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ΜΔΡΟ 1   ΓΔΝΙΚΑ  
 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο „Οδεγόο Υγηεηλήο‟ απνηειεί έλα εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζηνπο ππεχζπλνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ζε φιε ηελ ππξακίδα ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ. 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. Δπίζεο ζηε ζχληαμε απηνχ ηνπ νδεγνχ ειήθζεζαλ 

ππφςε νη Πεξί ήκαλζεο, Παξνπζίαζεο θαη Γηαθήκηζεο Σξνθίκσλ (Γεληθνί) 

Καλνληζκνί ηνπ 2002 σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. 

 

Σθνπόο ηνπ «Οδεγνύ Υγηεηλήο» είλαη ε ζσζηή εθαξκνγή θαη ζπλερήο ηήξεζε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ νδεγηώλ, δίδνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηία ή /θαη ζηνλ 

εξγαδόκελν, αθελόο λα πιεξνί ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο ηνπ (ζπκκόξθσζε κε ηε 

λνκνζεζία) θαη αθεηέξνπ λα πξνζηαηεύεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη. 

 

ηνλ «Οδεγφ Τγηεηλήο» αλαθέξνληαη νη γεληθέο θαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πψιεζεο ηξνθίκσλ. Οη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, γεληθέο θαη εηδηθέο, 

παξαηίζεληαη ζην ζθνπξφρξσκν (αξηζηεξφ) ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, ελψ ζην 

αλνηρηφρξσκν (δεμί) ηκήκα πξνηείλνληαη ζαθείο νδεγίεο, γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Οη νδεγίεο απηέο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ζχζηεκα HACCP απνηεινχλ ηα αλαγθαία κέηξα πξφιεςεο, πνπ πξέπεη λα 
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εθαξκφδνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πγηεηλή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Ο «Οδεγφο Τγηεηλήο» εθπνλήζεθε απφ ηνλ ΔΦΔΣ (Διιεληθφ Φνξέα Διέγρνπ 

Σξνθίκσλ) θαη επγελψο παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ρξήζεο θεηκέλσλ ηνπ πξνο 

ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Κχπξνπ. Σν Τπνπξγείν Τγείαο εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο 

ηνπ πξνο ηνλ ΔΦΔΣ γηα ηελ επγελή παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο 

θεηκέλσλ ηνπ ειιεληθνχ νδεγνχ. 

 

1.2 Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο πώιεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο «Οδεγνύ Τγηεηλήο» 

 

Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, ζηα 

πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ηξνθίκσλ, αλάινγα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο: 

 

Καηεγνξία 1. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξφθηκα ζε 

θεληξηθέο απνζήθεο, ηα δηαηεξνχλ (κεξηθέο απφ απηέο ηα επεμεξγάδνληαη ή ηα 

ηππνπνηνχλ ζε κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο ζε εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα κεηαθέξνπλ ζηα θαηαζηήκαηα, φπνπ ηα δηαηεξνχλ (κεξηθά απφ απηά 

ηα πξνεηνηκάδνπλ, π.ρ. θνπή  ηρζπεξψλ), ηα εθζέηνπλ πξνο πψιεζε θαη ηειηθά ηα 

δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.  

Καηεγνξία 2. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 1 θαη επηπιένλ 

δηαζέηνπλ άδεηα, γηα λα πξνεηνηκάδνπλ, καγεηξεχνπλ, εθζέηνπλ  θαη πσινχλ ηα 

έηνηκα θαγεηά ζε παθέην.  

Καηεγνξία 3. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξφθηκα ζηα 

θαηαζηήκαηα, φπνπ ηα δηαηεξνχλ (κεξηθά απφ απηά ηα  πξνεηνηκάδνπλ, π.ρ. θνπή  

ηρζπεξψλ), ηα εθζέηνπλ πξνο πψιεζε θαη ηειηθά ηα δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή.  

Καηεγνξία 4. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 3 θαη επηπιένλ 

δηαζέηνπλ άδεηα γηα λα πξνεηνηκάδνπλ, καγεηξεχνπλ, εθζέηνπλ θαη πσινχλ ηα 

έηνηκα θαγεηά ζε παθέην.  

Καηεγνξία 5. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξφθηκα ζηα 

θαηαζηήκαηα, φπνπ ηα δηαηεξνχλ, ηα εθζέηνπλ θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. 
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Καηεγνξία 6. Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξφθηκα ζηα 

θαηαζηήκαηα, φπνπ ηα δηαηεξνχλ θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

-Σα δηαγξάκκαηα ξνήο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ δίλνληαη ζην παξάξηεκα 1. 

*Ζ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηξνθίκσλ δελ επηηξέπεηαη ζηα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο πψιεζεο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα. 

ε φζα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη θαηάζηεκα 

καδηθήο εζηίαζεο, ηφηε ην θαηάζηεκα απηφ ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ « 

Οδεγνχ Τγηεηλήο γηα Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο , Νν 

1»  

Ο ζπγθεθξηκέλνο «νδεγφο πγηεηλήο» εθηφο απφ ηηο ππεξαγνξέο (νχπεξ Μάξθεη) 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζηηο παξαθάησ επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο: 

 Παληνπσιεία 

 Ηρζπνπσιεία  

 Οπσξνπσιεία 

 Καθεθνπηεία  

 Πξαηήξηα γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

 Πξαηήξηα δαραξνπιαζηηθήο 

 Γαιαθηνπσιεία  

 Πξαηήξηα άξηνπ 

 Καηεςπγκέλσλ πξντφλησλ 

 Ξεξψλ θαξπψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ 

 Δκθηαισκέλσλ πνηψλ  

 Σπξνθνκηθψλ – αιιαληηθψλ 

 Πξαηήξηα ειαίσλ θαη ιηπψλ 

 Μηθηά θαηαζηήκαηα (ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ)   

 

Δπίζεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο «νδεγνχ πγηεηλήο» εληάζζνληαη θαη 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ιηαληθή πψιεζε ηξνθίκσλ απνηειεί κέξνο κφλν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο: 

 

 Πεξίπηεξα 

 Πξαηήξηα βελδίλεο 

 Αεξνδξφκηα. 
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-Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη ε απζηεξή εθαξκνγή θαη ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

παξφληα «νδεγφ πγηεηλήο».  

 

 

 

 

1.3. Ιζρύνπζα λνκνζεζία 

Καηά ηε δηάξθεηα αμηνιόγεζεο ηνπ « Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ιηαληθήο πώιεζεο ηξνθίκσλ » ίζρπε ε παξαθάησ εζληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία: 

 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

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

 Καλνληζκφο (ΔΚ) Αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ 

θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ηξνθίκσλ L 31/24, 1.2.2002. 

 Ο πεξί ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο Νφκνο ηνπ 2001 

ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1998, Ν. 87(1)/2001 (Αξ. 3496/4.5.2001) 

 Οη πεξί ήκαλζεο Παξνπζίαζεο θαη Γηαθήκηζεο Σξνθίκσλ (Γεληθνί) 

Καλνληζκνί ηνπ 2002, ΚΓΠ 262/2002 σο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

 

1.4. ύζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ 

(HACCP) 

 

Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί πξσηαξρηθφ θαζήθνλ γηα φιεο ηηο εηαηξείεο 

θαη νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ηξφθηκα. Κάζε επηρείξεζε ιηαληθήο 

πψιεζεο πξέπεη λα ζεσξεί ππνρξέσζή ηεο ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε πςειψλ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα φια ηα παξαγφκελα ή 

δηαθηλνχκελα ηξφθηκα. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ έρνπλ 

ζεζπηζζεί θαη εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη κφλν 
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ηα απνδεθηά ηξφθηκα απφ άπνςε πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πνπ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά. 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο, παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε 

ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ νθείινληαλ ζε ηξνθνδειεηεξηάζεηο. Απηή ε αχμεζε 

ζπζρεηίζηεθε αξρηθά κε ηελ άγλνηα ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά ηειηθά επηθξάηεζε ε 

άπνςε φηη πνιιά πεξηζηαηηθά ζα είραλ απνθεπρζεί εάλ ππήξρε ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ησλ παξαζθεπαζηψλ ηξνθίκσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ επηβεβιεκέλσλ 

πξαθηηθψλ (δηαδηθαζηψλ) παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 Ζ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηξνθνδειεηεξηάζεσλ, νδήγεζε ηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πηνζεηήζνπλ απζηεξνχο ειέγρνπο ζηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ηφζν γηα ηα εγρψξηα, φζν θαη γηα ηα εηζαγφκελα 

πξντφληα. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

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

απαηηεί νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λα επηζεκαίλνπλ θάζε ζηάδην ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, πνπ είλαη θξίζηκν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηαιιήισλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ αζθάιεηα απηψλ, νη νπνίεο ηεξνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζηε βάζε 

ησλ επηά αξρψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP. 

 

Ζ πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξεκπφδηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ηξνθνδειεηεξηάζεσλ είλαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP - αλάιπζε 

θηλδχλσλ θαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζε κηα παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. O φξνο HACCP είλαη αθξσλχκην ηνπ Hazard Analysis Critical Control 

Points (ζηα ειιεληθά πξνηείλεηαη ζαλ δφθηκνο ν φξνο ΑΚΚΣΕ πνπ είλαη 

αθξσλχκην ηνπ Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ. Σν ζχζηεκα 

απηφ απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο 

δηαθίλεζεο ησλ ηξνθίκσλ κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ πξντφλησλ. 
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Σν HACCP είλαη κηα ηεθκεξησκέλε θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κηθξνβηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

θξηζίκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ, ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ησλ δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ απαηηεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Δίλαη έλα 

πξνιεπηηθφ κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθαινχο παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ. 

Βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αξρψλ ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο απφ ην ρσξάθη σο ην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή. Ζ πην βαζηθή ινηπφλ 

αξρή πνπ δηέπεη ην HACCP είλαη ε πξφιεςε θαη φρη ε επηζεψξεζε. Σν HACCP 

ζρεδηάζηεθε θπξίσο γηα λα πξνιακβάλεη θαη φρη λα ζεξαπεχεη.    

Ο αγξφηεο, ν παξαγσγφο, ν ρεηξηζηήο, ν δηαλνκέαο ή ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα θαη ηηο ζρεηηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ πού έλα 

πξφβιεκα αζθάιεηαο ηνπ ηξνθίκνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαη πώς κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί.. Αλ ην «πνπ» θαη ην «πσο» είλαη γλσζηά, ε πξφιεςε είλαη 

γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή.  

Ζ ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαθάησ επηά βαζηθψλ αξρψλ: 

 

Αξρή 1ε: Αλάιπζε ηνπ πξντόληνο, αλαγλώξηζε ησλ θηλδύλσλ θαη 

θαζνξηζκόο ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ 

έιεγρό ηνπο. 

Κίλδπλνο είλαη νπνηνζδήπνηε βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή θπζηθφο 

παξάγνληαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία 

ηνπ θαηαλαισηή. 

Αξρή 2ε: Αλαγλώξηζε ησλ θξηζίκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (Critical Control 

Points). 

Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ (ΚΔ, C.C.P) είλαη ην ζεκείν ή ε 

δηεξγαζία πνπ ν θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί, πξνιεθζεί ή 

εμαιεηθζεί. Σν ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα 

πξνιεπηηθφ κέηξν πνπ κπνξεί λα είλαη κηα απηνηειήο δηαδηθαζία 

ή κηα εξγαζία επηζεψξεζεο. 

Αξρή 3ε: Καζηέξσζε θξηζίκσλ νξίσλ γηα θάζε ΚΣΔ. 

Δπηζπκεηφ φξην είλαη ην θξηηήξην πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη γηα 

θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απφιπηα ν 
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απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηνπ αληίζηνηρνπ θηλδχλνπ. Δλψ, θξίζηκν 

φξην είλαη ε αμία ή ε ηηκή ελφο πξνιεπηηθνχ κέηξνπ πνπ 

δηαρσξίδεη ην απνδεθηφ απφ ην κε απνδεθηφ. 

Αξρή 4ε: Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο γηα θάζε ΚΣΔ. 

Ζ παξαθνινχζεζε πεξηιακβάλεη κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφιεςε ή ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ζε θάζε 

Κ..Δ. Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 

ζην έγγξαθν δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο, ην νπνίν καδί κε ηα αξρεία ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

φηαλ δηελεξγείηαη έιεγρνο.   

Αξρή 5ε: Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηώλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ γηα θάζε ΚΣΔ. 

Δίλαη κηα πξνζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

φηαλ ηα δεδνκέλα ηεο παξαθνινχζεζεο βξίζθνληαη έμσ απφ ηα 

θξίζηκα φξηα θαη ππνδεηθλχεη φηη ηα  πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδχλν δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά.  

Αξρή 6ε: Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο ηνπ Σπζηήκαηνο HACCP. 

Ζ δηαδηθαζία επαιήζεπζεο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δνθηκψλ θαη/ή ηελ επηζεψξεζε ησλ αξρείσλ 

παξαθνινχζεζεο, γηα λα θαζνξηζηεί εάλ ην ζχζηεκα είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζσζηά θαη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.    

Αξρή 7ε: Δγθαηάζηαζε δηαδηθαζηώλ εγγξάθνπ ηεθκεξίσζεο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη ιεπηνκεξή θαη αθξηβή αξρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο HACCP, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία 

απηνπεπνίζεζε ζηνλ παξαζθεπαζηή ηξνθίκσλ, φηη ην 

παξαγφκελν πξντφλ είλαη αζθαιέο. Δπίζεο, νη αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο αξρέο ζα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα ηεξνχκελα αξρεία 

πνπ πηζηνπνηνχλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 

δηαπηζηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ παξαγφκελνπ ηξνθίκνπ.          
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ΜΔΡΟ 2   ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Δ ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΙΔΙΝΗ  
 

 

2.1 Δηζαγσγή  

 Σν πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ ιηαληθήο πψιεζεο πνπ εξγάδεηαη 

ζηελ επηρείξεζε είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα κνιχλεη ηα 

ηξφθηκα απφ ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο, απφ ηελ κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη απφ πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο. Δίλαη απαξαίηεην 

ην πξνζσπηθφ λα εθπαηδεχεηαη ζε νδεγίεο εξγαζίαο θαη ζε θαλφλεο πγηεηλήο 

αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Σν πξνζσπηθφ απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο ζπληειεζηέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ κέζα απφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθφ 

κέιεκα ηεο επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο. Με ηελ εθπαίδεπζε, ην 

πξνζσπηθφ απνθηά γλψζε, απαηηεί ιηγφηεξε επνπηεία ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, βειηηψλεη ηελ απφδνζή ηνπ, 

θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο 

Γεκφζηαο Τγείαο. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο είλαη απαίηεζε ηεο Ννκνζεζίαο Καλνληζκφο 

(ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

29εο Απξηιίνπ, 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 

 

Ζ επηκφιπλζε απνηειεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

επηκνιπλζεί θαη ν εξγαδφκελνο απφ ην ηξφθηκν πνπ ρεηξίδεηαη, εάλ δελ ιάβεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο, δειαδή λα ηεξήζεη ηνπο παξαθάησ θαλφλεο ηεο 

νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο. 

Γεληθφηεξα ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 νη ππεχζπλνη κίαο επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο θαη φιν ην πξνζσπηθφ 

ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο  γλψζεηο ησλ βαζηθψλ 

θαη εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο, 

 ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή 

ησλ ηξνθίκσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη λα εξγάδεηαη ζε κηα 
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επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο θαη λα ζπλερίζεη λα εθπαηδεχεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα , 

 ε επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

είλαη απαξαίηεηε ζην λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαζψο θαη ζην 

πξνζσπηθφ πνπ δελ δηαζέηεη επαξθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ, 

 ην πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηξφθηκα «πςεινχ θηλδχλνπ» ζα πξέπεη λα 

δέρεηαη κεγαιχηεξε θαη εηδηθφηεξε εθπαίδεπζε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ 

ρεηξίδεηαη ηξφθηκα «ρακεινχ θηλδχλνπ», 

 ην πξνζσπηθφ πνπ δελ αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ αιιά 

θηλείηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζην ηερληθφ ηκήκα 

(ζπληεξεηέο, ςπθηηθνί, ειεθηξνιφγνη θ.ι.π. ) ρξεηάδνληαη επίζεο αλάινγε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, 

 γηα ηα άηνκα πνπ κεηξηθή ηνπο γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή ή 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα εθκάζεζεο ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη εηδηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

2.2 Δπίπεδα Δθπαίδεπζεο 

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο 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, ζπζθεπαζκέλα ή φρη). 

Σν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη άκεζα κε ηα ηξφθηκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαιαβήο, επεμεξγαζίαο, πξνεηνηκαζίαο, δηαθίλεζεο, κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη έθζεζεο πξέπεη λα δέρεηαη κεγαιχηεξε θαη εηδηθφηεξε 

εθπαίδεπζε, απφ ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη έκκεζα. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έγηλε ζηηο αξρέο 

ειέγρνπ. Γηαθξίλνληαη 4 θαηεγνξίεο ρεηξηζηψλ ηξνθίκσλ: 

- πξνζσπηθφ λενδηνξηδφκελν, 

- πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη έκκεζα κε ηα ηξφθηκα ζηηο επηρεηξήζεηο 

ιηαληθήο πψιεζεο, 

- πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη άκεζα κε ηα ηξφθηκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο  

παξαιαβήο, επεμεξγαζίαο, πξνεηνηκαζίαο, δηαθίλεζεο, κεηαθνξάο, 

απνζήθεπζεο θαη έθζεζεο ησλ ηξνθίκσλ, 
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- Τπεχζπλνη ή νη δηεπζπληέο θαη νη ππνδηεπζπληέο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πψιεζεο.      

Καζνξίδνληαη δχν επίπεδα εθπαίδεπζεο ( 1 θαη 2 ) ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο. 

 

 

2.3 Δθπαίδεπζε επηπέδνπ 1 (Βαζηθέο αξρέο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ) 

Ζ εθπαίδεπζε απηή αθνξά ην ήδε ππάξρνλ  πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαζψο  

θαη ην λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ.  

Υξόλνο εθπαίδεπζεο 

Σν ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ  ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ.. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα  θαηαρσξείηαη 

ζην αηνκηθφ αξρείν ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.  

Σν λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ εθπαηδεχεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ  θαη ε εθπαίδεπζε θαηαρσξείηαη ζην αηνκηθφ αξρείν ηνπ.  

Τπεύζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε επηπέδνπ 1. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ν επηρεηξεκαηίαο ηεο 

επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο ή ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο .  

Αληηθείκελα  εθπαίδεπζεο. 

Ζ εθπαίδεπζε επηπέδνπ 1 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε 

αλάινγε δήισζε πνπ ππνγξάθεη ν εξγαδφκελνο κεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην αηνκηθφ αξρείν θάζε εθπαηδεπφκελνπ. Ζ εθπαίδεπζε 

απηή κπνξεί λα γίλεη απφ ήδε εθπαηδεπκέλν ππεχζπλν άηνκν ηεο επηρείξεζεο ή 

απφ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν.  

Σελ εθπαίδεπζε επηπέδνπ 1 ιακβάλεη  φιν ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο 

ιηαληθήο πψιεζεο : ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη 

ηα ηξφθηκα κέζα ζηελ επηρείξεζε, ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεη θαη δηαθηλεί ηα 

ηξφθηκα ( παξαιαβή, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε ζηα ξάθηα, απνζήθεπζε) ην 

πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ , ην ηερληθφ πξνζσπηθφ (ζπληεξεηέο, ςπθηηθνί θ.ι.π.), ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ηακεηαθέο κεραλέο, ζην ρψξν ησλ θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ, ζην ηκήκα ησλ ηπξηψλ θαη ησλ αιιαληηθψλ, ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηξνθίκσλ, ζηελ θάβα θαη ζην ηκήκα πψιεζεο έηνηκσλ θαγεηψλ. 
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2.4 Δθπαίδεπζε επηπέδνπ 2 

Ζ εθπαίδεπζε απηή αθνξά ηνλ επηρεηξεκαηία ή ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο 

ιηαληθήο πψιεζεο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη άκεζα ζηελ 

πξνεηνηκαζία , ζπζθεπαζία ή κε άιιν ηξφπν, ζην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ. 

Καηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλσλ 

Σελ εθπαίδεπζε επηπέδνπ 2 πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ή νη 

ππεχζπλνη ηεο επηρείξεζεο ιηαληθήο πψιεζεο θαη νη ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ: 

παξαιαβήο, κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο ησλ ηξνθίκσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε, 

πξνεηνηκαζίαο, παξαζθεπήο θαη ςεζίκαηνο θαγεηψλ, ηνπ ηκήκαηνο ηπξηψλ, 

αιιαληηθψλ, ηνπ ηρζπνπσιείνπ θαη ηεο θάβαο. Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα δίλεηαη απφ 

δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο πνπ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο 

θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο απαηηνχκελεο εθπαίδεπζεο ή απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο  κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη 

ην πιηθφ εθπαίδεπζεο  ζα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο. Οη Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ζα ρνξεγεί 

ζρεηηθή βεβαίσζε . 

Γηάξθεηα εθπαίδεπζεο 

Ζ δηάξθεηα εθπαίδεπζεο επηπέδνπ 2 θαζνξίδεηαη ζε 30 ψξεο. 

Αληηθείκελα εθπαίδεπζεο 

Ζ εθπαίδεπζε απηή αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα παξαθάησ:  

Καλφλεο πγηεηλήο πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ θαη 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, ηελ απνζήθεπζε θαη 

δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο ζσζηνχο ρεηξηζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Δπηπξφζζεηα ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πγηεηλήο (ΖΑCCP), ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο.   

 

2.5 Καηεγνξίεο πξνζσπηθνύ θαη επίπεδα εθπαίδεπζεο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο ζε κηα 

επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο, αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 
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Πξνζσπηθφ λενδηνξηδφκελν  

 
Πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη έκκεζα κε ηα ηξφθηκα 

 

 

 
 

Πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη άκεζα κε ηελ 
παξαιαβή,  πξνεηνηκαζία, επεμεξγαζία, δηαθίλεζε, 
απνζήθεπζε θαη έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ 

  

Δπηρεηξεκαηίεο ή ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ άκεζα  ζην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ 
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ΜΔΡΟ 3 – ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΠΧΛΗΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 Υψξνη ηξνθίκσλ, ζεσξνχληαη φινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ ζηνπο νπνίνπο ηα 
ηξφθηκα θαη ηα πνηά  δηαηεξνχληαη, εθηίζεληαη θαη πσινχληαη. 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΧΛΗΗ 
ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 
ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ησλ 
ρώξσλ. (Γεύηεξν Παξάξηεκα, 
Κεθάιαην Ι) 

 

Οη ρψξνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξνί. Καη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 Ζ ππνδνκή ησλ ρψξσλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο 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 θαηάιιεια, ψζηε λα 
θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά. 

 Θα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα 
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ην νπνίν ζα 
παξαθνινπζείηαη ζπλερψο. 

 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 πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη 

ζηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν 
ζσζηφο θαζαξηζκφο θαη λα κελ 
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επηκνιχλνληαη ηα ηξφθηκα.    
 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.      

  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 ιεηηνπξγία ηνπο, 

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

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

 Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα ζεκεία 
πψιεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο 
παξαθάησ απαηηήζεηο: 
 λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ 
ηξνθίκσλ θαηά ηε δηαηήξεζε,  
έθζεζε πξνο πψιεζε θαη πψιεζε, 

 λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
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θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 
δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 
ρψξνπο γηα ηε 
δηαηήξεζε/απνζήθεπζε ησλ 
ηξνθίκσλ (ςπγεία, θαηαςχθηεο, 
απνζήθεο θ.α.), αλάινγα κε ην 
είδνο ηνπο, 

 λα θσηίδνληαη θαιά, ψζηε λα είλαη 
εχθνινο ν έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ, 

 λα δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 
πάγθνπο θαη ηα θαηάιιεια 
εξγαιεία (κεραλέο θνπήο, δπγαξηέο 
θ.α.) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
ηελ πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ.  

(α) λα επηηξέπνπλ επαξθή ζπληήξεζε 
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ή /θαη 
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. 

 Γηα ηε δηαξξχζκηζε, ηηο δηαζηάζεηο θαη 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε, νη ζρεηηθέο 
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Δπίζεο, ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζα 
πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ 
απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ή θαη ηελ 
απνιχκαλζή ηνπ. 

 Σν είδνο ηνπ θαζαξηζκνχ ή θαη ηεο 
απνιχκαλζεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ην 
ρψξν, φζν θαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. 

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

 Θα πξέπεη λα επηιεγνχλ πιηθά 
θαηαζθεπήο πνπ λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
ζπληεξνχληαη εχθνια, λα αληαλαθινχλ 
ην θσο θαη λα είλαη αλζεθηηθά ζηα ιίπε 
θαη ζηελ πγξαζία 

 Σα αλνηθηά ρξψκαηα αληαλαθινχλ ην 
θσο θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο λα εληνπίδνπλ ηνπο 
ξχπνπο θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. 

(β) λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηε 
ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηελ επαθή κε 
ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε ζσκαηηδίσλ 
κέζα ζηα ηξφθηκα θαη ηε ζπκπχθλσζε 
πδξαηκψλ ή ην ζρεκαηηζκφ 
αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο επηθάλεηεο. 
 

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε 
θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ, 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε 
ξχπσλ ηδηαίηεξα ζε κέξε πνπ δελ είλαη 
δπλαηφο ν θαζαξηζκφο.  

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο, νη νπνίεο 
κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα κε 
άκεζε ή έκκεζε (απνβάιινληαο 
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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. 

  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 
θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ ιηαληθήο 
πψιεζεο φπνπ εθζέηνληαη, 
απνζεθεχνληαη ή επεμεξγάδνληαη 
ηξφθηκα, 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) λα επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο 
πξαθηηθήο γηα ηελ πγηεηλή ησλ 
ηξνθίκσλ, ζππεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξφιεςεο ηεο δηαζηαπξνχκελεο 
επηκφιπλζεο, κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ:  

 

(1) ηξφθηκα,  
 

 Οη ρψξνη παξαιαβήο, πξνεηνηκαζίαο, 
επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη 
δηάζεζεο πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα 
δηαρσξίδνληαη ζε κηα επηρείξεζε 
ιηαληθήο πψιεζεο (θαηεγνξίεο 1, 2, 3 
&4) θαη λα είλαη επαξθείο γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δπλακηθφηεηά 
ηεο, γηα λα πξνιακβάλεηαη ε 
δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε, ηδηαίηεξα 
ζηελ πεξίπησζε επεμεξγαζίαο 
ηξνθίκσλ πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Σα κεγάια επαγγεικαηηθά ςπγεία θαη νη 
θαηαςχθηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ 
εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, γηα λα 
δηεπθνιχλνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 
ηξνθίκσλ θαη λα ηα πξνζηαηεχνπλ απφ 
ηε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε. 

 Σα αζπζθεχαζηα ηξφθηκα είλαη δπλαηφλ 
λα επηκνιπλζνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο 
(ηρζπνπσιείν, νπσξνπσιείν) απφ ην 
πξνζσπηθφ, απφ ηα αθάζαξηα ζθεχε 
θαη εξγαιεία ή απφ άιια ηξφθηκα. 
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 Σα σκά πξντφληα (απγά, ηρζπεξά) είλαη 
πηζαλφλ λα κεηαθέξνπλ παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο πνπ επηκνιχλνπλ ηα 
ρέξηα ησλ ρεηξηζηψλ, ηηο επηθάλεηεο 
εξγαζίαο, ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία θαη 
θαηά ζπλέπεηα ηα έηνηκα γηα 
θαηαλάισζε ηξφθηκα. 

. 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηαζηαπξνχκελεο 
επηκφιπλζεο κεηαμχ ηξνθίκσλ πςεινχ 
θηλδχλνπ φηαλ επεμεξγάδνληαη 
ηαπηφρξνλα κε ηνλ ίδην εμνπιηζκφ . 
πληζηάηαη ηα ηξφθηκα απηά λα 
επεμεξγάδνληαη ζε μερσξηζηνχο 
ρψξνπο θαη κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ν 
απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη 
λα γίλεηαη θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαζηψλ.      

(2) απφ ηνλ εμνπιηζκφ,  Ζ θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 
επηκνιχλνληαη ηα ηξφθηκα. Ο 
εμνπιηζκφο ζα πξέπεη: 
 λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

ηξνθίκσλ απφ θάζε πεγή 
επηκφιπλζεο ή απφ ηελ 
θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο 
ηνπο, 

 λα δηαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε 
ζεξκνθξαζία (ςχμεο, θαηάςπμεο) 
θαηά ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ, 

 λα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ή/θαη ηελ 
θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

 λα δηαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζή 
ηνπ.  

(3) απφ ηα πιηθά,  Σα πιηθά, αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπο.  

(4) απφ ην λεξφ,  Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 
επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο δελ ζα 
πξέπεη λα  επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα θαη 
ζα πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ην 
„πφζηκν‟ λεξφ. 

 Πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζηεγαλφηεηα ησλ 
ζσιελψζεσλ παξνρήο λεξνχ, ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,  γηαηί ηπρφλ 
δηαξξνέο ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 
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είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 
επηκνιχλζεηο ζηα ηξφθηκα.  

(5) απφ ηνλ παξερφκελν αέξα,  Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ παξνρή αέξα ζηελ επηρείξεζε ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ψζηε λα 
θηιηξάξεη απνηειεζκαηηθά ηνλ αέξα θαη 
λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν 
κνιπζκέλνπ αέξα  κε ζθφλε, νζκέο, 
ξχπνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηξνθίκσλ 
ηδηαίηεξα εάλ γίλεηαη ρεηξηζκφο κε 
ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ.  

 Γελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη  
ξεχκαηα  αέξα απφ αθάζαξηεο 
πεξηνρέο ζε θαζαξέο. 

(6) απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,  Σν πξνζσπηθφ ζηηο επηρεηξήζεηο 
ιηαληθήο πψιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη 
εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, ψζηε λα κε 
επηκνιχλεη ηα ηξφθηκα κε ηνπο 
ρεηξηζκνχο ηνπ.  

 ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη νη απαξαίηεηεο 
εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή 
πγηεηλή. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην VII. 

(7) 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 δψσλ. ε 
πεξίπησζε εηζφδνπ ηνπο ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 
αληηκεηψπηζήο ηνπο. 
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δ) φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα παξέρνπλ 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 επεμεξγαζίαο ησλ 
ηξνθίκσλ,(φπσο π.ρ. ρψξνη 
καγεηξέκαηνο, ςεζίκαηνο θιπ), ζα 
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε πςειψλ 
ζεξκνθξαζηψλ θαη πγξαζίαο, (φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ  «νδεγφ πγηεηλήο 
γηα επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη 
δαραξνπιαζηηθήο Νν 1» ) 

 Οη ρψξνη δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ ζα 
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο 
απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίαο. 

 ε νξηζκέλα ηξφθηκα είλαη απαξαίηεην 
λα παξαθνινπζείηαη ε ζεξκνθξαζία 
θαηά ηελ επεμεξγαζία, πξνεηνηκαζία 
θαη απνζήθεπζή ηνπο.  

ΥΧΡΟΙ ΠΛΤΗ, ΝΙΠΣΗΡΔ ΚΑΙ ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο 
ληπηήξεο θαη ηνπαιέηεο: 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο 
ληπηήξσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε 
θαηάιιεια ζεκεία θαη πξννξηδφκελσλ 
εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ.  

 Νηπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 
θαη ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. 

 ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ νη 
ληπηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία πνπ 
είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν ησλ 
ρεξηψλ. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηνπο 
ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ, ζα 
πξέπεη λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ 
δνζεί θαη λα θνξά γάληηα κηαο ρξήζεο 
φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

 Νηπηήξεο γηα ην πιχζηκν ζθεπψλ θαη 
εξγαιείσλ είλαη απαξαίηεηνη ζηα 
ηρζπνπσιεία, θαηαζηήκαηα 
ηπξνθνκηθψλ – αιιαληηθψλ, είηε απηά 
είλαη κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα, είηε 
απνηεινχλ ηκήκαηα κεγαιχηεξσλ 
επηρεηξήζεσλ.   

 Ο αξηζκφο ησλ ληπηήξσλ πνπ πξέπεη 
λα δηαζέηεη κηα επηρείξεζε ιηαληθήο 
πψιεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη 
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ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηηο 
δηαζηάζεηο θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ 
ρψξσλ επεμεξγαζίαο θαη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ.   

 Δίλαη ζαθέο φηη νη ληπηήξεο πνπ 
βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο γηα 
ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ή γηα ην 
πιχζηκν ζθεπψλ θαη εξγαιείσλ είλαη 
αλεμάξηεηνη (δηάθνξνη) απφ απηνχο 
πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πξνζαιάκνπο 
ησλ ηνπαιεηψλ . 

Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε δεζηφ θαη θξχν 
ηξερνχκελν λεξφ θαη κε πιηθά γηα ην 
θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ 
ηνπο ζηέγλσκα. φηαλ είλαη αλαγθαίν, νη 
ρψξνη γηα ηνπιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ 
πξέπεη λα είλαη ρσξηζηνί απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ. 

 ε θάζε ληπηήξα είλαη απαξαίηεην λα 
ππάξρεη παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ 
λεξνχ. 

 Οη ληπηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
ηνπαιέηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο 
ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή πξνεηνηκαζίαο 
ησλ ηξνθίκσλ ζπληζηάηαη λα είλαη 
πνδνθίλεηνη ή λα ιεηηνπξγνχλ κε 
θσηνθχηηαξν. 

 ε θάζε ληπηήξα πξέπεη λα ππάξρεη: (1) 
πγξφ ζαπνχλη κε απνιπκαληηθφ ζε 
εηδηθφ πεξηέθηε, (2) βνπξηζάθη γηα ην 
θαζάξηζκα ησλ λπρηψλ θαη (3) δνρείν 
απνξξηκκάησλ κε πνδνθίλεην θαπάθη. 

 Σν ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα 
γίλεηαη κε: 
 Υαξηί κηαο ρξήζεο 
 Ρνιά πεηζέηαο κηαο ρξήζεο 
 Με ζπζθεπή παξνρήο ζεξκνχ αέξα 

 ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή 
πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ  πξέπεη λα 
ππάξρεη ληπηήξαο γηα ην πιχζηκν ησλ 
ρεξηψλ θαη παξάιιεια λεξνρχηεο 
(ιάληδα) ή εηδηθφ ζθεχνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην 
πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ. 

Σν πιχζηκν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
ζθεπψλ, εξγαιείσλ ή θαη δνρείσλ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθή γηα ην ζθνπφ 
απηφ εγθαηάζηαζε, εάλ ε δπλακηθφηεηα 
ηεο επηρείξεζεο ην επηηξέπεη. 
 
 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή 
απνρσξεηήξηα κε θαδαλάθηα, 
ζπλδεδεκέλα κε θαηάιιειν 
απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Ο αξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία (πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη 1 ηνπαιέηα γηα θάζε 10-15 
άηνκα). 

 ε θάζε επηρείξεζε ε ειάρηζηε 
απαίηεζε είλαη κηα ηνπαιέηα ή WC.  
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 ε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
πψιεζεο φπνπ ε παξακνλή ησλ 
πειαηψλ δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ,ζπλίζηαηαη λα ππάξρνπλ  θαη 
ηνπαιέηεο πειαηψλ. 

Σα απνρσξεηήξηα δελ πξέπεη λα 
νδεγνχλ απεπζείαο ζηνπο ρψξνπο 
φπνπ γίλεηαη ρεηξηζκφο ηξνθίκσλ. 

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη κε πξνζάιακν θαη νη  
πφξηεο ηνπο ζα πξέπεη λα κελ 
αλνίγνπλ απεπζείαο ζηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο  
ηξνθίκσλ. 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
εμαεξηζκό: 

 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη 
επαξθή κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ 
αεξηζκνχ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
κεραληθή ξνή αέξα απφ κνιπζκέλνπο 
ζε θαζαξνχο ρψξνπο. Σα ζπζηήκαηα 
αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 
πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε 
θίιηξα θαη άιια εμαξηήκαηα πνπ 
ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 
αληηθαηάζηαζε.  
 

 Οη ρψξνη ηξνθίκσλ 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 ησλ ηξνθίκσλ. 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 θπζηθνχ 
εμαεξηζκνχ, ηα αλνίγκαηα πξέπεη 
πάληα λα πξνζηαηεχνληαη κε ζήηεο γηα 
λα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο εληφκσλ, 
πνπιηψλ θαη ηξσθηηθψλ ζην θαηάζηεκα 
ιηαληθήο πψιεζεο. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληθνχ 
εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη νη 
απνξξνθεηήξεο θαη  νη εμαεξηζηήξεο  
λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά,  λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ηα 
θίιηξα  ηνπο λα θαζαξίδνληαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα.     

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

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
θπζηθφ ή κεραληθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ 
έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο 
αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη 
δπζάξεζησλ νζκψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ 
ηξνθίκσλ. 
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ΦΧΣΙΜΟ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην θσηηζκό:  

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 θαη πξνεηνηκαζίαο 
ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιείαο 
θαη λα έρνπλ άζξαπζηα πξνζηαηεπηηθά 
θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ ζε 
πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο.   

ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΙ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο 
απνρεηεύζεηο: 

 

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. Όηαλ νη απνρεηεπηηθνί 
αγσγνί είλαη, ελ φισ ή ελ κέξεη, 
αλνηθηνί, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη 
θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 
ηα απφβιεηα δελ ξένπλ απφ 
κνιπζκέλν ρψξν, πξνο ή ζε έλα 
θαζαξφ ρψξν ηδίσο ζε ρψξν φπνπ 
γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηξνθίκσλ πνπ 
ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ πςειφ 
θίλδπλν γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 

 Οη απνρεηεχζεηο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη 
θαηάιιεια, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη 
απνηειεζκαηηθά φια ηα ιχκαηα απφ 
ηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ. 

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

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

ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΑ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα 
απνδπηήξηα: 

 

Όπνπ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα 
ππάξρνπλ θαηάιιεια απνδπηήξηαγηα ην 
πξνζσπηθφ.  

 Σν πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα θνξά 
ζην ρψξν εξγαζίαο ηελ ελδπκαζία κε 
ηελ νπνία πξνζέξρεηαη ζηελ 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II. ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ Η ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  
 

ΓΑΠΔΓΑ 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 
ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα δάπεδα:  

α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη 
λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
λα θαζαξίδνληαη θαη, Όηαλ  είλαη 
αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 
Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε 
απνξξνθεηηθψλ θαη κε ηνμηθψλ πιηθψλ, 
πνπ λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη, εθηφο 
αλ νη ππεχζπλνη ηεο επηρείξεζεο 
ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια. Όπνπ αξκφδεη, ηα 
παηψκαηα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 
επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο. 

 Σα δάπεδα ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
πψιεζεο ηξνθίκσλ πθίζηαληαη 
κεγάιε κεραληθή πίεζε απφ ηνλ 
εμνπιηζκφ, ηα ξάθηα , θαζψο θαη ηελ 
επίδξαζε δηαθφξσλ θαζαξηζηηθψλ 
πξντφλησλ. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο: 

o Ζ αληνρή ζε βάξνο είλαη 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ 
κεραλήκαηα κεγάινπ βάξνπο , 

o Ζ αληνρή ζε ζξαχζε είλαη ην 
δεχηεξν ζηνηρείν κεραληθήο 
αληνρήο πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί 

o Ζ αληνρή ζε ρεκηθέο νπζίεο  
είλαη κηα απφ ηηο απνιχησο 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 
Δηδηθφηεξα νη ρψξνη 
πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ 
έρνπλ αλάγθε απφ δάπεδα πνπ 
αληέρνπλ  ζε κεγάιεο 
ζπγθεληξψζεηο νμέσλ, 
αιθάιεσλ, ιηπψλ θαη δηαιπηψλ. 
Ζ κηθξή απνξξνθεηηθφηεηα ησλ 
δαπέδσλ επλνεί ην ζσζηφ 
θαζαξηζκφ θαη  απνηξέπεη ηελ 
απνξξφθεζε ησλ ιηπψλ.  

o Ζ ζθιεξφηεηα είλαη  ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν γηα ηελ θζνξά ηεο 
επηθάλεηαο ζηελ ηξηβή. 

o Ζ αληνρή ζε ζεξκνθξαζία είλαη 
επίζεο απαξαίηεηε. 

o Ζ αληηνιηζζεξφηεηα  είλαη 
ζεκαληηθή ζε ρψξνπο πνπ 
ζπλαληψληαη ιίπε, πγξά θαη 
άιια πξντφληα πνπ απμάλνπλ 
ηελ νιηζζεξφηεηα ηνπ δαπέδνπ. 

 Γάπεδα πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο απηέο, είλαη ηα πιαθάθηα 
ή ηα βηνκεραληθά δάπεδα, κε ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη ηνπνζεηνχληαη ζσζηά. 
Μπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ δάπεδα 
θαη απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, αιιά ζηελ 
πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε 
επηρείξεζε λα απνδείμεη ζηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπο. Γελ ζπληζηάηαη ε 
ρξήζε μχινπ. 

 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 (φπσο είλαη ηα 
ηρζπεξά), 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.  

ΣΟΙΥΟΙ 

β) νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 
κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη, φηαλ 
είλαη αλαγθαίν λα απνιπκαίλνληαη Απηφ 

 Οη ηνίρνη ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο θαη 
λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. 
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απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε 
απνξξνθεηηθψλ θαη κε ηνμηθψλ πιηθψλ, 
πνπ λα κπνξνχλ λα πιέλνληαη, εθηφο 
εάλ ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο 
ηξνθίκσλ κπνξεί λα απνδείμεη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια. 
 
 

 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 
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 

γ) νη νξνθέο (ή εάλ δελ δελ ππάξρνπλ 
νξνθέο, ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο 
ζηέγεο) θαη φηη είλαη ζηεξεσκέλν ζ‟ 
απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο, θαη 
θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα κελ 
ζπζζσξεχνληαη ξχπνη θαη λα 

 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. 
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πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, 
ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη 
ε πηψζε ζσκαηηδίσλ. 
 
 

 Να πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ηνίρνπο κε 
ζηεγαλφ θαη ζπλερή ηξφπν. 

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

 Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ 
νξηδφληηνη δνθνί ζηελ νξνθή. 

 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 ηα 
ηξφθηκα. 

 Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα είλαη  ρσξίο 
ξσγκέο ή νπέο θαη ε επηθάλεηά ηεο 
πξέπεη λα είλαη ιεία θαη 
ειαηνρξσκαηηζκέλε ή ζηηιβσκέλε αλ 
είλαη μχιηλε, ή πδξνρξσκαηηζκέλε εάλ 
είλαη απφ αζβεζηνθνλία. Σν ρξψκα ηεο 
πξέπεη λα είλαη αλνηθηφ θαη θαηά 
πξνηίκεζε ιεπθφ. 

ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΠΟΡΣΔ 

δ) ηα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα 
πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν 
πνπ λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε 
ξχπσλ. Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο 
ην χπαηζξν πξέπεη, φηαλ είλαη 
αλαγθαίν, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 
δηθηπσηά πιέγκαηα πξνζηαζίαο απφ ηα 
έληνκα, ηα νπνία λα 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 ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαγσγήο. 
 

 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: 

ε) ν θαζαξηζκφο, θαη, φηαλ είλαη 
αλαγθαίν, ε απνιχκαλζε ησλ ζπξψλ 
πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια. 
Απηφ απαηηεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιείεο 
θαη κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, 
εθηφο εάλ ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο  

 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 
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ηξνθίκσλ κπνξεί λα απνδείμεη ζε 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ 
άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια.  
 

απφ πιηθά πνπ θαζαξίδνληαη θαη 
απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

 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 
ιηαληθήο πψιεζεο 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.    

ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΙ Δ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ 

ζη) νη 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 

 Ζ απαίηεζε απηή αθνξά φιεο ηηο 
επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε 
επαθή κε ηα ηξφθηκα, θαηά ηελ 
επεμεξγαζία, πξνεηνηκαζία θαη 
δηαηήξεζή ηνπο. Οη επηθάλεηεο απηέο  
ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σα 
παξαθάησ πιηθά ζεσξνχληαη 
θαηάιιεια: 
 αλνμείδσηνο ράιπβαο, 
 θεξακηθά πιηθά, 
 θαηάιιεια πιαζηηθά. 

 Οη επηθάλεηεο πνπ δελ έξρνληαη ζε 
άκεζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, φπσο 
είλαη ηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ πξέπεη λα 
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ιεηηνπξγφ φηη ηπρφλ άιια 
ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη 
θαηάιιεια.  
 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξαπάλσ απαίηεζε, γηαηί ππάξρεη ε 
πηζαλφηεηα λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 
Οη επηθάλεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα 
λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 
εχθνια. 

 Οη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη απφ θαηάιιεια 
πιηθά, γηα λα αληέρνπλ ζηελ πγξαζία, 
ηε ζεξκνθξαζία θαη ζηνπο ρεηξηζκνχο 
πνπ γίλνληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη 
ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ. Οη 
πάγθνη εξγαζίαο 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, γηαηί είλαη δχζθνινο 
ν θαζαξηζκφο. 

 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: 
 πξάζηλν γηα ηα ιαραληθά, 
 
 
 άζπξν γηα ην ςάξη. 

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

ΚΑΘΑΡΙΜΟ / ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

Απαηηήζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη  
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ηελ απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνύ: 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο 
εγθαηαζηάζεηο φηαλ είλαη αλαγθαίν, γηα 
ηνλ θαζαξηζκφ ηελ απνιχκαλζε θαη ηελ 
απνζήθεπζε ησλ ζθεπψλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. Οη 
εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ 
ζηε δηάβξσζε, λα θαζαξίδνληαη εχθνια 
θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή παξνρή 
δεζηνχ ή/θαη θξχνπ πφζηκνπ λεξνχ.  
 

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

  Ο θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ 
/ απνιχκαλζεο κπνξεί λα απνηειείηαη 
απφ: 
 λεξνρχηεο ή πιπληήξηα γηα ην 

πιχζηκν ή/ θαη ηελ απνιχκαλζε, 
 κηθξέο δεμακελέο γηα ην πιχζηκν 

ησλ εξγαιείσλ, 
 εξγαιεία θαζαξηζκνχ, 
 απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά, 
 κάληθεο ή ιάζηηρα θαη 

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

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

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ κεηά ηε ρξήζε 
ηνπο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη, λα 
απνιπκαίλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε 
εηδηθέο ζέζεηο, γηα λα κελ 
επηκνιχλνληαη. 

 Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη 
λα παξέρεηαη απφ βξχζε δεζηνχ θαη 
θξχνπ λεξνχ ή απφ ζεξκνζίθσλα, λα 
είλαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη 
λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
„πφζηκνπ‟. 

 Σν ζηέγλσκα ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 
ηέηνην ηξφπν πνπ δελ πξνθαιείηαη 
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επηκφιπλζή ηνπ (π.ρ. εάλ 
ρξεζηκνπνηεζεί έλα αθάζαξην χθαζκα 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηκφιπλζε). 

 Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ 
εξγαιείσλ, ησλ ζθεπψλ θαη γεληθά ηνπ 
εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ 
επεμεξγαδφκεσλ ηξνθίκσλ.  

  Σα εξγαιεία αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο 
θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο ζε απνιπκαληηθφ δηάιπκα. Ζ 
ζπρλφηεηα απνιχκαλζεο εμαξηάηαη 
απφ ην είδνο ηνπ επεμεξγαδνκέλνπ 
ηξνθίκνπ, αιιά είλαη ππνρξεσηηθφ λα 
γίλεηαη νπσζδήπνηε κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ. 

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη 
λα πιέλεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη κεηά 
απφ θάζε ρξήζε. 

 Καηά ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ 
απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ, ησλ 
εξγαιείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, ζα 
πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 
γηα λα κελ κνιχλνληαη ηα ηξφθηκα, απφ 
ηα απνξξππαληηθά, ηα απνιπκαληηθά 
θαη ην λεξφ μεπιχκαηνο. 

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

 Οη επηθάλεηεο εξγαζίαο πνπ έξρνληαη 
ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, ηα εξγαιεία 
θαη ηα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα 
μεπιέλνληαη θαιά κεηά απφ ηε ρξήζε 
απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ 
πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά. 

 Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 
εθαξκφδνπλ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
HACCP ζα πξέπεη λα ηεξνχλ αξρεία 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ 
ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Καηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη φιεο νη 
πξνθπιάμεηο γηα λα κελ επηκνιχλνληαη 
ηα ηξφθηκα.  

ΠΛΤΙΜΟ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια κέζα 
φηαλ είλαη αλαγθαίν γηα ην πιχζηκν ησλ 
ηξνθίκσλ. Κάζε λεξνρχηεο ή άιιε 

 Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ιηαληθήο 
πψιεζεο πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη 
επεμεξγάδνληαη ηξφθηκα πξέπεη λα 
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παξφκνηα εγθαηάζηαζε γηα ην πιχζηκν 
ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 
επαξθή παξνρή δεζηνχ ή /θαη θξχνπ 
πφζηκνπ λεξνχ θαη λα κπνξεί λα 
θαζαξίδεηαη θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν λα 
απνιπκαίλεηαη..  

δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθφ λεξνρχηε γηα ην 
πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ θαη δηαθνξεηηθφ 
γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ, εάλ ην επηηξέπεη ην 
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη επδηάθξηηεο πηλαθίδεο ή 
ζήκαηα γηα λα αλαγλσξίδεηαη ν ζθνπφο 
γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν θάζε 
λεξνρχηεο. 

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

 ε θάζε λεξνρχηε ή εγθαηάζηαζε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πιχζηκν 
ηξνθίκσλ ή / θαη εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη 
λα παξέρεηαη λεξφ ζηελ θαηάιιειε 
ζεξκνθξαζία απφ βξχζε δεζηνχ θαη 
θξχνπ λεξνχ . 

 ηνπο λεξνρχηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην 
πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ, ε παξνρή 
δεζηνχ λεξνχ δελ είλαη απαξαίηεηε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV. ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

 Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηε λνκνζεζία απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο ή ηα θαηαζηήκαηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ νη πξνκεζεπηέο.  

 Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 
ηε λνκνζεζία θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ απφ ηηο θεληξηθέο απνζήθεο 
ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηά ηνπο.  

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

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Απαηηήζεηο γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα:  

1. Σα βπηία ησλ νρεκάησλ ή/θαη ηα 
δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά ηξνθίκσλ πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, ψζηε ηα ηξφθηκα λα 
πξνθπιάζζνληαη απφ κνιχλζεηο, θαη 
πξέπεη φηαλ είλαη αλαγθαίν λα είλαη 
ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη ή 
θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια. 
 

 Καηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο 
πγηεηλήο γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα 
ηξφθηκα απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη 
λα δηαηεξείηαη ε πγηεηλή ηνπο 
θαηάζηαζε.  

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο ή θαη ησλ 
πεξηεθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ιεία, γηα 
λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 
απνηειεζκαηηθά θαη λα κελ 
επηκνιχλνληαη ηα ηξφθηκα. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή θαη νη 
πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα 
ζπληεξνχληαη ή λα αληηθαζίζηαληαη 
φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 ηνπο πεξηέθηεο πεξηιακβάλνληαη 
θαξνηζάθηα, ζάθνη, θνπηηά, δίζθνη θαη 
αλνηρηά θηβψηηα κεηαθνξάο πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη απφ έλα επξχ θάζκα 
πιηθψλ. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πεξηέθηε, 
εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ ηξνθίκνπ.  

 Σα ηειάξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηε κεηαθνξά ηρζπεξψλ ζα πξέπεη λα 
πιέλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Δλψ 
ηα ηειάξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζα 
πξέπεη λα πιέλνληαη απνηειεζκαηηθά 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

2.Σα βπηία ησλ νρεκάησλ ή/θαη ηα 
δνρεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά 
ηξνθίκσλ, αλ ηα άιια θνξηία κπνξνχλ 
λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

 Σα νρήκαηα ή/θαη νη πεξηέθηεο ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά κόλν ηξνθίκσλ, φηαλ απηά 
είλαη αζπζθεχαζηα ζε πγξή κνξθή, ζε 
θφθθνπο ή ζε ζθφλε. ηελ πεξίπησζε 
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 απηή ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
θαζαξά θαη αλεμίηεια ε έλδεημε „κφλν 
γηα ηξφθηκα‟.  

3.Σα ρχκα ηξφθηκα ζε πγξή θαηάζηαζε 
ππφ κνξθή θφθθσλ ή ζε ζθφλε πξέπεη 
λα κεηαθέξνληαη ζε βπηία ή/θαη 
δνρεία/δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαη 
κφλν γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη 
ζην νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε 
θαζαξνχο, επαλάγλσζηνπο θαη 
αλεμίηεινπο ραξαθηήξεο, ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, φηη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 
ηξνθίκσλ ή λα ππάξρεη ε έλδεημε „κφλν 
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).   

4. Όηαλ ηα βπηία ησλ νρεκάησλ ή θαη 
ηα δνρεία ρξεζηκνπηνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά θαη άιισλ πξντφλησλ εθηφο 
ησλ ηξνθίκσλ ή γηα ηε κεηαθνξά 
δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ 
ηαπηφρξνλα, ηα πξντφληα πξέπεη, φηαλ 
είλαη αλαγθαίν λα δηαηεξνχληαη 
ρσξηζηά. 
 

 Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε κεηαθνξά, ηα 
ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ 
άιια πξντφληα, πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ επηκφιπλζε ζε απηά. ηα 
πξντφληα απηά ζπγθαηαιέγνληαη νη 
ρεκηθέο νπζίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα 
είλαη ηνμηθέο θαη λα επηκνιχλνπλ ηα 
ηξφθηκα, φπσο επίζεο θαη ηξφθηκα κε 
δηαθνξεηηθφ βαζκφ επηκφιπλζεο  

 Σα ηξφθηκα κπνξεί λα κεηαθέξνληαη 
ηαπηφρξνλα κε άιια πξντφληα απφ ην 
ίδην κέζν κεηαθνξάο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φκσο φηη είλαη επαξθψο 
δηαρσξηζκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα, ψζηε 
λα κελ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 
επηκφιπλζεο θαηά ηελ κεηαμχ ηνπο 
επαθή.    

5. ηελ πεξίπησζε πνπ κεηαθνξηθφ 
κέζν ή πεξηέθηεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ εθηφο απφ 
ηξφθηκν  ή γηα ηε κεηαθνξά 
δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη 
λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο 
κεηαμχ ησλ θνξηψζεσλ ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ή 
ξχπαλζεο. 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο απαίηεζεο 
εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ πξντφληνο 
πνπ έρεη κεηαθεξζεί θαη απφ ην είδνο 
ηνπ πξντφληνο πνπ πξφθεηηαη λα 
κεηαθεξζεί. Θα πξέπεη λα γίλεηαη 
απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο φηαλ ην 
πξντφλ πνπ κεηαθέξζεθε ήηαλ 
κνιπζκέλν ζε κεγάιν βαζκφ ή φηαλ ην 
πξντφλ πνπ ζα κεηαθεξζεί αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ πςεινχ 
θηλδχλνπ. 

 Θα πξέπεη λα αθνινπζεί 
απνηειεζκαηηθή απνιχκαλζε, φηαλ ην 
κεηαθεξφκελν πξντφλ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ πςειφ κηθξνβηαθφ θνξηίν.  
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6. Σξφθηκα ζε κεηαθνξηθφ κέζν ή ζε 
πεξηέθηε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη  θαη 
λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηξφπνλ, ψζηε 
λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 
κφιπλζεο ή ξχπαλζεο. 

 Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο επηκφιπλζεο, 
ηα ηξφθηκα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη 
ή/θαη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα άιια 
πξντφληα κέζα ζηα κεηαθνξηθά 
νρήκαηα. Ζ θαηάιιειε ζπζθεπαζία 
πεξηνξίδεη ηελ επηκφιπλζε. 

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

 Οξηζκέλα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα 
κεηαθέξνληαη κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο.  

 Ζ ζπρλφηεηα ειέγρνπ ηεο 
ζεξκνθξαζίαο έρεη ζρέζε κε ην ρξφλν 
πνπ δηαξθεί ε κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ 
θαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 
αλνίγεηαη ην κεηαθνξηθφ κέζν θαηά ηε 
κεηαθνξά. 

 Γηα κεηαθνξά πνπ δηαξθεί κεγάιν 
ρξνληθφ δηάζηεκα ή γηα πνιιέο 
θνξηψζεηο – εθθνξηψζεηο, απαηηείηαη 
κεραληθή ή θξπνγνληθή ςχμε γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
πξντφληνο. 

 ε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηζνζεξκηθψλ 
πεξηεθηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, 
φηη ν ρξφλνο κεηαθνξάο είλαη ηέηνηνο 
πνπ δελ κεηαβάιιεηαη ε αξρηθή 
ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο. Όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε κφλσζε ηνπ 
κέζνπ κεηαθνξάο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηε 
κεηαθνξά, ηφηε ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ηξφθηκα έρνπλ 
ςπρζεί ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, 
πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην κέζν 
κεηαθνξάο. Γηα ηα επαιινίσηα ηξφθηκα 
ν ρξφλνο κεηαθνξάο κε ηε ρξήζε 
κεκνλσκέλσλ πεξηεθηψλ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηηο δχν ψξεο. 

 Όηαλ κεηαθέξνληαη ηξφθηκα πνπ 
κπνξνχλ λα αιινησζνχλ εχθνια, ηφηε 
ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία 
θαηά ηε κεηαθνξά κε: 
 εθνδηαζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ 

νρεκάησλ κε ζεξκφκεηξα (απαηηείηαη 
πξνζνρή ζηελ έλδεημε ηνπ 
ζεξκνκέηξνπ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο πξαγκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
ηξνθίκνπ), 

 εθνδηαζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ 
νρεκάησλ κε ηνλ θαηάιιειν 
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εμνπιηζκφ , θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ 
ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο (ςχμεο, 
θαηάςπμεο, θ.α.) 

 ηελ παξνρή θνξεηψλ ζεξκνκέηξσλ 
ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε.   

  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν έιεγρνο 
ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθέξεηαη ζηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ηξνθίκνπ θαη φρη ζηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 

 Γελ πξέπεη λα παξαιακβάλνληαη ηα 
επαιινίσηα ηξφθηκα, φηαλ δελ 
ηεξήζεθαλ νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο 
κεηαθνξάο.         

 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ V. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  
Απαηηήζεηο ηεο 
λνκνζεζίαοΚαλνληζκόο (ΔΚ) 
852/2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ 
ηξνθίκσλ. 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ 
εμνπιηζκό: 
Κάζε αληηθείκελν, ζπζθεπή  ή 
εμνπιηζκφο κε  ην νπνίν έξρνληαη ζε 
επαθή ηα ηξφθηκα, πξέπεη  

 

(α) 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 
 
(β) λα θαηαζθεπάδεηαη κε θαηάιιειν 
ηξφπν θαη πιηθά θαη λα δηαηεξείηαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε, ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο. 

 Ζ απαίηεζε απηή ηεο λνκνζεζίαο, 
αλαθέξεηαη ζηα πιηθά ησλ επηθαλεηψλ 
εξγαζίαο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία 
θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ θαη 
θάζε άιινπ αληηθεηκέλνπ (πιηθά θαη 
αληηθείκελα ζπζθεπαζίαο) πνπ κπνξεί 
λα έιζνπλ ζε επαθή ηα ηξφθηκα. 
Αθνξά επίζεο ηα εξγαιεία θαη ηα 
κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, ηα 
νπνία ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη 
απφ πιηθά πνπ δελ επηκνιχλνπλ ηα 
ηξφθηκα. 

 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 
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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. 

 Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο θνπήο γηα ηα 
σκά θαη ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε 
ηξφθηκα. 

 Οη επηθάλεηεο θνπήο ησλ σκψλ 
πξντφλησλ ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη 
κεηαμχ ηνπο θαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
ρξψκα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 
πξντφληνο γηα ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο πεξηγξάθεηαη 
παξαθάησ: 

 
 
 γηα ηα σκά ηρζπεξά ιεπθφ ρξψκα, 
 γηα ηα ιαραληθά πξάζηλν. 

 Σα πιηθά απηά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
πάληα θαζαξά. Ο βαζκφο ηνπ 
θαζαξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ 
γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν 
εμνπιηζκφο (π.ρ. ν θαζαξηζκφο κηαο 
κεραλήο θνπήο δακπφλ είλαη θξίζηκεο 
ζεκαζίαο). πλήζσο νη θαηαζθεπαζηέο 
παξέρνπλ νδεγίεο θαζαξηζκνχ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπο. 

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 
θαζαξίδεηαη ηαθηηθά θαη φπνπ είλαη 
δπλαηφ λα απνζπλαξκνινγείηαη γηα λα 
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηνπ θαζαξηζκνχ. Δίλαη ζσζηή πξαθηηθή 
ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ λα 
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επηηξέπεη ηελ εχθνιε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ γηα λα 
θαζαξίδνληαη φια ηα κέξε ηνπ. 

 Σα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα πνπ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα 
πιέλνληαη άκεζα κεηά ηε ρξήζε ηνπο 
θαη λα κελ παξακέλνπλ γηα πιχζηκν 
ηελ επφκελε κέξα ή ηελ επφκελε 
βάξδηα. 

        

  Ο εμνπιηζκφο ή νη επηθάλεηεο πνπ 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα πςεινχ 
θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη 
πξηλ απφ θάζε ρξήζε. 

Σα καραίξηα, νη θνπηήξεο θνθάισλ 
(κπαιηάδεο), ηα θνπηηθά κεραλήκαηα πνπ 
θφβνπλ ηα ηξφθηκα ζε θέηεο, νη 
επηθάλεηεο θνπήο ησλ ηξνθίκσλ θαη νη 
κεραλέο θηκά ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 
θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

  Σα εξγαιεία (καραίξηα, ιαβίδεο θ.ι.π.) 
ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 
ηεκαρηζκφ ςαξηψλ δελ επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιν ζθνπφ (π.ρ. 
ηεκαρηζκφο ιαραληθψλ). Μεηά απφ θάζε 
ρξήζε ηα εξγαιεία απηά ζα πξέπεη λα 
πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 
απνηειεζκαηηθά. 

 Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν 
εμνπιηζκφο πνπ έρεη θζαξεί θαη δελ 
επηηξέπεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
θαζαξηζκφ ηνπ ή απνηειεί θπζηθφ 
θίλδπλν γηα ηα ηξφθηκα. 

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

γ) κε 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 αλάγθε λα 
απνιπκαίλεηαη  

 Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή 
εμνπιηζκφο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε 
ηα ηξφθηκα πξέπεη λα έρεη ιείεο θαη 
αλζεθηηθέο επηθάλεηεο πνπ επηηξέπνπλ 
ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη 
απνιχκαλζε ηνπο. Θα πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα κελ 
ζρεκαηίδνληαη αηρκεξέο γσλίεο θαη 
πξνεμνρέο πνπ δελ θαζαξίδνληαη 
εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά. Σα ζεκεία 
έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζηξνγγπιεκέλα. 

 πληζηάηαη ε ρξήζε ελφο 
πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο γηα θάζε ηκήκα ηνπ 
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εμνπιηζκνχ (βιέπε θεθάιαην II) θαη 
επηβάιιεηαη ε ηήξεζε αξρείσλ 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο.    

δ) λα είλαη εγθαηεζηεκέλν θαηά ηξφπν 
πνπ λα επηηξέπεη επαξθή θαζαξηζκφ 
ησλ πέξημ ρψξσλ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη 
ηελ πξφζβαζε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ 
θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
γχξσ ρψξσλ. Δάλ απηφ δελ είλαη 
εθηθηφ, ηφηε ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 
είλαη θηλεηφο γηα λα είλαη 
απνηειεζκαηηθφο ν θαζαξηζκφο θαη ε 
απνιχκαλζε ηνπ. 

  Οη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
απέρνπλ απφ ην δάπεδν ηνπιάρηζηνλ 
15 εθ., γηα λα θαζαξίδεηαη ην δάπεδν 
θάησ απφ ηνπο πάγθνπο. πληζηάηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε κηθξψλ ηξνρψλ ζηε 
βάζε ησλ πάγθσλ γηα λα δπλαηή ε 
κεηαθίλεζή ηνπο θαη ν απνηειεζκαηηθφο 
θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ. 

 Ζ ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ηνπ 
θαζαξηζκνχ πνπ απαηηείηαη εμαξηάηαη 
απφ ην ρψξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο 
ν εμνπιηζκφο θαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν ηνπνζεηήζεθε. 

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. 

  

 

 

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

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα 
απνξξίκκαηα: 

 

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 
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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 απ 

 νιπκαίλεηαη 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 δψα (ζθχινπο θαη 
γάηεο). πληζηάηαη ηα θαιχκκαηα 
λα ζπλδένληαη κφληκα κε ηα δνρεία, 



 44 

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.       
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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 
θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηξφπν 
πνπ λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί θαη 
φηαλ είλαη αλαγθαίν λα πξνιακβάλεηαη 
ε δηείζδπζε δψσλ θαη επηβιαβψλ 
νξγαληζκψλ.. 

 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 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 
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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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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIΙ. ΠΑΡΟΥΗ ΝΔΡΟΤ  
ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ 

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

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
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 ε 
επηρείξεζε ην πξνκεζεχεηαη απφ ηνλ 
νξγαληζκφ χδξεπζεο, ή απφ δεμακελέο 
απνζήθεπζεο λεξνχ ηεο επηρείξεζεο 
πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ην „πφζηκν λεξφ‟. 

 Δάλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθφ 
ζχζηεκα χδξεπζεο ζα πξέπεη λα 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
„πφζηκνπ‟. Σν λεξφ απφ ηδησηηθή πεγή 
ζα πξέπεη λα εμπγηαίλεηαη θαη λα 
ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
εμπγίαλζεο. 

 Σν „πφζηκν  λεξφ‟ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα: 
 ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ 

ησλ ηξνθίκσλ, 
 ην πιχζηκν ησλ επηθαλεηψλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 
 ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ 

ρεηξηζηψλ ησλ ηξνθίκσλ, 
 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.  

ΠΑΓΟ  

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 

 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 
(π.ρ. ςάξηα) ζα πξέπεη λα παξάγεηαη 
απφ „πφζηκν λεξφ‟. 

 Οη ζπζθεπέο παξαγσγήο ηνπ πάγνπ, νη 
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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 θαηπξέπεη λα παξάγεηαη, λα 
δηαθηλείηαη θαη λα απνζεθεχεηαη ππφ 
ζπλζήθεο πνπ ηνλ πξνθπιάζζνπλ απφ 
θάζε κφιπλζε ή ξχπαλζε. 

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.    

ΜΗ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ 

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

 Γελ ζπληζηψληαη παξνρέο κε „πφζηκνπ 
λεξνχ‟ ζηνπο ρψξνπο πξνεηνηκαζίαο, 
επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο ηξνθίκσλ. 

 ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ 
ππξφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη κάληθεο 
πνπ ζπλδένληαη κε παξνρέο κε 
πφζηκνπ λεξνχ. ηηο παξνρέο απηέο ζα 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ζθνπφο ηεο 
ρξεζηκνπνίεζήο 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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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIIΙ. ΠΡΟΧΠΙΚΟ, ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο  
Καλνληζκόο (ΔΚ) 852/2004 γηα ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
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 
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εθαξκφδνπλ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο 
πγηεηλήο: 
 λα έρνπλ θαζαξά ρέξηα θαη εάλ 

ρεηξίδνληαη ηξφθηκα πςεινχ 
θηλδχλνπ λα θνξνχλ γάληηα κηαο 
ρξήζεο, 

 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 
ηα ηξφθηκα. 

2. Απαγνξεχεηαη ε, κε νπνηαδήπνηε 
ηδηφηεηα, απαζρφιεζε, ζε ρψξνπο 
εξγαζίαο κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε 
αηφκνπ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ 
ππφλνηεο φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ 
κεηαδίδεηαη δηα ησλ ηξνθψλ, ή αηφκνπ 

 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. 
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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 
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. 

 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 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 
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αηφκνπ ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο 
θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 
δελ θνξά πνδηά θαη θαπέιν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΥ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 
 

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

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Απαηηήζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα / 
παξαιαβή ηξνθίκσλ 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  

 

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. 

 πληζηάηαη νη ππεχζπλνη ησλ 
επηρεηξήζεσλ    ιηαληθήο πψιεζεο λα 
επηιέγνπλ πξνκεζεπηέο πνπ: 
 έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη θαιή 

θήκε, 
 αθνινπζνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, 

 εθπαηδεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 
ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

 ηα πξντφληα πνπ παξαδίδνπλ 
έρνπλ ζηαζεξή πνηφηεηα, 

 ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θαζαξά θαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε θαη δηαηεξνχλ ηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη 
ζπληήξεζεο θαηά ηε κεηαθνξά, 

 νη απνζήθεο ηνπο είλαη θαζαξέο θαη 
ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 Όπνπ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα 
ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 
πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αζθαιή 
κεηαθνξά θαη δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ. 
Δληζρπηηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 
πξνκεζεπηή απνηειεί θαη ε αλαγξαθή 
ζηε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ, ν 
αξηζκφο έγθξηζεο ηεο κνλάδαο ηνπ. 

 ε ηαθηά θαη πξνθαζνξηζκέλα (βάζεη 
πιάλνπ) δηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα 
δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο 
ησλ ηξνθίκσλ γηα λα ειέγρνληαη ηα 
κηθξνβηνινγηθά θαη θπζηθνρεκηθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ 
ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 
επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. Σα θξίζηκα 
ζεκεία ειέγρνπ θαη ε ζπρλφηεηα ησλ 
ειέγρσλ θαζνξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ 
(HACCP), πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο 
1 ηνπ παξφληνο «νδεγνχ πγηεηλήο». 
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 Όπνπ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 
απφ ηελ παξαιεθζείζα πνζφηεηα 
ηξνθίκσλ θαη λα αλαιχεηαη γηα λα 
ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα 
θαηαλάισζε. 

  ηελ παξαιαβή είλαη απαξαίηεην λα 
ειέγρεηαη 
 ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ 

πξντφλησλ 
  ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο (εάλ 

πξφθεηηαη γηα ηξφθηκα πνπ ε 
ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη θξίζηκν 
ζεκείν ειέγρνπ). 

 Ζ αθεξαηφηεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ 
ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ. 

 Ζ απφ ην λφκν απαηηνχκελε 
επηζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 Ζ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ 
πξντφληνο π.ρ. ζρήκα , ρξψκα , 
ζηνηρεία ξππάλζεσο θιπ. 

 Γελ πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά: 
 αιινησκέλα ηξφθηκα, 
 ηξφθηκα ζηα νπνία έρεη ιήμεη ν 

πξνβιεπφκελνο ρξφλνο 
δηαηήξεζήο ηνπο, 

 ηξφθηκα, ζηα νπνία δελ ηεξήζεθε ε 
ελδεηθλπφκελε ζεξκνθξαζία 
κεηαθνξάο, 

 ηξφθηκα κε θαηεζηξακκέλε 
ζπζθεπαζία, 

 ηξφθηκα κε ελδείμεηο επηκφιπλζεο 
απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά. 

 Σα ηξφθηκα γηα λα είλαη αζθαιή γηα ηελ 
πγεία ησλ θαηαλαισηψλ πξέπεη λα κελ 
έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνμηθέο νπζίεο ή 
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζε 
επίπεδα πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ 
πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο, δελ 
πξέπεη λα πεξηέρνπλ αλεπηζχκεηεο 
μέλεο χιεο ή λα έρνπλ αιινησζεί. 

 Σα κε απνδεθηά ηξφθηκα ζα πξέπεη λα 
επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή ή λα 
απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ ρψξν θαη λα 
θέξνπλ ηελ έλδεημε αθαηάιιεια, κέρξη 
ηελ νξηζηηθή απφξξηςή ηνπο. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ   
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  Καηά ηελ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ ζα 
πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ: 
 ηα πξντφληα πνπ απνζηέιινληαη 

απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη 
λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα 
θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά, 

 λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο 
θαζαξφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ 
κέζνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ 
κεηαθνξάο θ.ι.π.), 

 λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο 
αθεξαηφηεηαο ησλ ζπζθεπαζηψλ, 
φπνπ είλαη αλαγθαίν, 

 ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 
κεηαθνξηθφ κέζν έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί δηαθνξεηηθά πξντφληα, 
ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη εάλ 
ηεξήζεθαλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 
ηελ απνθπγή δηαζηαπξνχκελσλ 
επηκνιχλζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ 
πξνζξφθεζε νζκψλ απφ ην έλα 
πξντφλ ζην άιιν, 

 λα δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθφο 
έιεγρνο ζηα πξντφληα, 
ελδερνκέλσο κε ηε βνήζεηα ηνπ 
επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο 
παξαιαβήο, φπνπ αλήθνπλ ηα 
παξαιακβαλφκελα πξντφληα, 

 λα δηελεξγείηαη έιεγρνο ησλ 
εκεξνκεληψλ ιήμεο, πνπ έρεη ζαλ 
ζηφρν ηελ απνηξνπή παξαιαβήο 
ιεγκέλσλ πξντφλησλ ή πξντφλησλ 
πνπ ιήγνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, 

 λα δηελεξγείηαη έιεγρνο ηεο 
επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ 
ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο 
ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο 
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία (–Πεξί ήκαλζεο 
Παξνπζίαζεο θαη Γηαθήκηζεο 
Σξνθίκσλ (Γεληθνχο) Καλνληζκνχο 
ηνπο 2002 Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαξηίνπ 
2000) 

 λα ηεξνχληαη αξρεία, φπνπ ζα 
θαηαγξάθνληαη νη παξαπάλσ 
παξάκεηξνη, φπνπ είλαη αλαγθαίν. 

 Ζ παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ ζηηο 
κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη απφ εθπαηδεπκέλν ππάιιειν 
(παξαιήπηε) .  

 Ο έιεγρνο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 
ηξνθίκσλ ζε κηα επηρείξεζε ιηαληθήο 
πψιεζεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 
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 παξαηήξεζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή 
θαηάζηαζε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ  
ηξνθίκσλ θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά 
έληππα, φπσο πξνβιέπεη ην ζχζηεκα 
HACCP εάλ απαηηείηαη ε ηήξεζή ηνπ  

 ηα πξντφληα ςχμεο θαη θαηάςπμεο ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο 
εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 
εκθάληζήο ηνπο θαηά ηελ παξαιαβή. 

  Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηνπ 
αλαγξαθφκελνπ ζηελ εηηθέηα ρξφλνπ 
δηαηήξεζήο ηνπο. Δίλαη επηζπκεηφ ν 
ρξφλνο απηφο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξνο. 

 Όπνπ ιακβάλνπλ ρψξα δηαδηθαζίεο 
δχγηζεο ή θαη ηνπνζέηεζεο ζε παιέηεο 
ησλ παξαιεθζέλησλ πξντφλησλ, ζα 
πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

 Σα κέζα δχγηζεο θαη κεηαθνξάο ζηνπο 
απνζεθεπηηθνχο ζαιάκνπο ησλ 
παξαιεθζέλησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα 
είλαη θαζαξά θαη λα έρνπλ ππνζηεί 
απνιχκαλζε θάζε θνξά πνπ 
ηνπνζεηνχληαη λέα πξντφληα. 

 Γελ πξέπεη λα ππάξρεη επαθή 
αζπζθεχαζηνπ πξντφληνο  κε ηα κέζα 
δχγηζεο θαη κεηαθνξάο. πληζηάηαη ε 
ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ (θηικ, 
ραξηί θηι). 

 Ο ρξφλνο ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ςχμεο θαη 
θαηάςπμεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 
ηα 20 ιεπηά, έηζη ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε δηαηάξαμε ηεο 
αιπζίδαο ςχμεο ησλ πξντφλησλ. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία παξαιαβήο ζα πξέπεη λα 
είλαη εθπαηδεπκέλν θαη λα πξνβαίλεη 
ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ 
κέζσλ παξαιαβήο, ακέζσο κεηά ην 
πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο. 

 Ζ αεξνθνπξηίλα ηνπ ρψξνπ 
παξαιαβήο, φπνπ απαηηείηαη,  ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη ε 
θνξά ηνπ αέξα πξέπεη λα είλαη πξνο 
ηελ έμνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ – ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  
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Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ 
απνζεθεχνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 
ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ππφ 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νχησο ψζηε λα 
απνθεχγεηαη θάζε επηβιαβήο αιινίσζε 
θαη λα πξνθπιάζζνληαη απφ 
κνιχλζεηο. 

 Σα ηξφθηκα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 
θαηάιιειεο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο, 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπο γηα λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ πηζαλέο 
αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο. 

 Ακέζσο κφιηο γίλεη απνδεθηή κηα 
παξαιαβή,  ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 
νδεγνχληαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρψξν 
απνζήθεπζεο. ηνπο απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη 
ηα ηξφθηκα πνπ πιεξνχλ ηηο πνηνηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη 
φηαλ δελ ππάξρνπλ ηεο επηρείξεζεο. 
Ζ απνζήθεπζε, αλάινγα κε ηε θχζε 
ηνπ ηξνθίκνπ κπνξεί λα γίλεη ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (μεξή 
απνζήθεπζε) ή ζε ειεγρφκελεο 
ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία ςχμεο ή 
θαηάςπμεο, πγξαζία θηι). 

 ην ρψξν απνζήθεπζεο πξέπεη λα 
θπιάζζνληαη νκνεηδή πξντφληα 

 Σα πξντφληα σξίκαλζεο πξέπεη λα 
δηαρσξίδνληαη απφ ηα άιια πξντφληα 
θαη λα έρνπλ επαλάγλσζηε 
επηζήκαλζε. 

 Ζ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, νη νπνίνη 
ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο 
ππφινηπνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο 
ιηαληθήο πψιεζεο γηα λα απνθεχγεηαη 
ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο ησλ 
ππφινηπσλ ρψξσλ. Σα ηξφθηκα δελ 
πξέπεη λα απνζεθεχνληαη απεπζείαο 
ζηα δάπεδα ησλ απνζεθεπηηθψλ 
ρψξσλ, αιιά ζε παιέηεο, έηζη ψζηε ηα 
ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα λα απέρνπλ 
απφ ηα δάπεδα ηνπιάρηζηνλ 20 εθ.  

 Δίλαη νξζή πγηεηλή πξαθηηθή ε 
εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηελ απνζήθεπζε. 

 Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη 
ηαθηνπνηεκέλνη, ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 
επηκφιπλζεο ησλ πξντφλησλ απφ μέλα 
ζψκαηα. Ζ πφξηα ηνπο δελ πξέπεη λα 
παξακέλεη αλνηθηή, γηαηί ππάξρεη ν 
θίλδπλνο εηζφδνπ εληφκσλ, ηξσθηηθψλ 
ή δψσλ, ηα νπνία επηκνιχλνπλ ηα 
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ηξφθηκα. 

 Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο μχιηλεο 
παιέηεο. 

 Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ζε 
ρψξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη 
πγξαζία. 

 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη πεξηηχιημεο 
ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 
θαζαξνχο θαη μεξνχο ρψξνπο, φπνπ 
δελ ζα είλαη δπλαηή ε είζνδνο εληφκσλ 
θαη ηξσθηηθψλ. 

 Ζ ζεξκνθξαζία είλαη κηα απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο, ε νπνία 
ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν βνεζά ζηελ 
αλάπηπμε ησλ κηθξνβίσλ. Ο έιεγρφο 
ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηνξίδεη ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κηθξνβίσλ θαη 
κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ηξνθηθήο 
δειεηεξίαζεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη 
ε παξακνλή ηξνθίκσλ πςεινχ 
θηλδχλνπ ζε ζεξκνθξαζίεο (5-63 νC) 
πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ. 
Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 
παξαθάησ παξάκεηξνη: 
 νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο 

θαλνληθέο  ζεξκνθξαζίεο είλαη αηηία 
δέζκεπζεο θαη θαηαζηξνθήο ησλ 
πξντφλησλ, 

 ηα ςπρφκελα πξντφληα θαη θπξίσο 
απηά ηεο θαηάςπμεο πξέπεη λα 
κεηαθέξνληαη ακέζσο κεηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο ζηνλ θαηάιιειν 
ςπρφκελν απνζεθεπηηθφ ρψξν, 
πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζηηο βηηξίλεο 
έθζεζεο, γηα λα αλαθηήζνπλ ηελ 
ελδεηθλπφκελε ζεξκνθξαζία, 

 ζε πεξίπησζε αλάγθεο, φπνπ 
πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ ίδην 
ςπθηηθφ ζάιακν ηξφθηκα, ησλ 
νπνίσλ ε ζεξκνθξαζία 
ζπληήξεζεο δηαθέξεη απφ 2-3 νC, 
πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ζαιάκνπ λα ξπζκίδεηαη ζηε 
ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία, 

 ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο θαη 
επεμεξγαζίαο γηα ηα ςπρφκελα 
ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ 
(πρηρζπεξά) δελ πξέπεη λα 
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ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά, απφ ηε 
ζηηγκή πνπ βγαίλνπλ απφ ην 
ςπγείν, ψζηε ε αχμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπο λα είλαη κηθξή, 

 ηηο ψξεο πνπ ην θαηάζηεκα είλαη 
θιεηζηφ, νη βηηξίλεο έθζεζεο πξέπεη 
λα θιείλνπλ κε εηδηθή θνπξηίλα ή κε 
πιαζηηθέο πφξηεο γηα λα 
δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζε 
επηζπκεηά  επίπεδα, 

 είδε ςαξηψλ πνπ πνπιηνχληαη ζε 
θέηεο ή είλαη ηεκαρηζκέλα πξέπεη 
λα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε 
πιαζηηθφ θηικ γηα λα κελ έξρνληαη 
ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πάγν, ν 
νπνίνο κπνξεί λα ηνπο πξνμελήζεη 
εγθαχκαηα ςχμεο.  

 Απαγνξεχεηαη ε απφςπμε ησλ 
θαηαςπγκέλσλ πξντφλησλ θαη ε 
πψιεζή ηνπο σο λσπψλ, ή ε 
επαλαθαηάςπμή ηνπο. 
Γεληθά απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε 
παξέκβαζε ζηνλ ηξφπν ζπληήξεζεο 
ησλ ηξνθίκσλ φπσο απηή θαζνξίδεηαη 
απφ ηνλ παξαζθεπαζηή ή ηνλ 
ζπζθεπαζηή ηνπο   

 Δηδηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 
επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ηελ 
επηπιένλ απαηηνχκελε άδεηα γηα λα 
πξνεηνηκάδνπλ, θαη λα παξαζθεπάδνπλ 
έηνηκα θαγεηά, φπνπ απαηηείηαη λα 
γίλεηαη απφςπμε ησλ ηξνθίκσλ (π.ρ 
θαηεςπγκέλα πξνκαγεηξεπκέλα θαγεηά 
ή άιια παξαζθεπάζκαηα) ζπληζηάηαη ε 
απφςπμε απηή λα γίλεηαη κε έλαλ απφ 
ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
 ζην ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία 5 0C ή 

ρακειφηεξα. Δίλαη ε αζθαιέζηεξε 
κέζνδνο αιιά απαηηεί θαιφ 
ζρεδηαζκφ. 

 θάησ απφ άθζνλν ηξερνχκελν 
λεξφ ζεξκνθξαζίαο 21 0C ή 
ρακειφηεξε. 

 ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ, κφλν 
εάλ ην ηξφθηκν καγεηξεπηεί 
ακέζσο κεηά ηελ απφςπμε. 

 σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 
καγεηξέκαηνο, εθφζνλ ην πξντφλ 
ηθαλνπνηεί ηελ απαηηνχκελε 
εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 
ςεζίκαηνο. 
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 Ζ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζηα 
ςπγεία πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο 
θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο αλάινγα κε 
ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ. Δπηζεκαίλεηαη, 
φηη νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 
αθνξνχλ ηε ζεξκνθξαζία ησλ 
ηξνθίκσλ θαη φρη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 
αέξα ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ.  

  Σα ςπγεία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε 
έλα εχξνο ζεξκνθξαζηψλ απφ 1 έσο 4 
νC. Σα ηξφθηκα πςεινχ θηλδχλνπ, 
φπσο είλαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 
(ηπξηά, γηανχξηη, γάια), αιιαληηθά, 
ζάληνπηηο, γιπθά, αιηεχκαηα θ.α. 
πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 
ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ή ίζε κε 5 
νC. 

 ε πεξίπησζε φπνπ ε ςχμε ή ε 
θαηάςπμε γίλεηαη ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, ηα  δάπεδα 
θαη νη ηνίρνη ησλ ρψξσλ απηψλ  πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αδηάβξνρν κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ, ην 
νπνίν ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα 
απνιπκαίλεηαη εχθνια. Δπίζεο, ηα 
δάπεδα  πξέπεη λα έρνπλ ηηο 
θαηάιιειεο θιίζεηο γηα λα γίλεηαη 
εχθνια ε απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ. 

 Σα σκά ηξφθηκα  πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ρσξηζηά απφ ηα έηνηκα 
γηα θαηαλάισζε πξντφληα. Δάλ θαη‟ 
αλάγθε πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ 
ίδην ςπθηηθφ ρψξν, πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ρσξηζηά  θαη θαιπκκέλα 
γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο. 

 ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη μερσξηζηφο ρψξνο γηα ηα 
σκά θαη ηα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε 
ηξφθηκα, ζα πξέπεη ηα έηνηκα πξνο 
θαηαλάισζε ηξφθηκα λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία ρσξηζηά 
απφ ηα σκά, λα είλαη ζπζθεπαζκέλα  
θαη πάληα ζε ςειφηεξν ξάθη. Δπίζεο, 
ηα ςπγεία δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξθνξηψλνληαη. 

 Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο ησλ θαηεςπγκέλσλ 
πξντφλησλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
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ηξνθίκσλ. Σα θαηαςπγκέλα πξντφληα 
απαγνξεχεηαη λα απνςπρζνχλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα επαλαςπρζνχλ. 

 Θάιακνη θαηάςπμεο κε ρσξεηηθφηεηα 
κεγαιχηεξε ησλ 10 θπβηθψλ κέηξσλ 
πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε θαηάιιεια 
φξγαλα απηφκαηεο θαη ζπλερνχο 
παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ηνπ ζαιάκνπ. 

 Πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν ππεχζπλνο 
ηνπ θαηαζηήκαηνο φηαλ: 
 δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζαιάκνπ ή ησλ πξντφλησλ δελ 
είλαη ε ελδεηθλπφκελε, 

 ππάξρεη ππεξβνιηθή πάρλε ή 
πάγνο κέζα ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν, 

 ππάξρεη δηαξξνή ηνπ ςπθηηθνχ 
πγξνχ. 

 ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 
θαζαξηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη 
θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

 ηελ απνζήθε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 
ην ζχζηεκα ζσζηήο αλαθχθισζεο 
(FIFO). 

 Όηαλ ηα επεμεξγαζκέλα ή 
ηππνπνηεκέλα απφ ην θαηάζηεκα 
ηξφθηκα θπιάζζνληαη ζηνλ 
απνζεθεπηηθφ ζάιακν ζα πξέπεη λα 
επηζεκαίλνληαη γηα ηνλ ππνιεηπφκελν 
ρξφλν δσήο ηνπο. Ζ εκεξνκελία ιήμεο 
ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο αξρηθήο ηνπο ζπζθεπαζίαο.        

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

1. Οη πξψηεο χιεο, ηα ζπζηαηηθά, 
ηα ελδηάκεζα πξντφληα θαη ηα 
ηειηθά πξντφληα, ηα νπνία 
ελδέρεηαη λα είλαη επηξξεπή ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ ή ην 
ζρεκαηηζκφ ηνμηλψλ πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 
πνπ λα κελ ζπλεπάγνληαη 
θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Ζ ςπθηηθή 
αιπζίδα δελ πξέπεη λα 
δηαθφπηεηαη Δληνχηνηο 
επηηξέπεηαη ε παξακνλή 
ηξνθίκσλ εθηφο ρψξσλ, 

 ην κέξνο 5 (παξάξηεκα 2) δίλνληαη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αζθαιή 
δηαηήξεζε ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ 
ηξνθίκσλ.   
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ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο γηα 
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 
φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα 
πξαθηηθνχο ιφγνπο ρεηξηζκνχ, 
θαηά ηελ παξαζθεπή, ηε 
κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηελ 
έθζεζε θαη ην ζεξβίξηζκα ησλ 
ηξνθίκσλ, ππφ ηνλ φξν φηη απηφ 
δελ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν γηα ηελ 
πγεία. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 
πνπ παξαζθεπάδνπλ, δηαθηλνχλ 
θαη ζπζθεπάδνπλ ζε πξψηε 
ζπζθεπαζία κεηαπνηεκέλα 
ηξφθηκα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
θαηάιιειεο επξχρσξεο αίζνπζεο 
γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 
πξψησλ πιψλ  ρσξηζηά απφ ηηο 
πξψηεο χιεο θαη ηα 
κεηαπνηεκέλα πξντφληα, θαη λα 
δηαζέηνπλ θαηάιιειν ςπρφκελν 
ρψξν απνζήθεπζεο 

2. 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. 

3. 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 
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 
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κηθξννξγαληζκψλ ή ην 
ζρεκαηηζκφ ηνμηλψλ. 

  

  

ΔΚΘΔΗ ΣΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

  Σα ηξφθηκα πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε 
θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ απηφ βηηξίλεο 
θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξνθίκσλ 
ςχμεο θαη θαηάςπμεο πξέπεη λα 
βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ςπρφκελν ρψξν 
ηεο βηηξίλαο έθζεζεο. 

 Ζ βηηξίλα έθζεζεο πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηα 
πξντφληα γηα ηα νπνία 
θαηαζθεπάζηεθε (ππάξρνπλ εηδηθέο 
πξνδηαγξαθέο βηηξίλαο γηα ηηο 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ). 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηεο βηηξίλαο έθζεζεο 
ηξνθίκσλ πςεινχ θηλδχλνπ πξέπεη λα 
ειέγρεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 
εκέξα. Γηα λα δηαηεξείηαη ε 
ζεξκνθξαζία ζε ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα ζα πξέπεη ηα πξντφληα λα 
ηνπνζεηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 
λα κελ θιείλνληαη νη ζπξίδεο εμαγσγήο 
θαη αλαθχθισζεο ηνπ αέξα. 

 Όηαλ ζε κία βηηξίλα έθζεζεο εθηίζεληαη 
δηαθνξεηηθά ηξφθηκα ζα πξέπεη λα 
δηαρσξίδνληαη πιήξσο θαη λα κελ 
εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο.  

  

 Ζ βηηξίλα έθζεζεο πξέπεη λα 
θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζχκθσλα 
κε ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ηεο 
επηρείξεζεο. 

 Σα ρχκα, έηνηκα γηα θαηαλάισζε 
ηξφθηκα (π.ρ. ειηέο, καξκειάδεο 
θ.ι.π.) πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε εηδηθέο 
γηα ην ζθνπφ απηφ βηηξίλεο έθζεζεο ή 
κέζα ζε δηαθαλείο πεξηέθηεο πνπ 
θαιχπηνληαη κε θαηάιιειν θαπάθη.  

 Ζ θνπή ηνπ θηκά αιιά θαη ησλ 
ηπξνθνκηθψλ – αιιαληηθψλ πξέπεη λα 
γίλεηαη παξνπζία ηνπ πειάηε. 

 Όια ηα πσινχκελα ηξφθηκα ηα νπνία 
είλαη πξντφληα αλάκημεο ,θαηεξγαζίαο 
ή νπνηαζδήπνηε επεμεξγαζίαο ζα 
πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο 
ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή 
εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα 



 64 

απνδεηθλχεηαη βάζε ηηκνινγίσλ ή 
δειηίσλ απνζηνιήο θαη ζα θέξνπλ ηελ 
απφ ην λφκν απαηηνχκελε 
επηζήκαλζε. 

 Ζ έθζεζε επαιινίσησλ ηξνθίκσλ 
εθηφο ςπγείσλ απαγνξεχεηαη. 

 Σα κε ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα ηα 
νπνία θαηαλαιψλνληαη σο έρνπλ, ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, θαιπκκέλα, 
ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ 
ξππάλζεηο. Ζ ςειάθεζε ηνπο απφ 
ηνπο πειάηεο ή απφ ην πξνζσπηθφ 
απαγνξεχεηαη . 

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα πνπ 
παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε 
δηφγθσζε, ζχλζιηςε, νμείδσζε, κε 
ζηεγαλφηεηα, θιπ. ζα πξέπεη λα 
απνζχξνληαη θαη λα κελ εθηίζεληαη 
πξνο πψιεζε.   

 ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη ηα 
παληνπσιεία , ηα είδε θαζαξηζκνχ, ηα 
εληνκνθηφλα, θαη νη δσνηξνθέο ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφλ λα 
επεξεάζνπλ ηα ηξφθηκα. 

 ηα νπσξνπσιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζαλ κηθηά θαηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη αθαίξεζε ησλ ξηδψλ ησλ 
ιαραληθψλ, πξηλ εθηεζνχλ πξνο 
πψιεζε. 

 Σα εγθπηησκέλα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζε δξνζεξά κέξε θαη 
λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία . 

 ¨Όια ηα πσινχκελα πξντφληα ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηνπο ζπλήζεηο 
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζα 
πιεξνχλ σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο 
ζηελ πγεία, ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ν Πεξί 
ήκαλζεο Παξνπζίαζεο θαη 
Γηαθήκηζεο Σξνθίκσλ (Γεληθνχο) 
Καλνληζκνχο ηνπο 2002 θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 
γηα ηα ηξφθηκα.  

  

ΠΧΛΗΗ 
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 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε 
ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα ζπζθεπαζίαο 
ηα νπνία πξνκεζεχεηαη λα πιεξνχλ ηηο 
παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
 Να ηθαλνπνηνχλ αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπο ηηο απαηηήζεηο ησλ Πεξί 
ήκαλζεο Παξνπζίαζεο θαη 
Γηαθήκηζεο Σξνθίκσλ (Γεληθνχο) 
Καλνληζκνχο ηνπο 2002. 

 Να είλαη επαξθψο αλζεθηηθά ψζηε 
λα δηαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε 
πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ 

 Να κελ αιινηψλνπλ ηα 
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ηξνθίκσλ (λα κελ επεξεάδνπλ 
ηελ νζκή, ηε γεχζε ή ην ρξψκα 
ηνπο)  

 Να κε κεηαθέξνπλ ζηα πξντφληα 
νπζίεο επηβιαβείο ή ηνμηθέο γηα ηελ 
αλζξψπηλε πγεία 

 Να κελ έρνπλ επηκνιπλζεί κε 
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή 
μέλα ζψκαηα (έληνκα, ζθφλεο θ.ά.)  

 Να κελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη 
 Καηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζα 

πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 
απφιπηα θαζαξφ ρψξν, 
απαιιαγκέλν απφ ζθφλεο, έληνκα 
θαη ηξσθηηθά 

 Να είλαη ζπζθεπαζκέλα κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε. 

 
  
 
 
 
   

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΝΣΟΜΧΝ 

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). 

 Απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
πψιεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
κέηξα γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο εηζφδνπ 
εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζηνπο ρψξνπο 
ησλ ηξνθίκσλ γηαηί κεηαθέξνπλ 
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη 
επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. Δπηπιένλ, 
θαηαζηξέθνπλ ηα ηξφθηκα, ηα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο θαη απνηεινχλ θίλδπλν 
γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 
παξνπζία εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ 
ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ είλαη 
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δείθηεο θαθψλ πγηεηλψλ ζπλζεθψλ γηα 
ηελ επηρείξεζε.  

 Οη ρεκηθέο νπζίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ 
άλζξσπν θαη απαηηείηαη πξνζνρή θαη 
εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 Απφ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
πψιεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
κέηξα επίζεο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο 
εηζφδνπ πηελψλ. 

 Γηα ησλ έιεγρν ησλ εληφκσλ, 
ηξσθηηθψλ θαη πηελψλ, νη επηρεηξήζεηο 
ιηαληθήο πψιεζεο ζα πξέπεη λα: 
 ηνπνζεηνχλ ζήηεο ζηα παξάζπξα, 
 ηνπνζεηνχλ ειεθηξηθέο παγίδεο 

εληφκσλ, ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο 
εγθαηάζηαζεο, 

 θαιχπηνπλ ζσζηά θαη λα 
αλαθπθιψλνπλ ηα πξντφληα πνπ 
δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο, 

 επηζεσξνχλ ηαθηηθά ηνπο ρψξνπο  
 ρξεζηκνπνηνχλ εγθεθξηκέλα 

εληνκνθηφλα, πνπ εθαξκφδνληαη 
απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εληνκνθηφλα 
ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 
παξαθάησ παξάκεηξνη: 
 πξηλ ηνλ ςεθαζκφ λα 

απνκαθξχλνληαη ή λα θαιχπηνληαη ηα 
εξγαιεία, πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο. ε 
θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα 
ςεθάδνληαη ηα ηξφθηκα. Μεηά ηνλ 
ςεθαζκφ νη επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο 
έξρνληαη ζε επαθή ηα ηξφθηκα πξέπεη 
λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη, 

 ηα ςεθαζηηθά πιηθά πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηνχο 
ρψξνπο πνπ θιεηδψλνπλ καθξηά απφ 
ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη 
επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο 
πξέπεη λα ηεξνχλ ηα αλάινγα αξρεία.  

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ ΟΤΙΔ 
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Οη επηθίλδπλεο ή/θαη κε εδψδηκεο 
νπζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
δσνηξνθψλ πξέπεη λα θέξνπλ ηελ 
θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα 
απνζεθεχνληαη ζε ρσξηζηά θαη αζθαιή 
δνρεία.  

 Σα ηξφθηκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί ή 
ηξφθηκα πνπ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο 
δηαηήξεζήο ηνπο πξέπεη λα 
απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 
ηξνθίκσλ θαη λα απνζεθεχνληαη ζε 
μερσξηζηνχο ρψξνπο εάλ απηφ είλαη 
εθηθηφ. ηα παξαπάλσ ηξφθηκα πξέπεη 
λα ηνπνζεηείηαη ε έλδεημε „αθαηάιιεια‟ 
ζε εκθαλέο ζεκείν. 

 Γνρεία θαη πεξηέθηεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα κε βξψζηκα θαη 
επηθίλδπλα πιηθά (π.ρ. γηα πιηθά 
θαζαξηζκνχ) πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
θαηάιιειε ζήκαλζε, λα είλαη θιεηζηνί 
θαη λα απνζεθεχνληαη ζε μερσξηζηνχο 
ρψξνπο καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο, πξνεηνηκαζίαο θαη 
απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ. 

 Υεκηθέο νπζίεο (π.ρ. εληνκνθηφλα, 
πιηθά θαζαξηζκνχ) ή άιιεο κε 
εδψδηκεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ αλζξψπηλε 
πγεία, πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε 
ζήκαλζε γηα ηελ ηνμηθφηεηά ηνπο θαη λα 
θπιάζζνληαη ζε μερσξηζηνχο ρψξνπο 
πνπ θιεηδψλνπλ.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ XΙΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Βιέπε επίζεο Μέξνο 2) 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο  
Καλνληζκόο (ΔΚ) 852/2004 γηα ηελ 
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηε 
λνκνζεζία 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 
ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ 

 

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 πξέπεη λα 
εθπαηδεχεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα 
εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα «νδεγφ 
πγηεηλήο». Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα 
είλαη ζπλερήο θαη λα επαλαιακβάλεηαη 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 
θαηλνχξγηα ζηνηρεία.    

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
πεξηιακβάλεη δχν επίπεδα (επίπεδν 
1θαη 2) αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο 
θάζε εξγαδφκελνπ ζηελ επηρείξεζε 
ιηαληθήο πψιεζεο  (βιέπε Μέξνο 2). 

 ηελ εθπαίδεπζε επηπέδνπ 2 πξέπεη 
νη εξγαδφκελνη λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 
θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη φηη ν ζχζηεκα ζα είλαη 
απνηειεζκαηηθφ κφλν εάλ ηεξνχληαη νη 
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. 

 

  

 

 



 69 

 
 
 

 
ΜΔΡΟ 4 – ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 O ρξόλνο ησλ δηαδηθαζηώλ παξαιαβήο επαιινίσησλ ηξνθίκσλ πςεινύ 

θηλδύλνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 ιεπηά, έηζη ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ε δηαηάξαμε ηεο αιπζίδαο ςύμεο ησλ πξντόλησλ θαη ε 
πηζαλή αλάπηπμε παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. 

 Σα ηξόθηκα πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό παζνγόλσλ 
κηθξννξγαληζκώλ ή ην ζρεκαηηζκό ηνμηλώλ, πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε 
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ςύμεο ή θαηάςπμεο. 

 Η παξακνλή ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, 
όηαλ απηό επηβάιιεηαη γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ρεηξηζκνύ θαηά ηε 
κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνεηνηκαζία  θαη έθζεζε  πξέπεη λα γίλεηαη γηα 
όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο 
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ή ηνμηλώλ. 

 Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά 
κέηξα πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζηαπξνύκελεο επηκόιπλζεο.               

 
εκεία 

Διέγρνπ 
Κίλδπλνο Πξνιεπηηθά Μέηξα Παξαθνινύζεζε 

Πξνκήζεηα / 
κεηαθνξά / 
παξαιαβή 
ηξνθίκσλ 

 Δπηκφιπλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ κε μέλα 
ζψκαηα, 
παζνγφλα 
βαθηήξηα ή ηνμίλεο 
θαη ρεκηθέο νπζίεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παξαιαβήο 
ηξνθίκσλ  πνπ δελ 
πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο 
πνηφηεηαο, 
αιινησκέλα ή 
κνιπζκέλα κε μέλα 
ζψκαηα, 
παζνγφλα 
βαθηήξηα ή ηνμίλεο 
θαη ρεκηθέο νπζίεο.   

 Καζνξηζκφο  
ζπλζεθψλ  κεηαθνξάο 
/ παξαιαβήο αλάινγα 
κε ηα πξντφληα (π.ρ. 
ζεξκνθξαζία, πγξαζία)  

 Σήξεζε ησλ θαλφλσλ 
νξζήο πγηεηλήο 
πξαθηηθήο γηα ηηο 
ζπλζήθεο κεηαθνξάο / 
παξαιαβήο 
(ζεξκνθξαζία ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη 
ησλ ηξνθίκσλ). 

 
 
 
 

 Καζνξηζκφο 
πξνδηαγξαθψλ 
πνηφηεηαο γηα ηελ 
πξνκήζεηα ησλ 
πξντφλησλ. 

 Πξνκήζεηα  πξψησλ 
πιψλ , ζπζηαηηθψλ  θαη 
ηξνθίκσλ απφ 
αμηφπηζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο  
πξψησλ πιψλ,  
ζπζηαηηθψλ  θαη  
ηξνθίκσλ απφ ηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

 Έιεγρνο ησλ 
νρεκάησλ 
κεηαθνξάο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Έιεγρνο 
ζπλνδεπηηθψλ 
εγγξάθσλ. 

 Έιεγρνο ησλ 
εηζεξρνκέλσλ 
πξντφλησλ 
(θσδηθψλ, 
εκεξνκελίαο 
ιήμεο, 
ζεξκνθξαζηψλ 
κεηαθνξάο, ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηεο 
ζπζθεπαζίαο). 
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Γηαηήξεζε 
ηξνθίκσλ 

 Ζ αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ  
(απφ πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο 
ή/θαη απμεκέλν 
ρξφλν 
απνζήθεπζεο). 

 
 
 

 Δπηκφιπλζε απφ 
κηθξννξγαληζκνχο, 
ρεκηθέο νπζίεο, 
μέλα ζψκαηα θαη 
απφ 
δηαζηαπξνχκελε 
επηκφιπλζε  ιφγσ 
αθαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ 
απνζήθεπζεο.  

 
 
 
 

 Δπηκφιπλζε απφ 
έληνκα, απφ  
ηξσθηηθά θιπ 

 Απνζήθεπζε ζηηο 
θαηάιιειεο 
ζεξκνθξαζίεο θαη γηα 
ηνλ πξνβιεπφκελν 
ρξφλν. 

 Απνζήθεπζε ζχκθσλα 
κε ηελ αξρή “πξψην 
κέζα-πξψην έμσ”. 

 
 

 Πξφγξακκα 
απνιχκαλζεο-
θαζαξηζκνχ 
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

 Κάιπςε/ παθεηάξηζκα 
ησλ πξντφλησλ θαηά 
ηελ απνζήθεπζε 

 Γηαρσξηζκφο 
αζπζθεχαζησλ / 
ζπζθεπαζκέλσλ 
ηξνθίκσλ . 

 
 
 

 Πξφγξακκα κπνθηνλίαο 
– εληνκνθηνλίαο 

 Έιεγρνο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ 
θαη ηνπ ρξφλνπ 
απνζήθεπζεο. 

 Έιεγρνο 
αλαγξαθφκελεο 
εκεξνκελίαο 
ιήμεο. 

 
 

 Οπηηθνί έιεγρνη 
θαη ηήξεζε 
αξρείνπ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οπηηθνί έιεγρνη 
θαη ηήξεζε 
αξρείνπ 

Γηαθίλεζε(κεηα
θνξά)  από ηηο 
θεληξηθέο 
απνζήθεο ζην 
θαηάζηεκα 

 Ζ αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ 
απφ πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο θαηά 
ηε κεηαθνξά. 

 
 

 Δπηκφιπλζε απφ 
ηα κεηαθνξηθά 
κέζα ή απφ ην 
πξνζσπηθφ 

 
 

 Σήξεζε ησλ θαλφλσλ 
νξζήο πγηεηλήο 
πξαθηηθήο θαη ησλ 
ζπλζεθψλ  κεηαθνξάο 
(ζεξκνθξαζία ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη 
ησλ  ηξνθίκσλ). 

 

 Υξεζηκνπνίεζε 
θαζαξψλ θαη 
θαηάιιεισλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 Απνιχκαλζε, 
θαζαξηζκφο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

 Δθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ 

 Τγηεηλή πξνζσπηθνχ. 

 Έιεγρνο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ 
θαηά ηελ 
κεηαθνξά. 

 
 
 

 Οπηηθφο έιεγρνο 
ησλ κέζσλ 
κεηαθνξάο 
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Πξνεηνηκαζία 
πξντόληνο(π.ρ.  
ςάξηα θ.ι.π.) 
πξηλ ηελ 
έθζεζε.  

 Ζ αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ 
απφ παξαηεηακέλε 
παξακνλή ησλ 
επαιινίσησλ 
ηξνθίκσλ ζε 
ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο  

 
 
 

 Δπηκφιπλζε απφ 
κηθξννξγαληζκνχο, 
ρεκηθέο νπζίεο, 
μέλα ζψκαηα , ην 
πξνζσπηθφ ή 
δηαζηαπξνχκελε 
επηκφιπλζε. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηνπ  
ρξφλνπ παξακνλήο ζε 
ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο. 

 
 
 
 
 
 
 

 Υξήζε θαζαξνχ 
εμνπιηζκνχ. 

 Δθαξκνγή 
πξνγξάκκαηνο 
θαζαξηζκνχ-
απνιχκαλζεο. 

 Σήξεζε θαλφλσλ 
πγηεηλήο απφ ην 
πξνζσπηθφ. 

 Δθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ. 

 

 Έιεγρνο 
ζεξκνθξαζίαο 
ρψξνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Έιεγρνο 
πηζηνπνηεηηθψλ 
πγείαο. 

 Έιεγρνο 
αξρείσλ 
εθπαίδεπζεο 
πξνζσπηθνχ. 

 Δπνπηηθνί 
έιεγρνη  

 
 

Έθζεζε 
πξντόλησλ ζε 
ςπρόκελε 
βηηξίλα 

 Αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ 
απφ ηελ κε 
ηήξεζε ησλ 
θαηάιιεισλ 
ζεξκνθξαζηψλ. 

 
 
 
 

 Γηαζηαπξνχκελε 
επηκφιπλζε απφ 
δηαθνξεηηθά 
ηξφθηκα, ηνπο 
πειάηεο θαη ηελ 
βηηξίλα έθζεζεο. 

 
 

 Υξεζηκνπνίεζε 
θαηάιιεισλ βηηξηλψλ 
έθζεζεο 

 Γηαηήξεζε ζηηο 
θαηάιιειεο 
ζεξκνθξαζίεο. 

 
 
 

 Απνιχκαλζε 
θαζαξηζκφο ησλ  
βηηξηλψλ έθζεζεο. 

 Γηαρσξηζκφο 
αζπζθεχαζησλ/ 
ζπζθεπαζκέλσλ 
ηξνθίκσλ. 

 Έιεγρνο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ 
ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά ηελ 
εκέξα. 

 Έιεγρνο 
αλαγξαθφκελεο 
εκεξνκελίαο 

 
 

 Δπνπηηθνί 
έιεγρνη 
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Έθζεζε 
πξντόλησλ ζε 
ζεξκαηλόκελε 
βηηξίλα  

 Ζ αλάπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ 
απφ ηελ κε 
ηήξεζε ησλ 
θαηάιιεισλ 
ζεξκνθξαζηψλ. 

 
 

 Γηαζηαπξνχκελε 
επηκφιπλζε απφ 
δηαθνξεηηθά 
ηξφθηκα, ηνπο 
πειάηεο θαη ηελ 
βηηξίλα έθζεζεο. 

 

 Υξεζηκνπνίεζε 
θαηάιιεισλ βηηξηλψλ 
έθζεζεο . 

 Γηαηήξεζε ησλ 
ηξνθίκσλ ζε 
ζεξκνθξαζία 
κεγαιχηεξε ησλ 60 0C. 

 

 Απνιχκαλζε 
θαζαξηζκφο ηεο 
βηηξίλαο έθζεζεο.  

 Σνπνζέηεζε ησλ 
ηξνθίκσλ ζε 
θαηάιιεινπο πεξηέθηεο 

 

 πρλφο έιεγρνο 
ηεο 
ζεξκνθξαζίαο 
δηαηήξεζεο ησλ 
ηξνθίκσλ  

 
 
 

 Δπνπηηθνί 
έιεγρνη 

 

Έθζεζε 
πξντόλησλ 
εθηόο ςπγείνπ. 

 Καηαζηξνθή ηεο 
ζπζθεπαζίαο θαη 
θπζηθή 
επηκφιπλζε. 

 
 

 Δπηκφιπλζε ησλ 
ρχκα πξντφλησλ 
απφ έληνκα, 
ηξσθηηθά, 
πξνζσπηθφ, 
πειάηεο. 

 
 
 
 

 Γηαζηαπξνχκελε 
επηκφιπλζε ησλ  
ηξνθίκσλ. 

 
 

 Απνκάθξπλζε ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ 
ζπζθεπαζηψλ. 

 
 

 Γηαηήξεζε ησλ  ρχκα  
πξντφλησλ (ειηέο, 
καξκειάδεο, γιπθά ηνπ 
θνπηαιηνχ, ζαιάηεο 
θ.ι.π.)  ζε θαηάιιειεο 
βηηξίλεο έθζεζεο ή ζε 
δηάθαλνπο  πεξηέθηεο 
πνπ θιείλνπλ. 

 

 Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 
θαη θαηάιιεινη ρεηξηζκνί 
απφ ην πξνζσπηθφ.  

 Δθπαίδεπζε 
πξνζσπηθνχ.  

 Απνιχκαλζε-
θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ. 

 Δπνπηηθνί 
έιεγρνη 

Θεξκηθή 
επεμεξγαζία 

 Δπηβίσζε 
κηθξννξγαληζκψλ. 

 Ζ ζεξκνθξαζία ζην 
θέληξν ηεο κάδαο ηνπ 
ηξνθίκνπ λα θζάλεη ηνπο 
75 νC ή ηνπο 70 νC γηα 2 
ιεπηά. 

 Έιεγρνο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ. 

Παξάδνζε ζην 
ζπίηη 

 Μηθξνβηνινγηθή 
επηκφιπλζε απφ 
ηα κέζα 
κεηαθνξάο . 

 
 
 

 Αιινίσζε ιφγσ 
αθαηάιιειεο 
ζεξκνθξαζίαο 
δηαηήξεζεο ζηελ 
επηρείξεζε ή θαηά 
ηελ κεηαθνξά. 

 Σήξεζε θαζαξηφηεηαο 
ζηα κέζα κεηαθνξάο. 

 
 
 
 

 Καζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 
δηαηήξεζεο ζηελ 
επηρείξεζε θαη 
κεηαθνξάο αλάινγα κε 
ην είδνο ησλ  
πξντφλησλ.  

 

 Έιεγρνο κέζσλ 
κεηαθνξάο. 

 Σήξεζε ησλ 
θαλφλσλ 
πγηεηλήο. 

 
 

 Έιεγρνο ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ 
κεηαθνξάο ή ησλ 
ζεξκνθξαζηψλ 
ησλ πξντφλησλ. 

 

 



 73 

 Γηα θάζε επαιινίσην έηνηκν πξνο θαηαλάισζε ηξφθηκν πνπ έρεη δηαηεξεζεί 

ζε   ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 5 νC – 63 νC πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα παξαθάησ: 

 εάλ ν ρξφλνο δηαηήξεζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 2 ψξεο, ηφηε πξέπεη λα 

ςχρεηαη ή λα θαηαλαιψλεηαη ακέζσο, 

 εάλ ν ρξφλνο δηαηήξεζεο είλαη απφ 2 έσο 4 ψξεο, ηφηε πξέπεη λα 

θαηαλαιψλεηαη ακέζσο, 

 εάλ ν ρξφλνο δηαηήξεζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 4 ψξεο, ηφηε πξέπεη λα 

απνξξίπηεηαη.     
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ΜΔΡΟ 5 - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ 
                               ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΧΛΗΗ 

 
 
 

 
 
 

                        ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

Επηρεηξήζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξόθηκα ζε θεληξηθέο απνζήθεο, ηα δηαηεξνύλ ή/θαη ηα 

επεμεξγάδνληαη ή/θαη ηα ηππνπνηνύλ θαη ηα κεηαθέξνπλ ζηα θαηαζηήκαηα, όπνπ ηα 

δηαηεξνύλ ή/θαη ηα πξνεηνηκάδνπλ, ηα εθζέηνπλ πξνο πώιεζε θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθό 

θαηαλαιωηή.   

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
(20 ιεπηά-Θεξκ. πεξηβαι.) 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 
(Πξνβιεπόκελε-αξθεηά πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο) 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 
(18

ν
C, <12 ώξεο) 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 
(18

ν
C, <1 ώξα) 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
(Δλδεηθλπόκελε-ειάρηζηνο ρξόλνο) 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 
(Δλδεηθλπόκελε- άκεζε πξνώζεζε ζηνλ θαηαλαιωηή) 

ΔΚΘΔΗ / ΠΩΛΗΗ 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

*ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟ ΠΙΣΙ 

* Όπνπ εθαξκόδεηαη 
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                             ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

Δπηρεηξήζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξόθηκα ζε θεληξηθέο απνζήθεο, ηα δηαηεξνύλ ή ηα 

επεμεξγάδνληαη ή/θαη ηα ηππνπνηνύλ θαη ηα κεηαθέξνπλ ζηα θαηαζηήκαηα, όπνπ ηα δηαηεξνύλ 

ή/θαη ηα πξνεηνηκάδνπλ, καγεηξεύνπλ (ζεξβίξνπλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δηαζέηνπλ θαθεηέξηα) ηα 

εθζέηνπλ πξνο πώιεζε θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή.   

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

ΜΑΓΔΙΡΔΜΑ 

ΔΚΘΔΗ/ΔΡΒΙΡΙΜΑ 

ΠΩΛΗΗ 

*ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟ ΠΙΣΙ 

* Όπνπ εθαξκόδεηαη 
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                     ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 

Επηρεηξήζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξόθηκα ζηα θαηαζηήκαηα, όπνπ ηα δηαηεξνύλ ή/θαη ηα 

πξνεηνηκάδνπλ, ηα εθζέηνπλ πξνο πώιεζε θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ θαηαλαιωηή.  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΠΩΛΗΗ 

*ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟ ΠΙΣΙ 

* Όπνπ εθαξκόδεηαη 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

ΜΑΓΔΙΡΔΜΑ 

ΔΚΘΔΗ/ΔΡΒΙΡΙΜΑ 
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                        ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 

Επηρεηξήζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξόθηκα ζηα θαηαζηήκαηα, όπνπ ηα δηαηεξνύλ ή/θαη ηα 

πξνεηνηκάδνπλ, καγεηξεύνπλ (ζεξβίξνπλ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δηαζέηνπλ θαθεηέξηα), ηα 

εθζέηνπλ πξνο πώιεζε θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ θαηαλαιωηή.  

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 

ΜΑΓΔΙΡΔΜΑ 

ΔΚΘΔΗ/ΔΡΒΙΡΙΜΑ 

ΠΩΛΗΗ 

*ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟ ΠΙΣΙ 

* Όπνπ εθαξκόδεηαη 

ΔΚΘΔΗ 
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                        ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 

Δπηρεηξήζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξόθηκα ζηα θαηαζηήκαηα , όπνπ ηα δηαηεξνύλ, ηα 

εθζέηνπλ θαη ηα δηαζέηνπλ ζηνλ θαηαλαιωηή  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΔΚΘΔΗ 

ΠΩΛΗΗ 
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                     ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 

Δπηρεηξήζεηο πνπ παξαιακβάλνπλ ηξόθηκα ζηα θαηαζηήκαηα, όπνπ ηα δηαηεξνύλ θαη ηα 

δηαζέηνπλ ζηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ 

ΠΩΛΗΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
                               ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 
 
 

 
1. Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 
 

Σν γάια θαη ηα πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ απηφ είλαη αξθεηά πινχζηα 

ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη απνηεινχλ άξηζην ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε 

αξθεηψλ κηθξννξγαληζκψλ. Αξθεηά πεξηζηαηηθά κε αζζέλεηεο θαηαλαισηψλ πνπ 

έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαηαλάισζε γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

απνδίδνληαη ζε κηθξνβηνινγηθά αίηηα. 

Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα ρσξηζζνχλ απφ πιεπξάο 

δηαηήξεζεο κε θξηηήξην ηε ζεξκνθξαζία ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: (α) πξντφληα πνπ 

δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο ςπγείνπ, (β) πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε 

θαηάςπμε θαη (γ) πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία  πεξηβάιινληνο.  

 

     1 α.  Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα πνπ δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία 
ςπγείνπ 
 

 Έλαο απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ 

αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθνξά ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη ε 

ζεξκνθξαζία. Ζ ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ, αιιά θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ ρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

κεηαβνιψλ. Με ηελ ςχμε, ε δηάξθεηα δσήο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

απμάλεηαη δηφηη επηβξαδχλεηαη ε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα ησλ αλεπηζχκεησλ αιιαγψλ. Ο έιεγρνο 

επνκέλσο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ, 

αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε κείσζε ηεο 

δηάξθεηαο δσήο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε νη ελδεηθηηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε πγξνκεηξηθή 

θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο  γηα ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 

θπκαίλνληαη αλάινγα κε ην πξντφλ θαη δίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ζ αλνρή ζηε 

δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο  νξίδεηαη ± 1º C 

θαη ηεο πγξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο ± 8%. Οη ίδηεο ζπλζήθεο απφ πιεπξάο 
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ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη θαηά ηελ έθζεζε ησλ πξντφλησλ ζηηο 

βηηξίλεο έθζεζεο.  

      Πίλαθαο 1. Θεξκνθξαζία θαη πγξνκεηξηθή θαηάζηαζε ησλ ςπθηηθώλ 
ζαιάκσλ 
 

Δίδνο Θεξκνθξαζία (ºC) Τγξνκεηξηθή Καηάζηαζε (%) 

Σπξί καιαθφ 
Σπξηά ζε 
ζπζθεπαζίεο 
Σπξί ζθιεξφ 
Σπξί ηεηεγκέλν 
Γάια παζηεξησκέλν 
Γηανχξηη 
Βνχηπξν  
Κξέκα 
παζηεξησκέλε 

 5 

 5 
 

 5 
0 έσο +15 
0 έσο +6 
0 έσο +6 
2 έσο +4 
0 έσο +6 

85-95% 
- 

75-85% 
75-85% 

- 
>80% 

>75-85% 
- 

 

 Καηά ηε κεηαθνξά, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πξέπεη επίζεο λα 

δηαηεξνχληαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη γηα ηελ απνζήθεπζε. Ζ 

κφλε δηαθνξά είλαη φηη είλαη απνδεθηφ λα έρνπκε κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο ± 

2,5º C απφ φηη θαηά ηελ απνζήθεπζε πνπ είλαη  ± 1º C. Απνθιίζεηο απφ ηηο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαθέξζεθαλ επηηξέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο 

θαη εμαγσγήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, ζε θάζε φκσο 

πεξίπησζε ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 10º C. Πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ε αλάγθε γηα άκεζε εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ 

εθθφξησζε ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, γηαηί νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε, 

ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο, κπνξεί λα έρεη δπζκελέζηαηεο 

επηπηψζεηο, φρη κφλν γηα ηε δηάξθεηα δσήο θαη ηελ πνηφηεηα, αιιά θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ.  

 Απφ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε, ην 

παζηεξησκέλν γάια έρεη ηε κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο, ε ζεξκνθξαζία δε ζηελ 

νπνία δηαηεξείηαη έρεη ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν, αθνχ δελ ππάξρνπλ άιινη 

παξάγνληεο – εκπφδηα πνπ λα επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε αλεπηζχκεησλ 

κηθξννξγαληζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα γηα ην 

παζηεξησκέλν γάια ε ςχμε λα γίλεηαη  γξήγνξα  ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε 

ησλ 6 ºC. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ δηαηεξείηαη  

ην παζηεξησκέλν γάια, κπνξεί λα ιερζεί φηη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

απνζήθεπζεο θαηά 3º C ειαηηψλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζην κηζφ.  
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 Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ ππνινίπσλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ 

δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο ςπγείνπ είλαη κεγαιχηεξε απηήο ηνπ 

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο, δηφηη ζπλππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο αλεπηζχκεησλ 

κηθξννξγαληζκψλ φπσο ε κεησκέλε πγξαζία, ε απμεκέλε νμχηεηα θαη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη. 

 Σν βνύηπξν έρεη κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία (16-18%), 

ιηπνπεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 82% θαη κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε γηα έλα πεξίπνπ κήλα ζε ζεξκνθξαζία ςχμεο.  

 Σν γηανύξηη θαη ηα άιια δπκνύκελα γάιαηα έρνπλ ζπλήζσο pH κηθξφηεξν 

ηνπ 4,5 θαη νη σθέιηκνη κηθξννξγαληζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηα πξντφληα απηά 

δεκηνπξγνχλ πεξηβάιινλ ερζξηθφ γηα ηελ αλάπηπμε αλεπηζχκεησλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη ηδηαίηεξα παζνγφλσλ. Ζ δηάξθεηα δηαηήξεζεο ησλ 

πξντφλησλ απηψλ ππεξβαίλεη ηηο δχν εβδνκάδεο.  

 Σα ηπξηά, εθηφο απφ ην ρακειφ pH, πνπ ζηα πεξηζζφηεξα είδε είλαη γχξσ ζην 

5,0, έρνπλ κεησκέλε πγξαζία θαη πεξηέρνπλ αιάηη. Οη παξάγνληεο απηνί 

ζπληεινχλ ψζηε ηα ηπξηά λα δηαηεξνχληαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη 

κελψλ, κε εμαίξεζε ηα πνιχ καιαθά ηπξηά θαη ηα ηπξηά πνπ παξαζθεπάδνληαη 

ρσξίο σξίκαλζε, ηα νπνία δηαηεξνχληαη γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο 

κελφο. Σα καιαθά ηπξηά γεληθφηεξα, κε πγξαζία κεγαιχηεξε ηνπ 50%, 

δηαηεξνχληαη ιηγφηεξν απφ φηη ηα εκίζθιεξα ηπξηά. ε νξηζκέλεο ρψξεο 

επηθξαηεί κία ηάζε λα εθηίζεληαη νξηζκέλα ηπξηά ζε ξάθηα  ρσξίο ςχμε. Ζ 

ηαθηηθή απηή εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη είλαη κηθξφηεξνη γηα ηα πνιχ 

ζθιεξά ηπξηά κε πγξαζία κηθξφηεξε ηνπ 33%, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

παξακείλνπλ ρσξίο ςχμε ζε δξνζεξφ κέξνο κφλν γηα κεξηθέο εκέξεο. 

 

      1.  β. Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα πνπ δηαηεξνύληαη ζηελ θαηάςπμε 
 

 Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάςπμε πξέπεη λα 

είλαη ρακειφηεξε ή ίζε ησλ –18º C ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πξντφληνο. Οη 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη κηθξέο θαηά ηελ απνζήθεπζε, 

ηεο ηάμεο ησλ ± 1º C, ελψ θαηά ηε κεηαθνξά είλαη απνδεθηέο δηαθπκάλζεηο 

ηεο ηάμεο ησλ 3º C πξνο ηα πάλσ. 

 ηα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάςπμε πεξηιακβάλνληαη ηα δηάθνξα 

είδε παγσηψλ. Σα παγσηά απνηεινχλ κία εηδηθή θαηεγνξία ηξνθίκσλ ζε 
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ζρέζε κε ηα πξντφληα βαζηάο θαηάςπμεο, αθνχ θαηαλαιψλνληαη θαηεςπγκέλα 

θαη θαηά ηελ έθζεζή ηνπο πξνο πψιεζε ζηηο πξνζήθεο ε ζεξκνθξαζία πξέπεη 

λα είλαη ίζε ή ρακειφηεξε ησλ – 14º C. ε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαηάςπμεο, ηα παγσηά γίλνληαη ζθιεξά θαη δελ θαηαλαιψλνληαη επράξηζηα. 

 

 

1.  γ.  Γαιαθηνθνκηθά πξντόληα πνπ δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 

1. Ζ δηαηήξεζε  πξντφλησλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο δηαζθαιίδεηαη 

απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ έρνπλ ππνζηεί. ηελ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ζθφλεο γάιαθηνο, γάιαηα ή θξέκεο 

καθξάο δηάξθεηαο (UHT θαη απνζηεηξσκέλα), ηα γάιαηα ζε θνπηηά 

(εβαπνξέ) θαη νξηζκέλα είδε αλαθαηεξγαζκέλσλ ηπξηψλ πνπ είλαη ζε 

κνξθή θνλζέξβαο.  

2. Ζ ζθφλε γάιαθηνο θαη γεληθά ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζε κνξθή 

ζθφλεο ζπληεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία  πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία πνπ πεξηέρνπλ, πνπ ζπλήζσο είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ 3%. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο ζθφλεο γάιαθηνο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 6 

κελψλ. Μεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο απνβνπηπξσκέλεο ζθφλεο 

γάιαθηνο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζθφλε πνπ πεξηέρεη ην ιίπνο, ιφγσ ηνπ 

θηλδχλνπ ηάγγηζεο ηνπ ιίπνπο ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε.  

3. Σα γάιαηα θαη νη θξέκεο καθξάο δηάξθεηαο θαη ηα γάιαηα ζε θνπηηά είλαη 

εκπνξηθά απνζηεηξσκέλα πξντφληα, ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ηηο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο έρεη 

πξνζηαηεπζεί ην πξντφλ κε ηε ζπζθεπαζία. Σν ζπκππθλσκέλν 

ζαθραξνχρν γάια απνηειεί κία δηαθνξεηηθή εηδηθή πεξίπησζε, αθνχ ε 

δηαηεξεζηκφηεηά  ηνπ δελ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πςειή ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηεο απνζηείξσζεο, αιιά κε ηελ πξνζζήθε δάραξεο πνπ 

δεκηνπξγεί απμεκέλε νζκσηηθή πίεζε παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ.  

4. Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ ζπληεξνχληαη γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο παξφιν πνπ είλαη αξθεηά 

ζηαζεξά, ζπληζηάηαη λα δηαηεξνχληαη ζε δξνζεξφ θαη ζηεγλφ (ρσξίο 

απμεκέλε πγξαζία) κέξνο. Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 

ρψξσλ φπνπ απνζεθεχνληαη ή φπνπ εθηίζεληαη πξνο πψιεζε ηα πξντφληα 



 84 

απηά, λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 20ºC.  έσο 25 ºC. ε ζεξκνθξαζίεο 

κεγαιχηεξεο ησλ 30 ºC, παξφιν πνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία 

ησλ θαηαλαισηψλ, εληνχηνηο γίλνληαη αλεπηζχκεηεο κεηαβνιέο ζηα 

ζπζηαηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ν θίλδπλνο λα 

εθβιαζηήζνπλ ζπφξηα πνπ δελ έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη λα αλαπηπρζνχλ 

κηθξννξγαληζκνί είλαη απμεκέλνο.  

ηνλ Πίλαθα 2 θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο αιινηψζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα 

παξαηεξεζνχλ ζηα δηάθνξα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, γηα εμνηθείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο κε νξηζκέλα αλεπηζχκεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θαη αμηνιφγεζε παξαπφλσλ πειαηψλ. Οη 

αιινηψζεηο απηέο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ. Ζ εκθάληζή ηνπο, σζηφζν, απνηειεί έλδεημε πιεκκεινχο θξνληίδαο 

απφ πιεπξάο πγηεηλήο. 

 
Πίλαθαο 2. Αιινηώζεηο ησλ δηαθόξσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 
 

Πξντόλ Αλεπηζύκεηα ραξαθηεξηζηηθά 

Παζηεξησκέλν γάια θαη γάια πςειήο  
παζηεξίσζεο 

Δκθάληζε πήγκαηνο κε ή ρσξίο μίληζκα,  
αλεπηζχκεηεο νζκέο 

UHT θαη απνζηεηξσκέλν γάια Δκθάληζε πήγκαηνο ή ηδήκαηνο, πίθξηζκα 

Γάια εβαπνξέ Δκθάληζε πήγκαηνο ή ηδήκαηνο 

Γάια ζε ζθφλε Δκθάληζε ζπζζσκαησκάησλ (ζβψισλ),  
θαθή δηαιπηφηεηα, ηάγγηζε ιίπνπο,  
εκθάληζε εληφκσλ, κπαγηάηηθε γεχζε, 
ζθνχξν ρξψκα 

Γηανχξηη  Δκθάληζε ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο νξνχ, 
ζρίζηκν πήγκαηνο, θειίδεο ζηελ 
επηθάλεηα (αλάπηπμε δπκψλ ή κπθήησλ) 

Ξηλφγαια  Γηαρσξηζκφο νξνχ 

Κξέκα Σάγγηζε, θνθθψδεο πθή, πξσηετληθφ 
πήγκα, παξνπζία ειεχζεξνπ ιίπνπο φηαλ 
ε θξέκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαθέ 

Βνχηπξν Σάγγηζε, αλνκνηφκνξθνο ρξσκαηηζκφο, 
αλάπηπμε κπθήησλ (κνχριηαζκα), 
εκθάληζε πγξνχ ζηελ επηθάλεηα, 
ππεξβνιηθφ καιάθσκα 

Παγσηφ Αθχζηθν θαη αλνκνηφκνξθν ρξψκα, 
εκθάληζε θξπζηάιισλ, αίζζεζε πάγνπ ή 
ακκψδεο πθή φηαλ δνθηκάδεηαη 

Σπξηά Φνπζθψκαηα απφ ζρεκαηηζκφ αεξίσλ, 
εκθάληζε νπψλ ή ξσγκψλ, ιάζπσκα 
(θνιιψδεο εκθάληζε) ζε Φέηα θαη ηπξηά 
άικεο, αλάπηπμε κπθήησλ (κνχριηαζκα), 
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πηθξή γεχζε, εκθάληζε εληφκσλ 

 
 

 

 

 
 

 
2. Νσπά αιηεύκαηα 

 

2. α. Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή  κεηαθνξά ησλ λσπώλ αιηεπκάησλ 

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο αιηεπκάησλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ..  

 Ζ κεηαθνξά ησλ λσπψλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα 

απηνδχλακνπ ςχμεο θπξίσο γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. Γηα κηθξέο απνζηάζεηο 

(ρξφλνο κεηαθνξάο κηθξφηεξνο ησλ 2 σξψλ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

ηζνζεξκηθά απηνθίλεηα.  

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ νρεκάησλ  κεηαθνξάο ή/ θαη ησλ  πεξηεθηψλ  ζα 

πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ, ιείν θαη αδηαπφηηζην 

ψζηε λα θαζαξίδνληαη, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα κελ επηκνιχλνπλ ηα 

αιηεχκαηα. 

 Σν δάπεδν ζην εζσηεξηθφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ εθξνή ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ηήμε ηνπ πάγνπ ψζηε λα απνηξέπεηαη επαθή ηνπ λεξνχ απηνχ κε ηα 

πξντφληα. 

  Σα λσπά αιηεχκαηα  θαηά ηε κεηαθνξά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 

ζεξκνθξαζία   πάγνπ πνπ ιηψλεη (0ν C) θαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαβξέρνληαη απφ ηα λεξά ηνπ.  

 Καηά ηε  κεηαθνξά ηνπο  πξέπεη λα αθνινπζνχληαη  ζπλζήθεο θαιήο πγηεηλήο. 

Έλαο θαλφλαο-νδεγφο είλαη φηη ηα αιηεχκαηα ζε ζπλήζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο (18ν C) πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη ζε αλαινγία 2 αιηεχκαηα κε 

1 πάγν, ελψ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ή γηα πνιχσξε 

ζπληήξεζε ζε αλαινγία 1:1.  

 Ο πάγνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ «πφζηκν λεξφ» θαη λα απνζεθεχεηαη ζε 

ςπγείν πάγνπ ή ζε εηδηθέο αλνμείδσηεο ή πιαζηηθέο ιεθάλεο νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά.  
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 Καηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ πάγνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα 

απνθπγήο κεραληθψλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ αιηεπκάησλ, ηδίσο ζε πξντφληα κε 

επαίζζεην δέξκα θαη ζάξθα. Σα ηεκάρηα ηνπ πάγνπ δελ πξέπεη λα είλαη νχηε 

πνιχ κεγάια, νχηε πνιχ κηθξά θαη ζα πξέπεη λα αλακηγλχνληαη θαιά κε ηα 

πξνο δηαηήξεζε αιηεχκαηα.  

 Σν λεξφ ηεο ηήμεο ζα πξέπεη λα ξέεη ζε φιε ηελ επηθάλεηα γηα λα εμαζθαιίζεη 

ζεξκηθέο αληαιιαγέο θαη λα επηηπγράλεηαη ηαρεία ςχμε. Ο πάγνο πξέπεη λα 

ιηψλεη επξηζθφκελνο ζε ζπλερή επαθή κε ηα αιηεχκαηα.  

 Σα αιηεχκαηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε θαζαξνχο  πεξηέθηεο κηαο ρξήζεο 

(απφ μχιν, θειηδφι ή παξαθηλαξηζκέλν ραξηφλη) ή ζε ηειάξα,  ηα νπνία 

επηδέρνληαη απνιχκαλζε θαη ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά 

αιηεπκάησλ ζε πάγν (π.ρ. απφ πιαζηηθφ).  

 Οη πεξηέθηεο (θηβψηηα θαη ηειάξα) πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εθξνή ηνπ λεξνχ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ηήμε ηνπ πάγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη θαηά ηε ζηνίβαμε, λα επηηξέπνπλ ηε ξνή 

ηνπ ιπνκέλνπ πάγνπ έμσ απφ ην θηβψηην θαη φρη δηα κέζνπ ησλ αιηεπκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ.  

 Σα θηβψηηα ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ αιηεπκάησλ.   

 Καηά ηε κεηαθνξά ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα  έρνπλ  ζεξκνθξαζία 

κεηαμχ    2ν C θαη 5ν C ψζηε ν πάγνο λα ιηψλεη θαη λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ςχμε δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην ςάξη πγξφ θαη 

γπαιηζηεξφ.  

 Ζ ζεξκνθξαζία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο, κε 

ηνλ νπνίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν ην φρεκα.  

 Ζ εξγαζία ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο πξέπεη λα γίλεηαη ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα.  

 Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε κεηαθνξά, ηα αιηεχκαηα λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά 

απφ άιια πξντφληα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο θαη 

απνξξφθεζεο νζκψλ. 

 

    2. β. Γηαηήξεζε θαη έθζεζε πξνο πώιεζε ησλ λσπώλ αιηεπκάησλ 
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 Σα λσπά αιηεχκαηα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία ιησκέλνπ πάγνπ (0 νC) θαη 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαβξέρνληαη απφ ηα λεξά ηνπ.  

 Απφ ηα καιάθηα, ηα νζηξαθνεηδή πξέπεη λα πσινχληαη δσληαλά. 

 Απφ ηα καιαθφζηξαθα, ηα καθξχνπξα (γαξίδεο, θαξαβίδεο θαη αζηαθνί) 

πξέπεη λα πσινχληαη εμαηξεηηθά θξέζθα, ελψ ηα βξαρχνπξα (θαβνχξηα) 

πξέπεη λα πσινχληαη θαηά πξνηίκεζε, δσληαλά. 

 Σα δίζπξα (ιεπηδνβξάγρηα) θαη ηα κνλφζπξα (γαζηεξφπνδα) πξέπεη λα 

πσινχληαη δσληαλά. 
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3. Καηεςπγκέλα αιηεύκαηα 

 

     3. α.  Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ 

 Ζ κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε απηνθίλεηα 

απηνδχλακνπ ςχμεο θπξίσο γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. Γηα κηθξέο απνζηάζεηο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηζνζεξκηθά απηνθίλεηα, ε ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο φκσο εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νρήκαηνο, ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ.  

 Ο ζάιακνο κεηαθνξάο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη ςχμε θαη ζρεηηθή πγξαζία 

αλάινγε ησλ αιηεπκάησλ (ηνπιάρηζηνλ –18 νC θαη 85-90% αληίζηνηρα) πξηλ ηε 

θφξησζε. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε 

θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο, κε 

ην νπνίν ζα είλαη εθνδηαζκέλν ην φρεκα. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ε κεηαθνξά 

ησλ αιηεπκάησλ θαη κε ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αλνίγεηαη ην κεηαθνξηθφ 

κέζν θαηά ηε κεηαθνξά. 

 Σα νρήκαηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Δπίζεο λα ζπληεξνχληαη ή λα αληηθαζίζηαηαη φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ιεία ψζηε λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα κελ επηκνιχλνπλ ηα 

αιηεχκαηα.  

 Μεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη ηα νρήκαηα λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά.  

 Ζ εξγαζία ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα.  

 Σα αιηεχκαηα δελ πξέπεη λα αθνπκπάλε ζην πάησκα, ζηνπο ηνίρνπο θαη ηελ 

νξνθή γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αέξα γηαηί νη επηθάλεηεο 

απηέο είλαη πεγέο ζεξκφηεηαο.  

 Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε κεηαθνξά, ηα αιηεχκαηα λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά 

απφ άιια πξντφληα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο.  
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      3 .  β.  Γηαηήξεζε  θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζηνπο ζαιάκνπο 

απνζήθεπζεο 

 Σα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ –180 θαη –

25ν C. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

ρξήζε θαηαγξαθηθνχ ζεξκνκέηξνπ.  

 Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ζαιάκνπ απνζήθεπζεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

85% θαη 90%. 

 Σφζν ε ζεξκνθξαζία φζν θαη ε ζρεηηθή πγξαζία πξέπεη λα παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη νκνηφκνξθεο θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ δηαθπκάλζεηο.  

 Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ δηαθπκάλζεσλ ζα πξέπεη ν ζάιακνο απνζήθεπζεο 

λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ βιάβεο ησλ 

κνλψζεσλ.  

 Να απνθεχγεηαη ην ζπρλφ άλνηγκα ηεο πφξηαο.  

 Να ηνπνζεηείηαη αεξνθνπξηίλα ζηελ είζνδν ηεο πφξηαο ηνπ ζαιάκνπ.  

 Ζ θπθινθνξία ηνπ αέξα πξέπεη λα είλαη θπζηθή θαη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε 

αλεκηζηήξσλ.  

 Σα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε κεγάια ξάθηα ή ζε πιαζηηθέο 

παιέηεο  θαηά παξηίδα, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρνλ ειεχζεξνη 

δηάδξνκνη κεηαμχ ηνπο.  

 Σα ξάθηα ή νη πιαζηηθέο παιέηεο πξέπεη λα απέρνπλ απφ ηνλ ηνίρν, ην 

δάπεδν θαη ηελ νξνθή, 20, 10, θαη 50 εθαηνζηά αληίζηνηρα, ψζηε λα κελ 

εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα.  

 Ζ δηαηήξεζε ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηελ 

αλαθεξφκελε εκεξνκελία επί ησλ ελδείμεσλ.  

 Οη ζάιακνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ ζαιάκσλ ζα πξέπεη λα είλαη ιεία ψζηε λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα κελ επηκνιχλνπλ ηα 

αιηεχκαηα.  

 ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξέπεη νη ζάιακνη λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά.  

 Ζ εξγαζία ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο πξέπεη λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξα.  
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 Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηελ απνζήθεπζε, ηα αιηεχκαηα λα δηαηεξνχληαη 

ρσξηζηά απφ άιια πξντφληα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο 

θαη απνξξφθεζεο νζκψλ. 

 Σα αθαηάιιεια πξντφληα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά θαη κε ζαθή 

ζήκαλζε.  

 ε θάζε θηβψηην αιηεπκάησλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

παξαιαβήο.  

 

      3.  γ.  Έθζεζε πξνο πώιεζε ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ 

 Σα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεινπο θαηαςχθηεο 

(βνχηεο) ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ησλ –18 νC θαη θαηάιιειεο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο (85-90%). 

 Οη θαηαςχθηεο δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη, δειαδή ηα ςάξηα λα 

βξίζθνληαη ςειφηεξα απφ ηελ ελδεηθηηθή γξακκή θφξησζεο. 

 Ζ ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

θαηάιιεια ζεξκφκεηξα.  

 Οη θαηαςχθηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

αληηθαζίζηαηαη φπνηε είλαη απαξαίηεην.  

 Οη θαηαςχθηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζπρλά. 

 Σα  ηππνπνηεκέλα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα ζε  ζπζθεπαζίεο κεγάινπ βάξνπο, 

δελ ζα πξέπεη λα απνζπζθεπάδνληαη θαη λα πσινχληαη ρχδελ, δηφηη θάηη 

ηέηνην απνηειεί αθελφο παξέκβαζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπο πξντφληνο , θαη 

αθεηέξνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ απηψλ. 

 

 Π 

 

 
5. Φξνύηα θαη ιαραληθά 

 

Σα λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά κπνξνχλ λα επηκνιπλζνχλ κε δηάθνξα παζνγφλα, 

ηα νπνία δελ είλαη νξαηά πξηλ απφ ηελ απνζήθεπζε, αιιά κπνξνχλ λα ηα 

αιινηψζνπλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαηήξεζε. Ο βαζκφο επηκφιπλζεο ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πξηλ απφ ηελ απνζήθεπζε, κε εμέηαζε ησλ πξντφλησλ 

γηα θνςίκαηα, ρηππήκαηα θαη ζεκάδηα ζήςεο. Μφλν παξηίδεο πνπ είλαη 



 91 

απαιιαγκέλεο απφ επηκφιπλζε είλαη θαηάιιειεο γηα απνζήθεπζε, γηαηί ηα 

αιινησκέλα πξντφληα κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα πγηή θαη έηζη λα νδεγήζνπλ ζε 

απψιεηα νιφθιεξεο ηεο παξηίδαο. 

Ζ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη θαη απφ θπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο, φπσο είλαη ε θπζηθή σξίκαλζε, ε 

απψιεηα λεξνχ, ε βιάβε απφ αθαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη ε εηζβνιή 

κηθξννξγαληζκψλ. Σα λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά είλαη επαιινίσηα επεηδή 

αλαπλένπλ, απειεπζεξψλνπλ ζεξκφηεηα κε ηελ αλαπλνή θαη ζπλεπψο ράλνπλ 

πγξαζία, ε νπνία κπνξεί λα κεηψζεη ηελ εκθάληζή ηνπο, ην πξνο πψιεζε βάξνο 

θαη ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία.  

Επίδραζη ηης θερμοκραζίας: Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηνπ πεξηβάιινληνο ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα αιινίσζεο ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Σα λσπά πξντφληα ηα νπνία εθηίζεληαη ζε αθξαίεο 

ζπλζήθεο ζέξκαλζεο ή ςχρνπο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ ζνβαξέο θπζηνινγηθέο 

βιάβεο, ν νπνίεο νδεγνχλ ζε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Ζ έθζεζε ζε 

ελαιιαζζφκελεο πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπζζψξεπζε πγξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξντφληνο (εθίδξσζε), ε νπνία 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αιινίσζε ηνπ πξντφληνο. Σα πξντφληα πνπ εθηίζεληαη ζε άκεζν ειηαθφ θσο ή ζε 

πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ππφθεηληαη ζε αιινηψζεηο. 

     5.  α.   Μεηαθνξά θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

 Καηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε πξνζνρή νη θαλφλεο 

πγηεηλήο ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα  θξνχηα θαη ιαραληθά απφ πηζαλέο 

επηκνιχλζεηο θαη λα  δηαηεξείηαη ε πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε.  

 Ζ κεηαθνξά ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζηα θαηαζηήκαηα κε θνξηεγά 

ςπγεία, δελ είλαη επηβεβιεκέλε,  απνηειεί φκσο ζσζηή  πξαθηηθή γηα 

νξηζκέλα κφλν είδε ησλ πξντφλησλ.  

 Σν χςνο ζηνίβαμεο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ κεηαθέξνληαη ππφ ςχμε 

δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην χςνο εθηφμεπζεο ςπθηηθνχ αέξα απφ ηε ςπθηηθή 

κνλάδα.  

 πληζηάηαη, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ λσπψλ πξντφλησλ κε απηνθίλεηα – ςπγεία, 

απηά λα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ ραξηί ή λα αθήλεηαη έλα θελφ (πεξίπνπ 40 

εθαηνζηά) κεηαμχ ηεο νξνθήο θαη ηεο αλψηεξεο ζηξψζεο ηνπ θνξηίνπ, ψζηε 

λα κε πξνθιεζεί ην πάγσκα ησλ πξντφλησλ απφ ηε ςπθηηθή κνλάδα.  
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 Πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ κε ην ίδην κέζν θξνχηα θαη ιαραληθά 

πεξηζζφηεξα απφ ελφο είδνπο, είλαη απαξαίηεην λα ζπλδπάδνληαη ηα είδε 

εθείλα ηα νπνία ηαηξηάδνπλ σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία, ζε 

πγξαζία, θιπ.  εκαζία ζηνλ ζπλδπαζκφ έρνπλ θαη νη ηδηαίηεξεο νζκέο πνπ 

ηπρφλ αλαδίδνπλ νξηζκέλα απφ απηά θαη είλαη δπλαηφλ λα κεηαδίδνληαη ζε 

άιια πξντφληα.  

 Μεηαμχ ησλ ρξήζεσλ, ηα κέζα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 

 Σα ηειάξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ή / θαη λα πιέλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε θαηάιιεινπο 

πεξηέθηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο. Αθαηάιιεινη πεξηέθηεο (πρ 

κεγάινη ζάθνη, θαιάζηα απφ θαιάκη, κεηαρεηξηζκέλα ράξηηλα θηβψηηα θιπ) 

επηηξέπνπλ ηε ζχλζιηςε, πξφθιεζε κσιψπσλ θαη ηε δηάηξεζε ή ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ θξνχησλ. 

       5.  β.  Απνζήθεπζε –δηαηήξεζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

 Σα λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά δηαηεξνχληαη ζπλήζσο ζε ζεξκνθξαζία γχξσ 

ζηνπο 12ν C ή ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο αλάινγα φκσο πάληα κε ην 

είδνο θαη ηελ πνηθηιία. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δηαηεξνχληαη γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζεξκνθξαζία ςχμεο.  

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ απνζεθψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο.  

 Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ην πξντφλ δηαηήξεζε ζε ζεξκνθξαζίεο ςχμεο, ηα 

κέζα κεηαθνξάο θαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηα 

πξντφληα θαη λα παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο. Πξέπεη λα είλαη 

θαζαξά θαη λα πξνθπιάζζνπλ ην πξντφλ απφ ηξσθηηθά, έληνκα, πνπιηά ή 

άιια δψα. 

 Οη απνζήθεο απηέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Οη 

θαηάιιειεο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο απφ πηζαλέο αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο. 

 Σα θξνχηα θαη ιαραληθά δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο φπνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα λσπά αιηεχκαηα. 
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 Ζ απνζήθεπζε ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ  κπνξεί λα γίλεη ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία ςχμεο, θαηάςπμεο, 

πγξαζίαο, θ.ι.π.) αλάινγα κε ην πξντφλ.  

 Σα ζπζθεπαζκέλα θξνχηα θαη ιαραληθά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ψζηε λα κελ ππνζηεί θαηαζηξνθή ε ζπζθεπαζία ηνπο θαη ππάξμεη ν 

θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο. 

Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πνπ έρνπλ αιινησζεί ή ππνβαζκηζηεί πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εθαξκφδεηαη ζσζηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο. Πξέπεη ηαθηηθά λα 

ειέγρνληαη νη εκεξνκελίεο παξαγσγήο, ιήμεσο ή πξνηεηλφκελεο ρξήζεο ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ.  

  

      5.  γ.  Πξνηεηλόκελεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο θαη κεηαθνξάο 

 Ώξηκα Λαραληθά-Φξνύηα: Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ζπληήξεζε θαη 

κεηαθνξά ηνπο είλαη: 

 ψξηκεο πξάζηλεο ηνκάηεο θαη θνινθπζάθηα: 12,5 – 15 νC, 

 κεξηθά ψξηκεο ηνκάηεο θαη θνινθπζάθηα: 10 – 12,5 νC, 

 πεπφληα κε θπζηθή σξίκαλζε ή κε αηζπιέλην: 5 – 7,5 νC, 

 θαξπνχδηα: 7 – 10 νC, 

 κπάκηεο: 5 – 10 νC, 

 πνξηνθάιηα: 2 – 10 νC, 

 ιεκφληα: 10 – 15 νC, 

 ζηαθχιηα: 0 – 8 νC, 

 κήια: 3 – 10 νC, 

 αριάδηα: 0 – 5 νC, 

 βεξίθνθα: 0 – 2 νC, 

 ξνδάθηλα: 0 – 7 νC, 

 θξάνπιεο: -1 έσο +1 νC, 

 θεξάζηα: 0 – 4 νC, 

 κπαλάλεο: 11 – 15 νC, 

Ζ άξηζηε ζρεηηθή πγξαζία είλαη 85 - 90% γηα ηηο ηνκάηεο θαη ηα πεπφληα, 60 - 70% 

γηα ηα θνινθπζάθηα θαη >85% γηα ηα ππφινηπα. 

 Ανώριμα Λαχανικά:  

Όια ηα ιαραληθά πνπ ζπγθνκίδνληαη αλψξηκα είλαη επαίζζεηα ζηε βιάβε ιφγσ 

ςχρνπο. Δμαηξέζεηο απνηεινχλ ν αξαθάο θαη ην γιπθφ θαιακπφθη, ηα νπνία 
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απνζεθεχνληαη άξηζηα ζηνπο 0° C θαη ζρεηηθή πγξαζία 95%. Οη άξηζηεο 

ζεξκνθξαζίεο κε ζρεηηθή πγξαζία 90 - 95% γηα ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά είλαη: 

 κειηηδάλεο, αγγνχξηα, θνινθπζάθηα θαη κπάκηεο: 10 - 12,5° C, 

 πηπεξηέο: 5 - 7° C, 

 θαζνιάθηα: 5 – 8° C. 

 Άλλες καηηγορίες λαχανικών: 

 ηα θπιιψδε ιαραληθά (καξνχιηα, ιάραλα, ιαραλάθηα Βξπμειιψλ, θ.α.), ηα 

ιαραληθά κίζρνη (ζπαξάγγηα, άλεζνο, κάξαζν, θ.α.) θαη ηα ιαραληθά αλζνί 

(αγθηλάξεο, κπξφθνια, θνπλνππίδηα) δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 0 – 2 °C 

θαη ζρεηηθή πγξαζία 90 – 95%. 

 νη παηάηεο δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 4 – 7 °C, ζρεηηθή πγξαζία 95 – 98% 

θαη επαξθή αεξηζκφ, 

 ηα ζθφξδα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 28 – 30 °C, ζρεηηθή πγξαζία 70% 

θαη επαξθή αεξηζκφ, 

 ηα θξεκκχδηα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο 28 – 30 °C ή 0 – 5 °C, γηαηί νη 

ελδηάκεζεο ζεξκνθξαζίεο επλννχλ ηελ εθβιάζηεζε. Ζ ζρεηηθή πγξαζία ζα 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζην 65 – 70% θαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε έθζεζή ηνπο 

ζην ειηαθφ θσο. 

 

 

 

 

 
6. Έθζεζε θαη πώιεζε άξηνπ θαη πξντόλησλ αξηνπνηίαο 

 

 ηα πξαηήξηα άξηνπ θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ ν άξηνο 

ζα κεηαθέξεηαη απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζε 

πξνζήθεο ζην ρψξν πψιεζεο ζπζθεπαζκέλνο. 

 ηα πξαηήξηα άξηνπ θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ ηα 

αξηνζθεπάζκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε αλνηθηνχο πεξηέθηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζε γπάιηλεο πξνζήθεο έθζεζεο ή ζε πεξηέθηεο πνπ θέξνπλ θάιπκκα πνπ 

εθαξκφδεη ηθαλνπνηεηηθά. 

 Καηά ηελ έθζεζε κεξηθψλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο (αξηνζθεπάζκαηα) κε 

ρακειφ πνζνζηφ πγξαζίαο (παμηκάδηα, θξπγαληέο θαη άιια παξφκνηα είδε) 

επηηξέπεηαη ε ζπζθεπαζία ηνπο ζε ζαθνχιεο απφ πιαζηηθή χιε θιεηζκέλεο κε 
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ζπλδεηηθή κεραλή εθφζνλ ε πιαζηηθά απηή χιε απηή πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κ.Σ.Π. Η ηνπνζέηεζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ πξντόλησλ 

αξηνπνηίαο ζηηο παξαπάλσ ζαθνύιεο πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ απηά 

απνθηήζνπλ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ο ζπζθεπαζκέλνο άξηνο θαη ηα 

πξντφληα αξηνπνηίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ηξνθίκσλ ζε ηδηαίηεξα ξάθηα θαη λα κελ αλακηγλχνληαη κε άιια πσινχκελα 

είδε. 

 Καηά ηελ έθζεζε ησλ εηδηθψλ αξηνζθεπαζκάησλ – ζθνιηαηνεηδψλ, ηα νπνία 

ζεξβίξνληαη δεζηά, ηα εηδηθά απηά αξηνζθεπάζκαηα δηαηεξνχληαη ζε 

ζεξκνθξαζία  600 C γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν. 

 ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ 

ελδείμεηο: 

 Σν φλνκα ηεο επηρείξεζεο,  

 Ζ δηεχζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ, 

 Σν είδνο ηνπ ςσκηνχ ή πξντφληνο αξηνπνηίαο, 

 Σν θαζαξφ βάξνο, 

 Ζ εκεξνκελία παξαζθεπήο (κε αλεμίηειε ζθξαγίδα), 

 αλ πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπ άξηνπ επηηξέπνληαη ηα παξαθάησ: 

 Υαξηί ζπζθεπαζίαο, 

 Αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε (ζεινθάλ) 

 Πιαζηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ 

 Καηά ηελ πψιεζε ηνπ άξηνπ ζην αξηνπνηείν, ν άξηνο παξαδίδεηαη ζηνλ 

θαηαλαισηή κέζα ζε θαηάιιειν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ή ζπζθεπαζίαο. 

 Καηά ηελ πψιεζε ησλ αξηνζθεπαζκάησλ ζην αξηνπνηείν, ζηα πξαηήξηα 

άξηνπ θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ηα πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή 

ζπζθεπαζία θαη δίλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή. 

 Καηά ηελ πψιεζε ησλ εηδηθψλ αξηνζθεπαζκάησλ – ζθνιηαηνεηδψλ, ηα 

πξντφληα απηά δίλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ή κε θαηάιιειν πεξηηχιηγκα ή κε 

θαηάιιειε ζπζθεπαζία. 

 Ο άξηνο θαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο δελ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο, εάλ έρεη αλαπηπρζεί κνχρια, ή εκθαλίδνπλ ζρνηλψδε κάδα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, ή πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα (γπαιηά, έληνκα θ.α.).  
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7. Κνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα  

 

7. 1. Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ 

ηξνθίκσλ 

 Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο κεξηθψλ 

ζπζθεπαζηψλ γηα ην αθξηβέο πεξηερφκελν, ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θνλζεξβψλ 

θαη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ πξντφληνο. 

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαζαξφ, δξνζεξφ 

θαη μεξφ ρψξν απνζήθεπζεο θαη απαηηείηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηνπ αλαγξαθφκελνπ ρξφλνπ δσήο. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πνζνηήησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ην 

ζχζηεκα „πξψην κέζα- πξψην έμσ‟ (first in-first out). 

 Σα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα ηνπνζεηνχληαη ζην ξάθη ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ιηαληθήο πψιεζεο κεηά απφ ιεπηνκεξή νπηηθφ έιεγρν (απφξξηςε 

ρηππεκέλσλ, δηνγθσκέλσλ θνλζεξβψλ, θνλζεξβψλ κε ζρηζκέλεο εηηθέηεο, 

ξσγκέο, δηαξξνέο, ή θειίδεο ζθνπξηάο). 

 Σα πξντφληα ζπληζηάηαη λα απνζχξνληαη 1 κήλα πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

αλαγξαθφκελνπ ρξφλνπ δσήο. 

 

Ζ κεηαθνξά ηξνθίκσλ κε ςχμε ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη έηζη, ψζηε λα 

πεξηνξίδεηαη ε παξακνλή ηνπο ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη λα κελ απμάλεηαη 

ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ: 

 ηα ηξφθηκα απνζεθεχνληαη θαηεπζείαλ κεηά ηε κεηαθνξά ηνπο, 

 κεηαθέξνληαη αξρηθά ζηνπο ρψξνπο δηαηήξεζεο ηα ηξφθηκα ςχμεο,  ζηε 

ζπλέρεηα ηα ηξφθηκα θαηάςπμεο θαη ζην ηέινο ηα είδε καλαβηθήο.  

 

Ζ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ή ίζε  ησλ 5 νC δελ 

ηζρχεη γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ: 

 ηξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη (ζηα πιαίζηα ησλ εκεξνκεληψλ αλάισζήο ηνπο) 

ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο ζχζηαζήο ηνπο ή ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο, 

 θνλζεξβνπνηεκέλα ή απνζηεηξσκέλα ηξφθηκα έσο φηνπ αλνηρηεί ε 

ζπζθεπαζία ηνπο, 
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 ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα κε πςειή νμχηεηα (π.ρ. θνλζέξβεο, 

θξνχηα, ηνκάηεο θ.α.) δελ είλαη απαξαίηεην λα απνζεθεπηνχλ ζε ζπλζήθεο 

ςχμεο κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο. Θα πξέπεη φκσο ην ηξφθηκν 

λα κεηαθεξζεί απφ ηελ θνλζέξβα θαη λα δηαηεξεζεί ζε άιιν πεξηέθηε πνπ 

θιείλεη αεξνζηεγψο γηα ηελ απνθπγή ηεο επηκφιπλζήο ηνπ. 

 ηξφθηκα ηα νπνία σξηκάδνπλ θαη ηα νπνία δελ δηαηεξνχληαη ζε ςχμε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζήο ηνπο.       
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3. ΣΡΟΦΙΜΑ ΤΦΗΛΗ, ΜΔΗ ΚΑΙ ΥΑΜΗΛΗ 
                                   ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3. – ΣΡΟΦΙΜΑ ΤΦΗΛΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

 

ΣΡΟΦΙΜΑ ΤΦΗΛΗ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΡΙΙΜΧΝ 
ΗΜΔΙΧΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΤΘΗΗ 

Τξόθηκα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη ζην 
θαηάζηεκα ιηαληθήο 
πώιεζεο, όπσο: 

 ςεηά θξέαηα, ςεηά 
θνηφπνπια θ.α.  

Μαγεηξεκέλα πξντόληα 
πνπ πεξηέρνπλ: 

 θξέαο, ςάξη, απγά, 
ηπξί, δεκεηξηαθά, 
καγεηξεπκέλα 
πνπιεξηθά, θξχα κα-
γεηξεπκέλα θξέαηα, 
παηέ θξεάησλ θαη 
ςαξηψλ, θξεαηφπηηα, 
πίηεο ιαραληθψλ θαη 
πξφζζεηα γηα 
ζάληνπηηο. 

Μαγεηξεκέλα πξντόληα 
πνπ ζα ππνζηνύλ 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 
πξηλ ηελ θαηαλάισζε, 
όπσο:  

 θξέαο, ςάξη ή πίηεο 
πνπιεξηθψλ, πίηζεο 
θαη έηνηκα θαγεηά, 
κεξηθά καγεηξεκέλα 
ινπθάληθα, θξέζθα 
καθαξφληα κε θξέαο 
ή ςάξη θ.α.  

Καπληζηά ή παζηά 
θξέαηα: 

 θνκκέλα ζε θέηεο 
κεηά ηνλ θαπληζκφ ή 
ην αιάηηζκα, π.ρ. 
ζαιάκηα, δπκνχκελα 
ινπθάληθα θ.α. 

Καπληζηά ή παζηά 

ςάξηα: 

 νιφθιεξα ή θνκκέλα 
ζε θέηεο κεηά ηνλ 
θαπληζκφ ή ην 
αιάηηζκα π.ρ. 
ζνινκφο, πέζηξνθα, 
ζθνπκπξί, 
κπαθαιηάξνο θαη 

Μηθξνβηνινγηθή 
Δπηκόιπλζε 
 
Παζνγφλα 
βαθηήξηα θαη ηνί 
κπνξνχλ λα 
κπνπλ ζηα 
ηξφθηκα είηε ζηα 
ζπζηαηηθά ηνπο, 
θαηά ηε δηάξθεηα 
ρεηξηζκνχ, 
πξνεηνηκαζίαο 
θαη ζπζθεπαζίαο, 
είηε κεηά ηελ πξν-
εηνηκαζία, θαηά ηε 
δηάξθεηα 
κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο. Σα 

βαθηήξηα 
κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ 
ηαρχηαηα ζην 
ηξφθηκν αλ δελ 
είλαη ζην ςπγείν 
θαη λα 
πξνθαιέζνπλ 
αζζέλεηα φηαλ 
θαηαλαισζνχλ. 
Γηαθνξεηηθά ηα 
βαθηήξηα κπνξεί 
λα βξίζθνληαη ζε 
ιαλζάλνπζα 
θαηάζηαζε θαη λα 
πξνθαιέζνπλ 
δειεηεξίαζε 
κφλν φηαλ ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ 
πξντφληνο 
επηηξέςεη ηελ 
αλάπηπμή ηνπο ζε 
επφκελν ζηάδην.  
 
 
 
 
 
 

Μηθξνβηνινγηθή 
Δπηκόιπλζε 
 
1. Έιεγρνο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 
ηε κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε θαη 
έθζεζε.  

2. Πξνζσπηθφ 
θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη κε 
γλψζε ησλ θηλδχλσλ 
θαη ησλ κέηξσλ 
πξφιεςεο. 

3. Καιή πγηεηλή ηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
πξφιεςε κεηαθνξάο 
βαθηεξίσλ απφ απηφ 
ζην πξντφλ. 

4. Καηάιιειε δηάξθεηα 
δσήο πξντφληνο γηα 
ηε δηαβεβαίσζε 
κηθξνβηνινγηθήο 
αζθάιεηαο θαη 
πνηφηεηαο. 

5. Καηάιιεια θηήξηα θαη 
εμνπιηζκφο ψζηε λα 
κελ βξίζθνπλ 
θαηαθχγην βαθηήξηα 
θαη βξσκηέο θαη λα 
θαζαξίδνληαη εχθνια. 

6. Σαρεία κεηαθνξά 
θαηεςπγκέλσλ 
πξντφλησλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο 
δηαθίλεζεο.  

7. Δπαξθήο θαζαξηζκφο 
γηα ηελ απνκάθξπλζε 
ησλ εζηηψλ 
κφιπλζεο/επηθάζηζεο 
βαθηεξίσλ. 

8. Δπηπιένλ κέηξα 
πξνζηαζίαο φπνπ 
εκπιέθεηαη κε 
ζπζθεπαζκέλν 
θαγεηφ. 

9. Δληνκνινγηθφο 

 
 
 
Έιεγρνο 
ζεξκνθξαζίαο 
 
 
Δπίβιεςε, 
νδεγίεο θαη /ή 
εθπαίδεπζε 
 
 
Πξνζσπηθή 
πγηεηλή 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
αλαθχθισζεο 
πξντφλησλ 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο δνκψλ,  
Καη εμνπιηζκνχ 
ο 
 
 
 
Υεηξηζκνί 
πξντφληνο 
 
 
 
Δπηζεψξεζε 
θαζαξηζκνχ 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο κε 
ζπζθεπαζκέλσλ 
ηξνθίκσλ 
Δληνκνινγηθφο 
έιεγρνο 
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ξέγθα. 
Ι ρζπεξά.. 
Γαιαθηνθνκηθά θαη 
επηδόξπηα:  

 θξέζθα ηπξηά, κνπο, 
θξέκεο θαξακειέ, 
πνπηίγθεο, ζαληηγί 

Τπξηά: 

 καιαθά ηπξηά ή ηπξηά 
πνπ σξηκάδνπλ κε 
εηδηθνχο κχθεηεο π.ρ. 
κπιε ηπξί Γαλίαο, 
Μπξη, Ρνθθφξ, 
Κακεκπέξ. 

Έηνηκεο ζαιάηεο 
ιαραληθώλ:  

 ζπκπεξηιακβαλνκέλ
σλ θαη απηψλ πνπ 
πεξηέρνπλ θξνχηα 
θαη ξχδη. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φπζηθή 
επηκόιπλζε 
Αλ ην 
παξαζθεπαζκέλν 
ηξφθηκν έκεηλε 
αθάιππην ή 
απξνζηάηεπην 
θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ρεηξηζκνχ 
είλαη πηζαλφλ λα 
πξνθιεζεί 
επηκφιπλζε απφ 
μέλα αληηθείκελα, 
φπσο: θνκκάηηα 
ζπζθεπαζίαο, 
θνζκήκαηα θαη 
πηαζηξάθηα 
καιιηψλ, ηα 
νπνία κπνξεί λα 
πέζνπλ κέζα 
ζηνπο πεξηέθηεο 

ηξνθίκσλ. Ζ 
παξνπζία ηνπο 
κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη 
βιάβε  ή 
παξάπνλα ζηνλ 
θαηαλαισηή. 
 
Φεκηθή 
επηκόιπλζε 
Καηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ρεηξηζκψλ 
είλαη δπλαηφλ ηα 
ηξφθηκα λα 
επηκνιπλζνχλ 
απφ ρεκηθέο 
νπζίεο. 
 
 
 

έιεγρνο γηα ηελ 
απνθπγή                    
κεηαθνξάο 
βαθηεξίσλ  απφ 
έληνκα θαη ηξσθηηθά. 

10. Παξαθνινχζεζε 
ζεξκνθξαζίαο. 

11. Άκεζε απνκάθξπλζε 
απνξξηκκάησλ γηα 
ηελ απνθπγή 
επηκφιπλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ. 

12. Άκεζεο δηαδηθαζίεο 
ζε πεξίπησζε πνπ ν 
εμνπιηζκφο ςχμεο 
ηεζεί εθηφο 
ιεηηνπξγίαο 

 
 
Φπζηθή επηκόιπλζε 
1. Μεγαιχηεξε 

πξνζνρή ζηελ  
έθζεζε ηξνθίκσλ 
ρσξίο ζπζθεπαζία 

2. σζηή δηαρείξηζε 
πξντφλησλ γηα ηελ 
απνθπγή 
επηκφιπλζεο απφ 
πξνζσπηθφ, θηήξηα ή 
ην πεξηβάιινλ 

3. Καιή πγηεηλή 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
απνθπγή 
επηκφιπλζεο απφ 
καιιηά, θνζκήκαηα, 
ξνχρα θ.α. 

4. Δθαξκνγή 
πξνγξάκκαηνο 
θαηαπνιέκεζεο 
εληφκσλ ηξσθηηθψλ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Φεκηθή επηκόιπλζε 
1. Καιά ζπζηήκαηα 

θαζαξηζκνχ γηα ηελ 
πξφιεςε 
επηκφιπλζεο απφ ηηο 
ελέξγεηεο 
θαζαξηζκνχ. 

 
 
Έιεγρνο 
αξρείσλ  
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
 
 
Πξφβιεςε 
έθηαθησλ 
κέηξσλ 
 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
Οπηηθφο έιεγρνο 
 
Υεηξηζκνί 
πξντφληνο 
 
 
 
Τγηεηλή 
πξνζσπηθνχ 
 
 
 
Έιεγρνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
Μ/Δ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έιεγρνο 
ηήξεζεο 
πξνγξάκκαηνο 
θαζαξηζκνχ, 
απνιχκαλζεο. 
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Καηαζηξνθή 
ζπζθεπαζίαο 

 
Καηαζηξνθή ζε 
ζπζθεπαζίεο 
θελνχ, ζαθνχιεο 
θαη 
πξνζηαηεπηηθέο 
ζπζθεπαζίεο 
κπνξεί λα δψζεη 
επθαηξία ζε 
βαθηήξηα λα επη-
κνιχλνπλ ή λα 
κεηψζνπλ ηελ 
αζθάιεηα ηνπ 
πξντφληνο ή ηε 
δηάξθεηα δσήο 
ηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηάιιεινο έιεγρνο 
ησλ ρεκηθψλ 
θαζαξηζηηθψλ. 

 

 

 
 
Καηαζηξνθή 
ζπζθεπαζίαο 
 
1. σζηνί ρεηξηζκνί γηα 

ηελ απνθπγή 
θαηαζηξνθήο ζηνλ 
πεξηέθηε ή ζην 
πξντφλ. 

2. Δληνκνινγηθφο 
έιεγρνο γηα ηελ 
απνθπγή 
θαηαζηξνθήο ζηνλ 
πεξηέθηε ή ζην 
πξντφλ απφ έληνκα ή 
ηξσθηηθά. 

3. Πξνζσπηθφ 
θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη κε 
γλψζε ησλ θηλδχλσλ 
θαη ησλ κέηξσλ 
πξφιεςεο. 

4. Υξήζε θαηάιιεινπ 
εμνπιηζκνχ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ θαηά 
ηελ απνζήθεπζε 
ψζηε λα κελ 
θηλδπλέςεη ην πξντφλ 
απφ ηπρφλ 
θαηαζηξνθέο. 

5. Αλαθχθισζε 
πξντφλησλ 

 
6. Δπηπιένλ κέηξα γηα 

κε ζπζθεπαζκέλα 
ηξφθηκα 

7. Έιεγρνο απφξξηςεο 
θαηεζηξακκέλσλ 
πξντφλησλ. 

 
 
 
 
 
Υεηξηζκνί 
πξντφληνο 
 
 
Δληνκνινγηθφο 
έιεγρνο 
 
 
 
 
Δπίβιεςε, 
νδεγίεο θαη/ή 
εθπαίδεπζε 
 
 
Δμνπιηζκφο θαη 
κέζα (facilities) 
 
 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
αλαθχθισζεο 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
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ΠΙΝΑΚΑ 4. – ΣΡΟΦΙΜΑ ΜΔΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

 

ΣΡΟΦΙΜΑ ΜΔΗ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΡΙΙΜΧΝ 
ΗΜΔΙΧΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΤΘΗΗ 

-θιεξά ηπξηά 
 
-Κξεκψδε ηπξηά 
 
-Φξέζθα ηπξηά 
 
-Με γαιαθηνθνκηθά θέηθ 
θξέκαο 
 
-Καπληζηά ή παζηά 
ηεκάρηα θξέαηνο 
 
-Πίηεο θξνχησλ 
 
-Λνπθάληθα, κπέηθνλ  
 
-Φξέζθν γάια 
 
-Παγσηά 
 
-Λαραληθά 
 
-Φξνχηα 
 
-Απνμεξακέλα κέζεο 
πγξαζίαο ηξφθηκα (αw = 
0,60 – 0,85) 

Μηθξνβηνινγηθή 
επηκόιπλζε 
Μπνξεί λα έρεη 
ζαλ απνηέιεζκα 
ην ζάπηζκα ή ηελ 
αλάπηπμε 
παζνγφλσλ 
βαθηεξίσλ ή 
κπθήησλ ζηα 
πξντφληα. Ζ 
αλάπηπμε κπνξεί 
λα είλαη βξαδεία, 
αιιά κπνξεί λα 
επηδξάζεη ζηελ 
αζθάιεηα, ζηελ 
πνηφηεηα θαη ην 
ρξφλν δσήο ησλ 
πξντφλησλ. Σα 
βαθηήξηα κπνξεί 
λα 
πνιιαπιαζηαζην
χλ κεηά απφ 
ζέξκαλζε ή ηήμε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φπζηθή 
επηκόιπλζε 
Μπνξεί λα 

Μηθξνβηνινγηθή επηκόιπλζε 
 
1. Καιή πγηεηλή πξνζσπηθνχ 

ψζηε λα απνθεπρζεί 
κεηαθνξά βαθηεξίσλ ζην 
ηξφθηκν.  

2. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 
φηαλ απαηηείηαη θαηά ηελ 
κεηαθνξά, απνζήθεπζε 
θαη έθζεζε. 

3. σζηή δηαρείξηζε γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηαρείαο 
κεηαθνξάο θαη 
απνζήθεπζεο γηα λα κε 
δηαηαξαρζεί ε αιπζίδα 
ςχμεο.  

4. Πξνζσπηθφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη κε 
γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη 
ησλ κέηξσλ πξφιεςεο. 

5. Αλαθχθισζε πξντφλησλ 
γηα ηελ απνθπγή 
κηθξνβηνινγηθήο 
επηκφιπλζεο πέξα απφ 
ηελ δηάξθεηα δσήο. 

6. Δπαξθήο θαζαξηζκφο γηα 
ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
εζηηψλ κφιπλζεο/ 
ζπζζψξεπζεο βαθηεξίσλ. 

7. Δληνκνινγηθφο έιεγρνο 
γηα ηελ απνθπγή 
κεηαθνξάο βαθηεξίσλ 
απφ έληνκα θαη ηξσθηηθά. 

8. Καηάιιεινο εμνπιηζκφο 
θαη εγθαηαζηάζεηο ψζηε 
λα δηεπθνιχλεηαη ν 
θαζαξηζκφο θαη ε 
απνιχκαλζε. 

9. Δπηπιένλ κέηξα φπνπ 
εκπιέθνληαη 
αζπζθεχαζηα ηξφθηκα. 

10. Απνκάθξπλζε 
απνξξηκκάησλ γηα ηελ 
απνθπγή επηκφιπλζεο 
ησλ ηξνθίκσλ πξνο 
πψιεζε. 

 
 
Φπζηθή επηκόιπλζε 

 
 
Τγηεηλή 
πξνζσπηθνχ 
 
 
Έιεγρνο 
ζεξκνθξαζία
ο 
 
 
Υεηξηζκνί 
πξντφληνο 
 
 
 
Δπίβιεςε, 
νδεγίεο θαη/ή 
εθπαίδεπζε 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
αλαθχθισζε
ο  
 
 
Έιεγρνο 
θαζαξηζκνχ 
 
 
Δληνκνινγηθφ
ο έιεγρνο 
 
 
Έιεγρνο 
θαζαξηζκνχ 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
 
 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
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πξνθιεζεί απφ 
βξσκηά, ζθφλε, 
θαη ραιαξή 
ζπζθεπαζία. Σα 
αζπζθεχαζηα 
ηξφθηκα πξέπεη 
λα 
πξνζηαηεχνληαη 
απφ μέλα 
αληηθείκελα πνπ 
πέθηνπλ κέζα ή 
πάλσ ζην 
πξντφλ.  
 
 
 
 
Φεκηθή 
επηκόιπλζε 
Καηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ρεηξηζκψλ 
είλαη δπλαηφλ ηα 
ηξφθηκα λα 
επηκνιπλζνχλ 
απφ ρεκηθέο 
νπζίεο. 
 
Καηαζηξνθή 
ζπζθεπαζίαο 
Ζ θαηαζηξνθή 
ηεο ζπζθεπαζίαο 
κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε 
ππνβάζκηζε ηνπ 
πξντφληνο. Έλαο 
κεραληθφο 
ηξαπκαηηζκφο ηνπ 
πεξηέθηε ησλ 
θξνχησλ ή 
ιαραληθψλ πνπ 
ελδερνκέλσο ζα 
ηξαπκαηίζεη θαη ην 
πεξηερφκελν 
πξντφλ ζα έρεη ζα 
ζπλέπεηα ηελ 
ππνβάζκηζε ηεο 
εκθάληζεο θαη ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο (π.ρ. 
εκθάληζε 
κειαλψκαηνο). 

1. Δπηπιένλ απαηηήζεηο γηα 
ηελ έθζεζε κε 
ζπζθεπαζκέλσλ 
ηξνθίκσλ. 

2. σζηή δηαρείξηζε 
πξντφλησλ γηα ηελ 
απνθπγή επηκφιπλζεο 
απφ πξνζσπηθφ, θηήξηα ή 
ην πεξηβάιινλ. 

3. Καιή πγηεηλή 
πξνζσπηθνχ ψζηε λα 
απνθεχγεηαη επηκφιπλζε 
απφ καιιηά, θνζκήκαηα, 
ξνχρα θ.α. 

4. Δληνκνινγηθφο έιεγρνο 
γηα ηελ πξφιεςε 
επηκφιπλζεο απφ έληνκα 
θαη ηξσθηηθά. 

 
Φεκηθή επηκόιπλζε 
1. Καιά ζπζηήκαηα 

θαζαξηζκνχ γηα ηελ 
πξφιεςε επηκφιπλζεο 
απφ ηηο ελέξγεηεο 
θαζαξηζκνχ. Καηάιιεινο 
έιεγρνο ησλ ρεκηθψλ 
θαζαξηζηηθψλ. 

 
 
Καηαζηξνθή ζπζθεπαζίαο 
1. σζηνί ρεηξηζκνί γηα ηελ 

απνθπγή θαηαζηξνθήο 
ζηνλ πεξηέθηε ή ζην 
πξντφλ. 

2. Δληνκνινγηθφο έιεγρνο 
γηα ηελ απνθπγή 
θαηαζηξνθήο ζηνλ 
πεξηέθηε ή ζην πξντφλ 
απφ έληνκα ή ηξσθηηθά. 

3. Πξνζσπηθφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη κε 
γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη 
ησλ κέηξσλ πξφιεςεο. 

4. Υξήζε θαηάιιεινπ 
εμνπιηζκνχ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ 
απνζήθεπζε ψζηε λα κελ 
θηλδπλέςεη ν πεξηέθηεο 
θαη ην πξντφλ απφ ηπρφλ 
θαηαζηξνθέο. 

5. Αλαθχθισζε πξντφλησλ 
6. Έιεγρνο απφξξηςεο 

θαηεζηξακκέλσλ 
πξντφλησλ. 

έιεγρνο 
 
Υεηξηζκνί 
πξντφληνο 
 
 
 
Τγηεηλή 
πξνζσπηθνχ 
 
 
Δληνκνινγηθφ
ο έιεγρνο 
 
 
 
Έιεγρνο 
θαζαξηζκνχ 
 
 
 
 
 
 
 
Υεηξηζκνί 
πξντφληνο 
 
Δληνκνινγηθφ
ο έιεγρνο 
 
 
Δπίβιεςε, 
νδεγίεο θαη/ή 
εθπαίδεπζε 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
εμνπιηζκνχ 
θαη 
εγθαηα/ζεσλ 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
αλαθχθισζε
ο 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 – ΣΡΟΦΙΜΑ ΥΑΜΗΛΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

 
ΣΡΟΦΙΜΑ ΥΑΜΗΛΗ 
ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΡΙΙΜΧΝ 
ΗΜΔΙΧΝ 

ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΤΘΗΗ 

 
-Ξεξά ιαραληθά 
 
-πζθεπαζκέλεο 
ζνχπεο 
 
-Σνπξζηά 
 
-Γηαηεξήζηκα θαη 
καξκειάδεο 
 
-Ξεξά δπκαξηθά 
 
-Ξεξά κίγκαηα θξέκαο 
ή μεξά κίγκαηα 
πξνεηνηκαζίαο πνηψλ 
 
-Γιπθίζκαηα ζνθνιάηαο 
θαη δαραξσηψλ 
 
-Φσκί θαη κπηζθφηα  
 
-Κέηθ θαη γιπθά (πνπ 
δελ πεξηέρνπλ θξέκεο) 
 
-Καηεςπγκέλα 
πξντφληα 
 

-Κνλζεξβνπνηεκέλα 

ηξφθηκα θαη έηνηκα 

γεχκαηα καθξάο 

δηαξθείαο. 

 

Μηθξνβηνινγηθή 
επηκόιπλζε 
Σα πεξηζζφηεξα απφ 
απηά ηα πξντφληα 
δελ είλαη χπνπηα γηα 
ηξνθηθέο 
δειεηεξηάζεηο φηαλ 
δηαηεξνχληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε. 
Δίλαη δπλαηφλ φκσο 
λα αλαπηπρζνχλ 
κηθξννξγαληζκνί 
πνπ πξνθαινχλ 
ζήςε φπσο δχκεο 
θαη κχθεηεο εάλ 
παξακέλνπλ ζηα 
ξάθηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ 
ιηαληθήο πψιεζεο 
κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ δσήο ησλ. 
 
 
 
 
 
Φπζηθή επηκόιπλζε 
Κάζε αλνηθηφ κε 
ζπζθεπαζκέλν 
πξντφλ κπνξεί λα 
κνιπλζεί απφ πιηθά 
ζπζθεπαζίαο ή άιια 
μέλα αληηθείκελα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαρείξηζεο ή ηεο 
έθζεζήο ηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φεκηθή επηκόιπλζε 
Καηά ηε δηάξθεηα 
ησλ ρεηξηζκψλ είλαη 
δπλαηφλ ηα ηξφθηκα 
λα επηκνιπλζνχλ 
απφ ρεκηθέο νπζίεο. 

Μηθξνβηνινγηθή 
Δπηκόιπλζε 
 
1. Αλαθχθισζε 

πξντφλησλ ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεί ε 
πνηφηεηα θαη ε 
αζθάιεηά ηνπο. 

2. Δπηπιένλ απαηηήζεηο 
φπνπ εκπιέθνληαη κε 
ζπζθεπαζκέλα 
ηξφθηκα. 

3. Πξνζσπηθφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν γηα λα 
γλσξίδεη ηνπο 
θηλδχλνπο θαη ηα κέηξα 
πξφιεςεο. 

4. Δληνκνινγηθφο 
έιεγρνο ψζηε λα 
απνθεπρζεί κεηαθνξά 
βαθηεξίσλ απφ έληνκα 
/ ηξσθηηθά. 

5. Καηάιιεινο 
εμνπιηζκφο θαη 
δηεπθνιχλζεηο γηα ηε 
ζσζηή 
παξαθνινχζεζε 
ζεξκνθξαζίαο ζε 
θαηεςπγκέλα ηξφθηκα 

 
Φπζηθή επηκόιπλζε 
1. Δπηπιένλ απαηηήζεηο 

γηα έθζεζε ηξνθίκσλ 
ρσξίο ζπζθεπαζία 

2. σζηή δηαρείξηζε 
πξντφλησλ γηα ηελ 
απνθπγή επηκφιπλζεο 
απφ πξνζσπηθφ, 
θηήξηα ή ην 
πεξηβάιινλ 

3. Δληνκνινγηθφο 
έιεγρνο γηα ηελ 
πξφιεςε επηκφιπλζεο 
απφ έληνκα θαη 
ηξσθηηθά. 

4. Καιή πγηεηλή 
πξνζσπηθνχ, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε 
επηκφιπλζε απφ 
καιιηά, θνζκήκαηα, 
ξνχρα θ.α. 

 

 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
αλαθχθισζε
ο 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
 
Τγηεηλή 
πξνζσπηθνχ, 
επίβιεςε, 
νδεγίεο θαη/ή 
εθπαίδεπζε 
Δληνκνινγηθφ
ο έιεγρνο 
 
Έιεγρνο 
ζεξκνθξαζία
ο 
 
 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
 
 
 
Δληνκνινγηθφ
ο έιεγρνο 
 
 
Σήξεζε 
θαλφλσλ 
αηνκηθήο 
πγηεηλήο 
 
 
 
Έιεγρνο 
θαζαξηζκνχ 
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Καηαζηξνθή 
ζπζθεπαζίαο 
Ζ θαηαζηξνθή ηεο 
ζπζθεπαζίαο απηψλ 
ησλ πξντφλησλ 
κπνξεί λα 
απνηειέζεη έλα 
επηθίλδπλν ζεκείν 
κηθξνβηνινγηθήο ή 
θπζηθήο 
επηκφιπλζεο. 
Υηππεκέλεο 
θνλζέξβεο, πηεζκέλα 
/ζρηζκέλα παθέηα 
γηα παξάδεηγκα 
κπνξνχλ λα 
επηηξέςνπλ 
κεηαιιηθή 
επηκφιπλζε ή 
εκθάληζε θειίδσλ. 
Αθαηάιιειε 
απνζήθεπζε, ζε 
ςπρξφ ή πγξφ 
πεξηβάιινλ κπνξεί 
επίζεο λα 
κεηαβάιιεη ηελ 
πνηφηεηα ηνπ 
πξντφληνο. 

 
Φεκηθή επηκόιπλζε 
1. Καιά ζπζηήκαηα 

θαζαξηζκνχ γηα ηελ 
πξφιεςε επηκφιπλζεο 
απφ ηηο ελέξγεηεο 
θαζαξηζκνχ. 
Καηάιιεινο έιεγρνο 
ησλ ρεκηθψλ 
θαζαξηζηηθψλ. 

 
 
Καηαζηξνθή ζπζθεπαζίαο 
 
1. σζηνί ρεηξηζκνί γηα 

ηελ απνθπγή 
θαηαζηξνθήο ζηνλ 
πεξηέθηε ή ζην πξντφλ 

2. Υξήζε θαηάιιεινπ 
εμνπιηζκνχ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ θαηά 
ηελ απνζήθεπζε ψζηε 
λα κελ θηλδπλέςεη ην 
πξντφλ απφ ηπρφλ 
θαηαζηξνθέο 

3. Δπηπιένλ κέηξα γηα κε 
ζπζθεπαζκέλα 
ηξφθηκα 

4. Πξνζσπηθφ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν θαη κε 
γλψζε ησλ θηλδχλσλ 
θαη ησλ κέηξσλ 
πξφιεςεο. 

5. Αλαθχθισζε 
πξντφλησλ. 

 
 
6. Δληνκνινγηθφο 

έιεγρνο γηα ηελ 
απνθπγή θαηαζηξνθήο 
ζηνλ πεξηέθηε ή ην 
πξντφλ απφ έληνκα θαη 
ηξσθηηθά. 

7. Έιεγρνο απφξξηςεο 
θαηεζηξακκέλσλ 
πξντφλησλ 

 

 
 
 
 
 
Έιεγρνο 
ρεηξηζκψλ 
πξντφληνο 
 
Έιεγρνο 
εμνπιηζκνχ 
θαη 
εγθαηαζ/ζεσ
λ 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
Δπίβιεςε, 
νδεγίεο θαη/ή 
εθπαίδεπζε 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
αλαθχθισζε
ο 
Δληνκνινγηθφ
ο έιεγρνο 
 
 
 
Δπνπηηθφο 
έιεγρνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ / ΑΡΥΔΙΑ 
 Σα έγγξαθα / αξρεία ηεξνύληαη κε ζθνπό: 
 Να δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ησλ επηζεσξεηψλ ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ιεηηνπξγψλ 
Να επηβεβαηψλεηαη φηη ε επηρείξεζε επέδεημε ηελ νθεηιφκελε εθ ηνπ λφκνπ 
επηκέιεηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πψιεζε πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ ηξνθίκσλ. 

ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΝΟΝΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ  

  Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο 
πξέπεη λα δηαηεξνχλ ζην αξρείν απηφ 
ηνλ παξφληα «νδεγφ πγηεηλήο»  

ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

  Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο  
πξέπεη λα δηαηεξνχλ αξρεία 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζηα 
νπνία ζα αλαθέξνληαη: 
 ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο, 
 ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
 νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο (φπνπ 

ρξεηάδεηαη), 
  νη απαηηήζεηο ηνπο ζε 

ζεξκνθξαζία (φπνπ ρξεηάδεηαη),  
 ε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο (εκεξήζην, 
εβδνκαδηαίν, εηήζην), 

 ηα ππεχζπλα άηνκα. 

ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΝΣΟΜΧΝ 

  Σα αξρεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 
πεξηιακβάλνπλ: 
 Καηάινγν ησλ αηφκσλ (ή 

ζπκβφιαην κε εηαηξεία)  πνπ έρνπλ 
ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ.  

 Σν “πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο 
ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ”  φπνπ 
πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιηθά 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη 
ζπγθεληξψζεηο ηνπο, ε ζέζε πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, ε κέζνδνο, ε 
ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο θαη ηα 
νλφκαηα ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη 
ησλ εληφκσλ 

 Πηζηνπνηεηηθά 
θαηαιιειφηεηαο/έγθξηζεο/άδεηα 
θπθινθνξίαο ησλ ρεκηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη 
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εληφκσλ.  
 Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο 

ρξήζεο  ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη (πξνζπέθηνπο), 

 Σν ζρέδην θάηνςεο   ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο   
θαη ηεο πεξίθξαμεο φπνπ νξίδνληαη  
θαη  αξηζκνχληαη   νη   ζέζεηο ζηηο 
νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί παγίδεο 
θαη καξθάξνληαη έληνλα νη 
εμσηεξηθέο παγίδεο, 

 Γηελεξγείηαη έιεγρνο ησλ παγίδσλ 
ησλ ηξσθηηθψλ ν νπνίνο 
πξαγκαηνπνηείηαη 1-2 θνξέο ην 
κήλα θαη ελεκεξψλεηαη ην αξρείν 
ειέγρνπ παγίδσλ. 

 ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη 
ε χπαξμε ζπκβνιαίνπ κε εηαηξεία)  
πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ θαη 
εληφκσλ ή ν  ππεχζπλνο ηεο 
επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλχεη ζηηο αξρέο ειέγρνπ 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
κέηξσλ πνπ ν ίδηνο εθαξκφδεη.  

 

ΑΡΥΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΔΡΟΤ   

  Σν αξρείν ειέγρνπ λεξνχ 
πεξηιακβάλεη: 

 
 

1. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ 
ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα HACCP ή 
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP  
(θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ  1, 2, 3 & 4) 
 ρεδηάγξακκα (θάηνςε ) φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν παξνρήο 
λεξνχ ζην θαηάζηεκα, κε 
αξηζκεκέλεο ηηο παξνρέο ηνπ 
πφζηκνπ λεξνχ, 

 Απνηειέζκαηα εηήζηνπ 
θπζηθνρεκηθνχ ειέγρνπ ηεο 
παξνρήο ηνπ λεξνχ (ζέζε 
δεηγκαηνιεςίαο, απνηειέζκαηα 
αλαιχζεσλ, εκεξνκελία), 

 Απνηειέζκαηα εηήζησλ 
κηθξνβηνινγηθψλ ειέγρσλ (ζέζε 
δεηγκαηνιεςίαο, απνηειέζκαηα 
αλαιχζεσλ, εκεξνκελία).  

2. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θαηεγνξηψλ  5 
θαη 6  απαηηείηαη ην ζπκβφιαην ηεο 
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εηαηξείαο χδξεπζεο. 
3. Απαηηείηαη ε ηήξεζε αξρείνπ λεξνχ 

απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
πδξεχνληαη απφ ηδησηηθά ζπζηήκαηα 
χδξεπζεο. 

ΑΡΥΔΙΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

  Σα αξρεία πξνζσπηθνχ πξέπεη λα 
πεξηέρνπλ: 
 Βηβιηάξηα πγείαο, 
 Σν εγρεηξίδην βαζηθώλ αξρώλ 

πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο 
εηδηθφηεξνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ 
πξνζσπηθνχ αλά ζέζε εξγαζίαο, 
εάλ ππάξρνπλ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηνπο θαλφλεο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
ηξνθίκσλ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 
 

 

ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ 
 

 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 
 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ 
 
 
 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝ
Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ 

Δπίπεδν 1 
 

   

Δπίπεδν 2 
 

   

   ΤΠΟΓΡΑΦΖ 
ΔΚΠΡΟΧΠΟ
Τ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 
 
 

  
 
 
   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

  
Αιπζίδα ςύρνπο  Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη θαη 

απνζεθεχνληαη ηα πξντφληα ςχμεο θαη θαηάςπμεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

παξαγσγήο ζηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηα ζεκεία πψιεζήο ηνπο.  

Αλάιπζε Κηλδύλσλ θαη 

Κξίζηκα Σεκεία Διέγρνπ 

(HACCP) 

 Έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ην νπνίν αλαγλσξίδεη, αμηνινγεί θαη 

ειέγρεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ δηαθηλνχλ θαη εκπνξεχνληαη ηξφθηκα.  

Απνζήθεπζε  Ζ δηαηήξεζε ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ησλ πξντφλησλ (πξψηεο θαη 

βνεζεηηθέο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη  εκηθαηεξγαζκέλσλ ή ηειηθψλ 

πξντφλησλ) πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. Ζ απνζήθεπζε ησλ 

πξντφλησλ κπνξεί λα γίλεη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (μεξή 

απνζήθεπζε) ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο ςχμεο, θαηάςπμεο, 

πγξαζίαο, ειεγρφκελνπ εμαεξηζκνχ κε θαηάιιεια θίιηξα, αηκφζθαηξαο CO2 

θ.α.). 

Απνιύκαλζε  Ζ δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζε απνδεθηά 

επίπεδα, κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή/θαη θπζηθψλ κεζφδσλ.  

Απιά Αξηνζθεπάζκαηα  Απιά αξηνζθεπάζκαηα είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηίαο, πνπ δελ πεξηέρνπλ 

πξφζζεηεο 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  

 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. ( Κ.Σ.Π.) 

Αξρεία  Έγγξαθα θαη έληππα πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. Δπίζεο, ζηα έληππα απηά 

είλαη θαηαγεγξακκέλα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ISO, HACCP) θαη ηεο 

νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο. 

Αξρεηνζέηεζε  Γηαδηθαζία ηήξεζεο εγγξάθσλ πνπ απαηηεί ην ζχζηεκα HACCP.  

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 

εμνπιηζκνύ ή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνζηαηεχεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο  πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ αλεπάξθεηα ή ηε βιάβε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Γηάγξακκα ξνήο  ρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ζηαδίσλ ή ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο.  

Γηαζηαπξνύκελε 

επηκόιπλζε 

 Δίλαη ε κεηαθνξά κηαο επηβιαβνχο νπζίαο απφ έλα ηξφθηκν ζε άιιν κε 

δηάθνξα κέζα φπσο: ηα ρέξηα, κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ζθεχε ή θαηεπζείαλ απφ κηα πξψηε χιε ζε έλα έηνηκν θαγεηφ. 

Γηνξζσηηθή ελέξγεηα  Πξνζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ιεθζεί, φηαλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαθνινχζεζεο βξίζθνληαη έμσ απφ ηα φξηα αλνρήο ή 

δξάζεο, ππνδεηθλχνληαο φηη ην κέηξν ειέγρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. 

Δγθαηάζηαζε ή θηίξην  Σν θηίξην ή ν ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη κηα επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο 

ηξνθίκσλ. 

Δηδηθά αξηνζθεπάζκαηα -

ζθνιηαηνεηδή 

 Πξφθεηηαη γηα άιια ζθεπάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξαζθεπάδνληαη ζηα 

αξηνπνηεία θαη  έρνπλ σο 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. 

Έιεγρνο  Ζ ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηήξεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην HACCP.  

Έιεγρνο ησλ Κξίζηκσλ 

Σεκείσλ Διέγρνπ 

 Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαηήξεζε, επηζεψξεζε ή δεηγκαηνιεςία 

γηα λα εθηηκεζεί εάλ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ θξηζίκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 

βξίζθνληαη ζε απνδεθηά φξηα.  

Δπαιήζεπζε  Ζ ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ δνθηκψλ θαη / ή ε επηζεψξεζε ησλ αξρείσλ 

παξαθνινχζεζεο, γηα λα θαζνξηζηεί αλ ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζσζηά θαη αλ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη επαξθψο.  

Δμπγίαλζε  πλδπαζκφο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 

Δπαξθέο  Καηάιιειν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ. 

Δπεμεξγαζία  Γηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη 

κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Πξνεηνηκαζία   Γηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη 

δελ κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Δπεμεξγαζκέλα πξντόληα  Πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ κε 

επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ζε επεμεξγαζία, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηε κεηαβνιή ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηξνθίκνπ. ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επεμεξγαζία πεξηιακβάλνληαη: ε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ε δηαηήξεζε ζε άικε, ε 

απνμήξαλζε, ην καξηλάξηζκα, ε σξίκαλζε, ε πξνζζήθε νμέσλ, ε άιεζε κε 

ζχγρξνλε εθαξκνγή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, ε πξνζζήθε νπζηψλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο.   

Δπηθηλδπλόηεηα  Ο ζπλδπαζκφο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 

ζπλεπεηψλ ελφο θηλδχλνπ.  

Δπηκόιπλζε  Ζ εκθάληζε κηθξννξγαληζκψλ, ή ρεκηθψλ νπζηψλ, ή μέλσλ ζσκάησλ, ή 

δπζάξεζησλ θειίδσλ, ή αλεπηζχκεησλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα. 

Δπηρείξεζε ηξνθίκσλ 

ιηαληθήο πώιεζεο 

 Κάζε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη ηξφθηκα θαη αζθεί κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: παξαιαβή, απνζήθεπζε, 

κεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε θαη πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή δηάζεζε 
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ηξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. 

Καζαξηζκόο  Ζ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ ή θαη μέλσλ ζσκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο ζθφλεο, ηεο ξχπαλζεο θ.α. 

Καηεςπγκέλα ηξόθηκα  Σξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη κεηψλνπλ ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ζε αλεθηά επίπεδα.  

Κίλδπλνο  Οηνζδήπνηε βηνινγηθφο, ρεκηθφο ή θπζηθφο παξάγνληαο πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.  Αξρηθά, αλαθαίξεην ζηελ 

επηβίσζε ή ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παζνγφλσλ γηα ηνλ άλζξσπν 

κηθξννξγαληζκψλ θαη ησλ ζαπξφθπησλ κηθξνβίσλ, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ, θαη πεξηειάκβαλε ηελ παξαγσγή 

ηνμηλψλ ή άιισλ ηνμηθψλ πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ απηψλ.  Ο φξνο ζχληνκα 

επεθηάζεθε γηα λα πεξηιακβάλεη θαη άιινπο βηνινγηθνχο, θπζηθνχο θαη 

ρεκηθνχο επηκνιπληέο, νπζηψδεο γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.  

Κξίζηκα όξηα  Κξίζηκν φξην είλαη ε αμία ή ε ηηκή ελφο πξνιεπηηθνχ κέηξνπ πνπ δηαρσξίδεη 

ην απνδεθηφ απφ ην κε απνδεθηφ.  

Κξίζηκν Σεκείν Διέγρνπ 

(ΚΣΔ) 

 Δίλαη ην ζεκείν, δηεξγαζία ή ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, φπνπ έλαο θίλδπλνο 

κπνξεί λα κεησζεί, πξνιεθζεί ή εμαιεηθζεί.  Σν ζηάδην απηφ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη έλα πξνιεπηηθφ κέηξν ή κέηξν ειέγρνπ θαη ίζσο λα είλαη κία 

απηνηειήο δηαδηθαζία ή κία εξγαζία επηζεψξεζεο.  

Με επεμεξγαζκέλα 

πξντόληα 

 Πξντφληα ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία δηεξγαζία πνπ λα κεηαβάιιεη 

ζεκαληηθά ηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε δηαίξεζε, δηαρσξηζκφ, απνρσξηζκφ, αθαίξεζε ησλ νζηψλ ή 

ηνπ δέξκαηνο, πςειφ ηεκαρηζκφ, θνπή ησλ άθξσλ, απνθινίσζε, άιεζκα, 

θνπή, θαζαξηζκφ, απνθνπή, δηαηήξεζε κε ςχμε, θαηάςπμε ή βαζηά 

θαηάςπμε, θπζηθή μήξαλζε, θνληνπνίεζε ή αθαίξεζε ηνπ πεξηβιήκαηνο, είηε 

είλαη ζπζθεπαζκέλα ή φρη. θνληνπνηεζεί ή λα έρεη αθαηξεζεί ην πεξίβιεκά 

ηνπο (Απφ νδεγία 92/5/ΔΚ. L61/1/18.3.95). 

Οξζή βηνκεραληθή 

πξαθηηθή 

 Καιχπηεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο, ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θαηάιιεινπ γηα ηελ 

παξαγσγή απνδεθηψλ απφ άπνςε πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ.  

Οξζή πγηεηλή πξαθηηθή  Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε ηξνθίκσλ γηα ηελ 

παξαγσγή αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ πξντφλησλ. 

Παξαγσγή  Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ παξαγσγή ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά / δηαλνκή / δηαθίλεζε ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. 

Παξαθνινύζεζε  Ο έιεγρνο φηη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ή ρεηξηζκνχ, ε νπνία ζπληζηά ην 

πξνιεπηηθφ κέηξν ηνπ θηλδχλνπ ζην ΚΔ, πιεξεί ηα θαζηεξσκέλα θξηηήξηα 

γηα ηελ εμάιεηςε ή κείσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ.  Πεξηιακβάλεη 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θαηαιιήισλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφιεςε ή έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ.  Ζ δηαδηθαζία 
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παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην έγγξαθν δηαζθάιηζεο ηεο 

πγηεηλήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν καδί κε ηα αξρεία ησλ 

κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο θαηά ηελ ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ.  

Παξηίδα (Lot)  Σν ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ παξαγφκελνπ ηξνθίκνπ πνπ έρνπλ παξαρζεί ή 

ζπζθεπαζηεί θάησ απφ πξαθηηθά ίδηεο ζπλζήθεο. 

Πξαηήξην άξηνπ   Πξαηήξην άξηνπ είλαη ην θαηάζηεκα ζην νπνίν πσινχληαη κφλν άξηνο θαη 

άιια πξντφληα αξηνπνηίαο θαη θνπινπξνπνηίαο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αγνξαλνκηθή Ννκνζεζία. 

Πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ  Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ είλαη ζεκαληηθή ε παξνπζία 

ηνπ θηλδχλνπ ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή πνιχ απζηεξψλ κέηξσλ πγηεηλήο γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ θαη 

πγηεηλψλ πξντφλησλ. 

Πεξηνρέο ρακεινύ 

θηλδύλνπ 

 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθφο 

θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ αιιά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη 

γεληθνί θαλφλεο πγηεηλήο. 

 «Πόζηκν λεξό»  πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ην λεξφ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 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. 

 

Πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο  Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο, απηέο εθθξάδνληαη κε 

επηηξεπφκελα φξηα θαη ζηαζεξφηππνπο.  

Πξντόληα ςύμεο  Σξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο, ζπλήζσο θάησ ησλ 8 
ν
C. 

Πξντόληα θαηάςπμεο  Πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία θαηάςπμεο θαηά ηελ 

νπνία πεξλάλε απφ ηελ δψλε ηεο κέγηζηεο θξπζηάιισζεο. Μεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο, ηα πξντφληα έρνπλ ζε φια ηα 

ζεκεία ηνπο ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε ησλ -18 
0
C. 

Πξντόληα αξηνπνηίαο  Πξντφληα αξηνπνηίαο νλνκάδνληαη ηα αξηνζθεπάζκαηα (απιά 

αξηνζθεπάζκαηα θαη ηα αξηνζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο )  θαη ηα εηδηθά 

αξηνζθεπάζκαηα -ζθνιηαηνεηδή 

Πξνιεπηηθά κέηξα  Πξάμεηο ή δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ 

εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ ή ηελ κείσζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζε αλεθηά φξηα.  

Σεκείν ειέγρνπ  Σν ζεκείν ή ε δηεξγαζία πνπ ν θίλδπλνο κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ εθαξκνγή 

γεληθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ηεο GMP & GHP θαη ε απψιεηα ειέγρνπ δελ 

νδεγεί ζε απνδεδεηγκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.  

Σνβαξόηεηα ηνπ θηλδύλνπ  Σν κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ ή έθηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία 

πνπ απνξξένπλ, φηαλ ν θίλδπλνο παξακείλεη ζην ηειηθφ πξντφλ.  

Σπζθεπαζηηθό πιηθό  Κάζε πεξηέθηεο (γπάιηλνο, πιαζηηθφο, κεηαιιηθφο, ή απφ ραξηφλη) ή πιηθφ 
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θαιχκκαηνο ηνπ πξντφληνο φπσο αινπκίλην, κεκβξάλε, ραξηί θ.α.  

Σπζθεπαζία πξώηε  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. 

Σπζθεπαζία δεύηεξε  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 πψιεζήο ηνπ. 

Σπζηαηηθά  Οη πξψηεο θαη νη βνεζεηηθέο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλζεζε ησλ 

παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ. 

Τξόθηκα  ηεξεά ή πγξά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξνθή απφ ηνλ άλζξσπν. 

ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο πνηά θαη επθξαληηθά, ην λεξφ, 

ηα θφκκεα θαη καζηίρεο θαζψο θαη θάζε νπζία ή κίγκα νπζηψλ πνπ 

πξνζηίζεηαη ζηα ηξφθηκα. 

Τξόθηκα πςειήο 

επηθηλδπλόηεηαο 

 Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία αιινηψλνληαη εχθνια θαη 

επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Υγηεηλή θαηαζθεπή ηνπ 

εμνπιηζκνύ ή ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

 Όηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο 

έγηλε κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζή ηνπο. 

Υγηεηλή 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 (π.ρ. κεηά 

ηε ζθαγή, ηε ζπγθνκηδή θαη ην άξκεγκα) δειαδή ηελ κεηαπνίεζε, 

πξνεηνηκαζία, επεμεξγαζία, παξαζθεπή, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, 

κεηαθνξά / δηαλνκή / δηαθίλεζε, πξνζθνξά γηα πψιεζε ή δηάζεζε ζηνλ 

θαηαλαισηή. 

Υγηεηλά ηξόθηκα  Σξφθηκα, ηα νπνία φηαλ θαηαλαιψλνληαη δελ πξνμελνχλ βιάβε ζηνλ 

θαηαλαισηή. 
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