 
(κχθεηεο) εμνπιηζκφ ή απφ ην 
πξνζσπηθφ 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ 

 Καλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 
 

11.  Σεκαρηζκόο  Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε απφ 
κε θαζαξφ εμνπιηζκφ ή απφ 
ην πξνζσπηθφ 

 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ ησλ 
κεραλεκάησλ θνπήο ηνπ άξηνπ ζε θέηεο 

 Καλφλεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Οπηηθφο έιεγρνο 
 
 
 

12.  Β΄ Θεξκηθή Δπεμεξγαζία    

13.  Σνπνζέηεζε ζε παλέξηα – 
Παξακνλή ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

 Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε απφ 
κε θαζαξά παλέξηα ή άιιν  
εμνπιηζκφ ή απφ ην 
πξνζσπηθφ 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ 

 Καλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 
 

14. πζθεπαζία  Δπηκφιπλζε απφ ηα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο 

 

 Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιειεο θαη θαζαξήο  
ζπζθεπαζίαο γηα άξην θαη 
αξηνζθεπάζκαηα. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πξνκεζεπηή γηα ηα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο 

 

 

 Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ  
(κνχριαο ή ζρνίληαζκα) ιφγσ 
άκεζεο ζπζθεπαζίαο κεηά ηε 
ζεξκηθή επεμεξγαζία 
(ζρεκαηηζκφο πγξαζίαο) 

 

 πζθεπαζία κφλν ησλ πξντφλησλ πνπ 
έρνπλ απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

 

 

15.  Μεηαθνξά  Δπηκφιπλζε απφ ηα 
κεηαθνξηθά κέζα ή απφ ην 
πξνζσπηθφ 

 

 Υξεζηκνπνίεζε θαζαξψλ θαη 
θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

 Τγηεηλή πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Μεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο ζπζθεπαζκέλσλ  

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ 
κέζσλ κεηαθνξάο 
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16. Έθζεζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντόλησλ αξηνπνηίαο  
(εληόο ηνπ αξηνπνηείνπ ή 
εληόο πξαηεξίνπ άξηνπ ή  
θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ  

 Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ 
ιφγσ αθαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ παξακνλήο πξνο 
δηάζεζε 

 

 Γηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ  ζηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 
γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
 

 Δπηκφιπλζε απφ 
κηθξννξγαληζκνχο θαη μέλα 
ζψκαηα  

 

 Έθζεζε άξηνπ ζε αξηνπνηείν 
ζπζθεπαζκέλν ή κε  

 Έθζεζε άξηνπ ζε πξαηήξηα ή 
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ  ζπζθεπαζκέλνπ  

 Έθζεζε αξηνζθεπαζκάησλ ζε αλνηθηνχο 
πεξηέθηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε  
γπάιηλεο πξνζήθεο έθζεζεο ή ζε ζέζεηο 
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο 
απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ θαηαλαισηή 
θαη απφ επηκνιχλζεηο ηνπ 
πεξηβάιινληνο γεληθά.. 

 Έθζεζε ησλ αξηνζθεπαζκάησλ κε 
ρακειφ πνζνζηφ πγξαζίαο ζε 
θαηάιιειεο ζαθνχιεο  

 

 Οπηηθφο έιεγρνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Πώιεζε ηνπ άξηνπ θαη 
ησλ πξντόλησλ αξηνπνηίαο  
(εληόο ηνπ αξηνπνηείνπ ή 
εληόο πξαηεξίνπ άξηνπ ή  
θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ 

 Δπηκφιπλζε απφ 
κηθξννξγαληζκνχο θαη μέλα 
ζψκαηα  

 

  Πψιεζε άξηνπ απφ ην  αξηνπνηείν κε 
θαηάιιειν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ή 
ζπζθεπαζκέλνπ 

 Πψιεζε ηνπ άξηνπ απφ ηα πξαηήξηα ή 
ηα θαηαζηήκαηα ζπζθεπαζκέλνπ   

 Πψιεζε ησλ αξηνζθεπαζκάησλ κε 
θαηάιιειν πεξηηχιηγκα ή 
ζπζθεπαζκέλσλ  
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ΔΗΓΗΚΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ - ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΖ 
 

εκεία Διέγρνπ Κίλδπλνο Πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ Παξαθνινύζεζε 
1. Πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ Ζ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη 

ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ : 

 Φπηνθάξκαθα –ρεκηθέο 
νπζίεο 

 Ξέλα αληηθείκελα 

 Έληνκα 

 Μηθξννξγαληζκνχο 
 

 Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ 
πνηφηεηαο θαηά ηελ πξνκήζεηα  

 Πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ  θαη 
ζπζηαηηθψλ απφ αμηφπηζηνπο 
πξνκεζεπηέο 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ησλ 
πξψησλ πιψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή 

 

2. Παξαιαβή πξώησλ πιώλ Παξαιαβή πξντφλησλ πνπ δελ 
έρνπλ ηηο θαζνξηζκέλεο 
πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο  
 
Δπηκφιπλζε κε: 

 Ξέλα αληηθείκελα 

 Έληνκα 

 Μηθξννξγαληζκνχο 
 
 

 Έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ  
πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ    

 Καζνξηζκφο  ζπλζεθψλ  
κεηαθνξάο / παξαιαβήο αλάινγα κε ην 
πξντφλ (π.ρ. ζεξκνθξαζία, πγξαζία)  

 Παξαιαβή πξψησλ πιψλ θαη 
ζπζηαηηθψλ  πνπ δελ έρεη ιήμεη ε 
εκεξνκελία ηνπο  θαη ηα νπνία 
δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 
ζπζθεπαζία ηνπο 

 Έιεγρνο εκεξνκελίαο 
ιήμεο, ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 
ηξνθίκνπ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο 
ηνπ  

 Έιεγρνο ζπλζεθψλ 
κεηαθνξάο θαη πγηεηλήο 
θαηάζηαζεο κεηαθνξηθνχ 
κέζνπ 

 Έιεγρνο ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ  
ζπζθεπαζηψλ,  

 Έιεγρνο  γηα ηελ  
παξνπζίαο εληφκσλ,  
πγξαζίαο, κνχριαο θαη μέλσλ 
ζσκάησλ 

 

3.  Απνζήθεπζε / Γηαηήξεζε 
πξώησλ πιώλ θαη ζπζηαηηθώλ 

 Δπηκφιπλζε / αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ 
αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 
απνζήθεπζεο 

 Απνζήθεπζε ζε θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο κε ςχμε 5νC ή θαηάςπμε 

ζε  -18νC  
 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο  
θαη ρξφλνπ απνζήθεπζεο 

 Δπηκφιπλζε απφ έληνκα θαη 
μέλα ζψκαηα θαη απφ ηελ 
παξνπζία ηξσθηηθψλ θιπ 

 Πξφγξακκα κπνθηνλίαο – 
εληνκνθηνλίαο 

 Οπηηθφο έιεγρνο θαη 
δηαηήξεζε αξρείνπ 
κπνθηνλίαο – εληνκνθηνλίαο 

 Αλάπηπμε εληφκσλ ζηα 
άιεπξα 

 Γηαηήξεζε ζε δξνζεξφ κέξνο κε 
ζσζηφ εμαεξηζκφ 

 Υξεζηκνπνίεζε ζε ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, 
πγξαζίαο  θαη ρξφλνπ 
απνζήθεπζεο 

 Δπηκφιπλζε απφ 
ιεξσκέλεο εμσηεξηθά  
ζπζθεπαζίεο 

 Απνζήθεπζε ζε θαζαξνχο 
ρψξνπο  

 Πξφγξακκα θαζαξηζκνχ 

 Οπηηθφο έιεγρνο 
 
 
Σήξεζε αξρείνπ θαζαξηζκνχ// 
απνιπκάλζεσλ 

 Δπηκφιπλζε απφ 
ζπζθεπαζίεο πνπ έρνπλ αλνηρηεί 
θαη θαηφπηλ απνζεθεπηεί 

 Καιφ θιείζηκν ηεο ζπζθεπαζίαο 

  Μεηαθνξά ζε πεξηέθηεο κε 
θαπάθη  

 Οπηηθφο έιεγρνο 

 Αιινίσζε ησλ πξντφλησλ 
πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα  

 Υξήζε ησλ πξντφλησλ κέρξη ηελ 
πξνηεηλφκελε εκεξνκελία ιήμεο 

 Υξήζε θαηά ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα  
ησλ πξψησλ απνζεθεπηηθψλ πιψλ 
(FIFO)  

  Πξνζδηνξηζκφο θαη 
επηζήκαλζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 
πξντφλησλ πνπ 
απνζεθεχνληαη   

4.  Γνζνιόγεζε (δύγηζκα) 
- - 

- 

5. Κνζθίληζκα  Με θαιφ θνζθίληζκα θαη 
παξακνλή μέλσλ ζσκάησλ 

 Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ 
θφζθηλσλ 

 Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο 
ησλ θφζθηλσλ 

 Οπηηθφο έιεγρνο 

6.  Αλάκημε / δύκσκα   Δπηκφιπλζε απφ θζαξκέλα 
ή ζπαζκέλα ζθεχε θαη 
εμνπιηζκφ 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
θαζαξηζκνχ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ 
ζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
 

 Οπηηθφο έιεγρνο  

  Έιεγρνο πγηεηλήο θαη ησλ 
ρεηξηζκψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

 

 Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε 
απφ κε θαζαξφ εμνπιηζκφ ή 
απφ ην πξνζσπηθφ 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
θαζαξηζκνχ 

 Καλφλεο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 
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 Δπηκφιπλζε απφ ηηο 
ζπζθεπαζίεο θαηά ην άδεηαζκα  

 Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ 
εξγαιείσλ θαηά ην άδεηαζκα ηνπ 
αιεχξνπ  

 

 

Έιεγρνο λεξνχ/ Αξρείν λεξνχ  

 Δπηκφιπλζε απφ λεξφ   Υξεζηκνπνίεζε λεξνχ απφ ην 
δίθηπν 

 

7.  Μνξθνπνίεζε   Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε 
απφ κε θαζαξφ εμνπιηζκφ ή 
απφ ην πξνζσπηθφ  

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
θαζαξηζκνχ 

 Καλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  
 

  
 

8. Παξακνλή ζε ςπγείν  Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε 
απφ κε θαζαξφ ςπγείν θαη 
εμνπιηζκφ  

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
θαζαξηζκνχ 

 

 Οπηηθφο έιεγρνο 

 Γηαδηθαζία θαηαρψξεζεο 
ζε αξρείν 

 

  Δπηκφιπλζε απφ άιια 
ηξφθηκα π.ρ. λσπά 

 Γηαρσξηζκφο ηξνθίκσλ ζηα ςπγεία 
Σα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα ζηα 
επάλσ ξάθηα θαη θαιπκκέλα –λσπά 
ηξφθηκα ζηα θάησ ξάθηα  

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο έηνηκσλ 
πξνο θαηαλάισζε θαη λσπψλ 
ηξνθίκσλ ζε δηαθνξεηηθά ςπγεία 

 

  Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ  ιφγσ κε 
ζσζηψλ ζεξκνθξαζηψλ  

 Θεξκνθξαζίαο δηαηήξεζεο  5ν C 

 Πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δηαηήξεζεο  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
ςπγείνπ  

9. Πέξαζκα ζε ζθνιηαηνκεραλή     

10.  Αλακνλή ππό ςύμε   Αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ  απφ κε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο  ςχμεο  

 Μηθξνβηαθή επηκφιπλζε 
απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ ςπγείνπ  

 Δπηκφιπλζε απφ λσπά 
ηξφθηκα 

  Καιή ζπληήξεζε ηνπ ςπγείνπ  

 Σαθηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ςπγείνπ  

 Γηαρσξηζκφο ησλ λσπψλ ηξνθίκσλ 
θαηά ηελ δηαηήξεζε κε ςχμε  

 

  Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
ςπγείνπ  

 
 
Οπηηθφο έιεγρνο  

11.  Άλνηγκα  Δπηκφιπλζε κε 
κηθξννξγαληζκνχο ή μέλα 
αληηθείκελα 

 Καλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

 Υξήζε θαζαξψλ ζθεπψλ 

 Σαθηηθφο έιεγρνο ησλ 
ζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

12. Γέκηζκα  Δπηκφιπλζε κε 
κηθξννξγαληζκνχο ή μέλα 
αληηθείκελα 

 Καλφλεο πγηεηλήο πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Υξήζε θαζαξψλ ζθεπψλ 

 Υξήζε θαιήο πνηφηεηαο πξψησλ 
πιψλ θαη ζπζηαηηθψλ 

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο γέκηζεο  

 Σαθηηθφο έιεγρνο ησλ 
ζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο 
ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 
ζπζηαηηθψλ  

13. Απνζήθεπζε ππό ςύμε ή 
θαηάςπμε 

  Αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ ιφγσ αξγήο ή 
αλεπαξθνχο ςχμεο 

 Δπηκφιπλζε απφ ηνπο 
ρψξνπο ηνπ ςπγείνπ ή απφ 
λσπά ηξφθηκα 

 

  Γξήγνξε ηνπνζέηεζε ζην ςπγείν 
ησλ ηξνθίκσλ 

 Καιή ζπληήξεζε ηνπ ςπγείνπ  

 Σαθηηθφο θαζαξηζκφο 
 

  Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
ςπγείνπ  

 Οπηηθφο έιεγρνο  

14. Θεξκηθή επεμεξγαζία   Δπηβίσζε ζπνξνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ  

 

 Καιή πνηφηεηα αιεχξσλ 

 Γηαηήξεζε ησλ αιεχξσλ ζε 
δξνζεξφ κέξνο θαη θαηαλάισζε ζε 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Καζνξηζκφο ρξφλνπ θαη 
ζεξκνθξαζίαο ςεζίκαηνο  

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
θαη ρξφλνπ ςεζίκαηνο  

 
 

15.  πζθεπαζία  Δπηκφιπλζε απφ ηα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο 

 

 Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιειεο 
ζπζθεπαζίαο γηα άξην θαη 
αξηνζθεπάζκαηα. 

 

 
 

 Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ  
(κνχριαο ή ζρνίληαζκα) ιφγσ 
άκεζεο ζπζθεπαζίαο κεηά ηε 
ζεξκηθή επεμεξγαζία 
(ζρεκαηηζκφο πγξαζίαο) 

 

 πζθεπαζία κφλν ησλ πξντφλησλ 
πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο 

 

 

16.  Μεηαθνξά  Δπηκφιπλζε απφ ηα 
κεηαθνξηθά κέζα ή απφ ην 
πξνζσπηθφ 

 

 Υξεζηκνπνίεζε θαζαξψλ θαη 
θαηάιιεισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

 Τγηεηλή πξνζσπηθνχ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Οπηηθφο έιεγρνο ησλ 
κέζσλ κεηαθνξάο 
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 Μεηαθνξά ηνπ άξηνπ θαη ησλ 
πξντφλησλ αξηνπνηίαο 
ζπζθεπαζκέλσλ  

 

17. Έθζεζε  ησλ εηδηθώλ 
αξηνζθεπαζκάησλ   (εληόο ηνπ 
αξηνπνηείνπ ή εληόο πξαηεξίνπ 
άξηνπ ή  θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ  

 Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ 
ιφγσ αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 
παξακνλήο ησλ πξντφλησλ 

 

 Έθζεζε ησλ εηδηθψλ 
αξηνζθεπαζκάησλ   ζηηο θαηάιιειεο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη γηα 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Έθζεζε ησλ εηδηθψλ 
αξηνζθεπαζκάησλ πνπ ζεξβίξνληαη 
δεζηά  ζε ζεξκνθξαζία  

   60ν  C  (ζε πεξίπησζε πνπ δηαηεζνχλ 
εληφο δχν σξψλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπο 
είλαη δπλαηφλ λα παξακέλνπλ ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο)  
 
 

 Έιεγρνο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο / ρξφλνπ 
δηαηήξεζεο ησλ δεζηψλ  
εηδηθψλ 
αξηνζθεπαζκάησλ  

 

 Δπηκφιπλζε απφ 
κηθξννξγαληζκνχο θαη μέλα 
ζψκαηα  

 

 Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ   Οπηηθφο έιεγρνο 
 
 
 
 
 
  
 

18. Πώιεζε ησλ εηδηθώλ 
αξηνζθεπαζκάησλ (εληόο ηνπ 
αξηνπνηείνπ ή εληόο πξαηεξίνπ 
άξηνπ ή  θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ 

 Δπηκφιπλζε απφ 
κηθξννξγαληζκνχο θαη μέλα 
ζψκαηα  

  

  Πψιεζε άξηνπ απφ ην  αξηνπνηείν 
κε θαηάιιειν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ή 
ζπζθεπαζκέλνπ 

 Πψιεζε ησλ εηδηθψλ 
αξηνζθεπαζκάησλ κε θαηάιιειν 
πεξηηχιηγκα ή ζπζθεπαζκέλσλ  
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ΜΔΡΟ   5   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 
Οη παξαθάησ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο «νδεγνχ πγηεηλήο». 

 

1. Ο Κνηλνηηθόο Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ, 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.  

2. Οη Πεξί ηεο Τγηεηλήο θαη ηνπ Δπίζεκνπ Διέγρνπ ησλ Σξνθίκσλ Καλνληζκνύο ηνπ 

2006 θαη 2007. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΑΡΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ 

 

Παξαιαβή Α΄Τιώλ 

Πξνκήζεηα Α΄Τιώλ 

Απνζήθεπζε/Γηαηήξεζε Α’ Τιώλ 

Γνζνιόγηζε (δύγηζκα) 

Κνζθίληζκ

Αλάκημε/Εύκσκα/Παξακνλή 

Μνξθνπνίεζε/Σνπνζέηεζε 

Σνπνζέηεζε ζε ζηόθα 

Θεξκηθή επεμεξγαζία 

Σνπνζέηεζε ζε θαιάζηα/Παξακνλή ζε ζ/α πεξηβάιινληνο 

Έθζεζε εληόο 

θαηαζηήκαηνο 

πζθεπαζία 

Έθζεζε ζε Πξαηήξην άξηνπ ή 
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ 

Μεηαθνξά 

Παξακνλή ζε 
ζ/απεξηβάιινληνο Σεκαρηζκόο 

Β΄ζεξκηθή 
επεμεξγαζία 

ε ςχμε 
ε 

ην πεξηβάιινλ 

Εχγηζκα 
Κνζθίληζκα

Οπηηθφο έιεγρνο 

Εχγηζκα 
Σεκαρηζκφο 

Πιάζηκν 

Πξνεηνηκαζία 

Νεξό 

ΑΡΣΟ ΚΑΗ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔ  ΜΑΓΗΑ 

Πώιεζ

Πώιεζ
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Παξαιαβή Α΄Τιώλ 

Πξνκήζεηα Α΄Τιώλ 

Απνζήθεπζε/Γηαηήξε 

ζε  Α΄ Τιώλ 

Γνζνιόγηζε (δύγηζκα) 

Κνζθίληζκα 

Αλάκημε 

Μνξθνπνίεζε/Δπάιεηςε/Σνπν 

ζέηεζε ζε ιακαξίλεο  ή ηειάξα 

Θεξκηθή επεμεξγαζία 

Σνπνζέηεζε ζε παλέξηα ή 

ιακαξίλεο/Παξακνλή ζε ζ/α πεξηβάιινληνο 

Έθζεζε 
 ηνπ 

πζθεπαζία 

Έθζεζε ζε Πξαηήξην άξηνπ ή 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ 

Μεηαθνξά 

ε ςχμε 

ε θαηάςπμε 

ην πεξηβάιινλ 

Εχγηζκα 

Κνζθίληζκα, 
Οπηηθφο έιεγρνο 

Πξνεηνηκαζία 

Νεξό 

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ ΥΩΡΗ ΜΑΓΗΑ 

Πώιεζε 

Πώιεζε 
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Παξαιαβή Α΄Τιώλ 

Πξνκήζεηα Α΄Τιώλ 

Απνζήθεπζε/Γηαηήξεζε 
Α΄ Τιώλ 

Γνζνιόγηζε (δύγηζκα) 

Κνζθίληζκα 

Αλάκημε/Εύκσκα 

Μνξθνπνίεζε 

Παξακνλή ζε ςπγείν 

Απνζήθεπζε ππό ςύμε ή 
θαηάςπμε 

Έθζεζε 
 

πζθεπαζία 

Έθζεζε  ζε Πξαηήξην άξηνπ ή 
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ 

Μεηαθνξά 

ε ςχμε 

ε θαηάςπμε 

ην πεξηβάιινλ 

Εχγηζκα 

Κνζθίληζκα, 
Οπηηθφο έιεγρνο 

Πξνεηνηκαζία 

Νεξό 

ΔΗΓΗΚΑ ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ - ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΖ 

Πέξαζκα ζε 
ζθνιηαηνκεραλή 

Αλακνλή ππό ςύμε 

Άλνηγκα 

Γέκηζκα 

Θεξκηθή επεμεξγαζία 

Πιύζηκν 

Απνθινίσζε 

Σεκαρηζκόο 

Αλάκημε 
θ.ι.π. 

Πώιεζε 

Πώιεζε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3.  ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

 

ΑΣΟΜΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ  

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

Δπίπεδν 1    

Δπίπεδν 2    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4. ΟΡΟΛΟΓΗΑ 
 

 
Αλάιπζε Κηλδχλσλ θαη 
Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ 
(HACCP) 

 Έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε 
επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη ην νπνίν πξνάγεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ 
θηλδχλσλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ζπληζηά ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

 

Απνζήθεπζε  Ζ δηαηήξεζε ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ 
ζπζθεπαζίαο θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο, 
ςχμεο, θαηάςπμεο, πγξαζίαο, ειεγρφκελνπ εμαεξηζκνχ κε θίιηξα, 
αηκφζθαηξαο C02. θ.α.).  

 

Απνιχκαλζε  Ζ ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ πιψλ ή / θαη θπζηθψλ κεζφδσλ πνπ έρεη ζθνπφ ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζε επίπεδα πνπ είλαη αζθαιή 
γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Αξηνπνηείν   Αξηνπνηείν είλαη εληαίνο απηνηειήο ρψξνο λφκηκεο νηθνδνκήο θαη κφληκεο 
θαηαζθεπήο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο –ππεξεζίαο θαη πγηεηλήο, θαηάιιεια εμνπιηζκέλνο θαη ζαθψο 
δηαρσξηζκέλνο απφ άιιεο ρξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνδνκή κε 
αλεμάξηεηε είζνδν ζην πξαηήξην επί νδνχ, ζηνλ νπνίν ρψξν παξάγεηαη θαη 
δηαηίζεηαη άξηνο, αξηνζθεπάζκαηα θαη άιια ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ σο βάζε 
ην αιεχξη, αλεμάξηεηα απφ ηε δπλακηθφηεηά ηνπ θαη ζηνλ  νπνίν κπνξεί λα 
ςήλνληαη θαγεηά θαη άιια παξαζθεπάζκαηα ηξνθίκσλ ηνπ θνηλνχ. 

Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ  Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ  νπνία εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ηξφθηκα έρνπλ παξαρζεί κε 
πγηεηλέο ζπλζήθεο, δελ είλαη πηζαλή ε χπαξμε θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ηνπ 
θαηαλαισηή θαη δελ ζίγνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

 

Αζθαιήο θαηαζθεπή ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εγθπκνλεί ηνλ 
θίλδπλν πηζαλήο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ αλεπάξθεηα ή βιάβε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Γιπθίζκαηα  Δίλαη ηα παξαζθεπάζκαηα, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη κε αλάκεημε θαη εηδηθή 
επεμεξγαζία δηαθφξσλ βξσζίκσλ πιψλ, θπηηθήο ή δσηθήο πξνειεχζεσο, κε 
γιπθαληηθέο χιεο (δάραξε, κέιη θ.η.ι.), ψζηε λα απνθηνχλ γιπθεία ή 
γιπθίδνπζα γεχζε (γιπθά θνπηαιηνχ, θξνπί γιαζέ, γιπθά ηαςηνχ, πάζηεο, 
παγσηά θ.ι.π.) 

 

Γηνξζσηηθή ελέξγεηα  Ζ δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κηαο επηρείξεζεο 
ηξνθίκσλ φηαλ απνδεηρζεί απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ φηη νη 
ηηκέο ησλ παξακέηξσλ έρνπλ απνθιίλεη απφ ηα φξηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. 

 

Δγθαηάζηαζε ή θηίξην  Σν θηίξην ή ν ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη κέζα ζηνλ 
νπνίν παξαζθεπάδνληαη ηξφθηκα. 

 

Έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ 

 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξαγσγήο αζθαιψλ θαη 
πγηεηλψλ πξντφλησλ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ, 
κεηξήζεσλ, ή / θαη δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Δμπγίαλζε  Ζ  εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 
 

Δπαξθέο  Ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν. 
 

Δπεμεξγαζία  Γηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη κεηαβάιινπλ ηελ 
αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Δπηκφιπλζε  Ζ εκθάληζε κηθξννξγαληζκψλ ή ρεκηθψλ νπζηψλ ή μέλσλ ζσκάησλ ή 
δπζάξεζησλ θειίδσλ ή αλεπηζχκεησλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα. 

 
 

Καζαξηζκφο  Ζ απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ ηξνθψλ, μέλσλ ζσκάησλ, ζθφλεο, 
ξχπαλζεο. 
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Κίλδπλνο ησλ ηξνθίκσλ  Ζ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ ή ε παξνπζία ρεκηθψλ νπζηψλ ή μέλσλ 
ζσκάησλ ζηα ηξφθηκα, κε απνηέιεζκα ηα ηξφθηκα λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια 
πξνο βξψζε. 

 

Οξζή πγηεηλή πξαθηηθή  Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ γηα ηελ 
παξαγσγή αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ πξντφλησλ. 

 

Παξαγσγή  Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ: ε πξνκήζεηα, ε παξαιαβή, ε απνζήθεπζε, 
ε επεμεξγαζία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, φπσο θαη ε ζπζθεπαζία, ε 
απνζήθεπζε, ε κεηαθνξά/  δηαλνκή/ δηαθίλεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 
 

Πεξηνρέο ρακεινχ 
θηλδχλνπ 

 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθφο 
θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ αιιά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη 
γεληθνί θαλφλεο πγηεηλήο. 

 

Πίηηεο  Δίλαη ηα παξαζθεπάζκαηα απφ θχιια δχκε θαη άιια θαγψζηκα πιηθά (γάια, 
ηπξί, θξέαο, ζπαλάθη, θ.ι.π.). 

 

Πφζηκν λεξφ  Σν λεξφ πνπ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ 
Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2001 ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
Οδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ηεο 3εο 11.1998. 

 

Πξαηήξην άξηνπ  Πξαηήξην άξηνπ είλαη ην θαηάζηεκα ζην νπνίν πσινχληαη άξηνο θαη άιια 
πξντφληα αξηνπνηίαο θαη θνπινπξνπνηίαο.  

Πξνιεπηηθά κέηξα  Όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ εμάιεηςε ησλ 
θηλδχλσλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

πζθεπαζία δεχηεξε  Ζ θάιπςε ελφο ήδε ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο κε θάπνην πιηθφ ή ε εηζαγσγή 
ηνπ ζε πεξηέθηε. Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 
πξντφληνο ζηα ζεκεία δηάζεζεο ή πψιεζεο ηνπ. 

 

πζθεπαζία πξψηε  Ζ θάιπςε ελφο πξντφληνο κε θάπνην πιηθφ ή ε εηζαγσγή ηνπ ζε πεξηέθηε, ηα 
νπνία έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξντφλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο. 

 

πζθεπαζηηθφ πιηθφ   Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πξντφλησλ φπσο 
αινπκίλην, κεκβξάλε, ραξηί ή θάζε πεξηέθηεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
κέηαιιν, γπαιί, πιαζηηθφ ή ραξηί. 

 

πζηαηηθά  Οη πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα ηελ 
παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 

Σξφθηκα  Όια ηα πξντφληα ζε ζηεξεή ή πγξή κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
ζξέςε ηνπ αλζξψπνπ. ε απηά  αλήθνπλ  επίζεο θαη ηα πνηά, επθξαληηθά, ην 
λεξφ, ηα θφκκεα, νη καζηίρεο θαη θάζε νπζία ή κίγκα νπζηψλ πνπ πξνζηίζεηαη 
ζηα ηξφθηκα.  

  

Τγηεηλή θαηαζθεπή ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ επηηξέπεη ηνλ εχθνιν 
θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζή ηνπο.  

Τγηεηλή ηξνθή 
 
 

 Σξνθή ε νπνία απφ άπνςε πγηεηλήο, είλαη θαηάιιειε πξνο βξψζε απφ ηνλ 
άλζξσπν. 

Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ  Όια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη ηα ηξφθηκα αζθαιή θαη πγηεηλά. Σα 
κέηξα θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα κεηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή (ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, παξαγσγή, ζπζθεπαζία, 
απνζήθεπζε,  κεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε ή ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε 
ή ηε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 
 

Ο Κνηλνηηθόο Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ, 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.  

 

Οη Πεξί ηεο Τγηεηλήο θαη ηνπ Δπίζεκνπ Διέγρνπ ησλ Σξνθίκσλ Καλνληζκνύο ηνπ 2006 

θαη 2007. 

 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Σεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε 487 

(ΦΔΚ 1219Β- 04.10.2000) Υγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 
93/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 
FAO/WHO, Codex Alimentarius Commission: Recommended International Code of Practice 

General Principles of Food Hygiene. Publication: CAC/RCP 1-1969, Rev 2, 1985 
 
Industry Guide to Good Hygiene Practice: Βaking Guide., Chadwick House Group LTD, 

London, 1997 
 
Καινγξίδνπ-Βαζηιεηάδνπ, Γ., Γεληθνί Καλόλεο Οξζήο Υγηεηλήο Πξαθηηθήο, χλδεζκνο 

Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, University Press, 1999 
 
Corlett A. D., Jr., HACCP User's Manual, Aspen Publication, 1998 
 
Forsythe S. J & Hayes P.R, Food Hygiene, Microbiology and HACCP, 3rd ed., Aspen 

Publication, 1998  
 
Κώδηθαο Σξνθίκσλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξα 111-114 "Άξηνο", 

"Αξηνζθεπάζκαηα (Γεληθέο Γηαηάμεηο)", "Απιά Αξηνζθεπάζκαηα", "Γηάθνξα 
Αξηνζθεπάζκαηα"  
 Γεληθό Χεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 1998 

 
Κώδηθαο Τγηεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο (2ε έθδνζε), Υγεηνλνκηθή Γηάηαμε, Αξηζ. Αηβ/8577/83, 

"Πεξί πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ θαη αδεηώλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ 
ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή / θαη πνηώλ" 

 
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/11-5-89, Άξζξα 118 - 134 ζρεηηθά κε "Αξηνπνηία - Πξαηήξηα Άξηνπ - 

Ψσκί -  Αξηνζθεπάζκαηα - Λνηπά Πξντόληα Αξηνπνηίαο"  
 
Π.Γ. ππ' αξηζκ. 369/1992, "Καζνξηζκόο δηαδηθαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθώλ έθδνζεο αδεηώλ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο αξηνπνηείσλ, πξαηεξίσλ άξηνπ, ακηγώλ θιηβάλσλ έςεζεο θαη 
θνπινπξνπνηίαο θαη πώιεζεο άξηνπ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη αξηνζθεπαζκάησλ από 
δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνθνκεία θαη θάζε είδνπο κηθηά θαηαζηήκαηα πώιεζεο εηδώλ 
δηαηξνθήο θαη δαραξσδώλ πξντόλησλ" 
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Yπνπξγηθή Απόθαζε Κ1-2113/12-9-95 (ΦΔΚ 786/Β΄), Ρύζκηζε ππαίζξηνπ (ζηάζηκνπ θαη 
πιαλόδηνπ) εκπνξίνπ 

 
Γαζόπνπινο Π., Νηνπξληόγινπ Θ., Καηξάλα Β., Καιαβξπηηλόο Λ., Κεθάιαο Π., Αξηνπνηία 

Εαραξνπιαζηηθή Αιεύξνπ, Bake master, 1994 
 
Kαιαληδή Κ., Ηζηνξηθόο Ο., Ξελνπαλάγνπ Υ., Ο αξηνπνηόο θαη ε δνπιεηά ηνπ: Παξειζόλ - 

Παξόλ - Μέιινλ, , Bake master, 1998 
 
 
 


