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ΜΔΡΟ 1   ΓΔΝΗΚΑ  

 

 

1.1 Δηζαγσγή.  

Απηφο ν «Οδεγφο Τγηεηλήο» είλαη έλα εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θξενπσιείνπ, 

δειαδή ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ ππάιιειν, είηε πξφθεηηαη γηα αλεμάξηεην θαηάζηεκα είηε πξφθεηηαη γηα ηκήκα 

ππεξαγνξψλ (Super markets) γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΚΤΑ 487/ ΦΔΚ 4.10.2000 ζρεηηθά 

κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ε νπνία εθδφζεθε ζε ελαξκφληζε πξνο ηε θνηλνηηθή νδεγία 93/43/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ.  

Ο «Οδεγφο Τγηεηλήο γηα ηα Κξενπσιεία», εθπνλήζεθε κε βάζε ηνλ δηεζλή θψδηθα πξαθηηθήο – γεληθέο αξρέο 

πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ Codex Alimentarius - θαη ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (Τπνπξγηθή Απφθαζε 487/ 

4.10.2000, Οδεγία 93/43/ ΔΟΚ, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, Οδεγία 64/433/ ΔΟΚ, Οδεγία 71/118/ ΔΟΚ, Οδεγία 

77/99/ ΔΟΚ Π.Γ 410/ 1994, Π.Γ. 291/1996, Π.Γ 204/1996, Π.Γ 289/1997 θιπ) νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λα εθαξκφδνπλ θαλφλεο πγηεηλήο πξαθηηθήο. Δπηπιένλ, ιήθζεθαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ελ ιφγσ θαηαζηεκάησλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο γηα δηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οδεγνχ ζηα θξενπσιεία. 

θνπφο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ «Οδεγνχ Τγηεηλήο» είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ρξήζηκνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηα 

θξενπσιεία. ην εγρεηξίδην απηφ πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία.  

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

Τγηεηλήο ζηα θξενπσιεία. Οη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο παξαηίζεληαη ζην ζθνπξφρξσκν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ 

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

νδεγίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία («Οδεγίεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία»). 

Ο νδεγφο πεξηγξάθεη ζε νινθιεξσκέλε κνξθή ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Δπηπξνζζέησο ν νδεγφο δίλεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ νξζή πξαθηηθή θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηε κηθξνβηνινγηθή πνηφηεηα θαη ζηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 εκεηψλεηαη φηη, γηα ηε ζχληαμε ηνπ νδεγνχ, ειήθζε ππφςε «ν νδεγφο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο γηα ηα 

θξενπσιεία», πνπ εθπνλήζεθε απφ ηε «πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ Σξνθίκσλ»  ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ζπζηάζεθε κε Ννκαξρηαθή Απφθαζε, ζχκθσλα κε ην 

Ν.2343/95, άξζξν 11 παξ.7. 

Η αμηνιφγεζε ηνπ «Οδεγνχ Τγηεηλήο»  έγηλε απφ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΦΔΣ (αξ. απφθ. 2/11-02-2004 ηνπ Γ) θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ππφ ηελ Πξνεδξία 

ηεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΔΦΔΣ θ. Γ. Βαζηιεηάδνπ (Καζεγήηξηα Μηθξνβηνινγίαο θαη Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, ΑΠΘ), νη 

εμήο:  ε θ. . Βαζηιεηάδνπ, Κηελίαηξνο-Δθπξφζσπνο ηεο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Θεζζαινλίθεο,  ε θ. Β. Φπηαλή, Κηελίαηξνο-Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ν θ. Παπατσάλλνπ, Υεκηθφο-
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Δθπξφζσπνο ηνπ ΔΛΟΣ, ν θ. Γ. Καινρξηζηηαλάθεο, Δθπξφζσπνο Παλειιελίνπ Οκνζπνλδίαο Καηαζηεκαηαξρψλ 

Κξενπσιψλ, ν θ. Γ. Μπαηδαθίδεο, Δθπξφζσπνο Παλειιελίνπ Οκνζπνλδίαο Καηαζηεκαηαξρψλ Κξενπσιψλ, ν θ. 

Π. Σαρηεβξελίδεο, Κηελίαηξνο-Τπάιιεινο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο ΔΦΔΣ Κ. Μαθεδνλίαο θαη ε θ. Κ. Ράληζηνπ,  

Βηνιφγνο-Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ΔΦΔΣ.  

 

1.2  Δπηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο «Οδεγνύ Τγηεηλήο» 

 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο «νδεγνχ» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είηε 

απηνηειψο είηε εληφο ππεξαγνξψλ (super Markets), κε ην αληηθείκελν ηελ:  

 Δκπνξία λσπνχ θξέαηνο, θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο, παξαπξντφλησλ θξέαηνο θαη ζεξακάησλ. 

 Δκπνξία λσπνχ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ, παξαπξντφλησλ θξέαηνο πνπιεξηθψλ.  

Καη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο απ’ επζείαο ζηνλ θαηαλαισηή (Ληαληθή πψιεζε). 

Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο απαηηείηαη ε απζηεξή εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ  

ζεκείσλ ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθνληαη  ζηνλ παξφληα «νδεγφ πγηεηλήο».  

 

1.3. Ηζρύνπζα Ννκνζεζία 

 

Καηά ηε δηάξθεηα αμηνιόγεζεο ηνπ «Οδεγνύ Τγηεηλήο γηα ηα Κξενπσιεία» ίζρπε ε παξαθάησ εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία: 

 64/433/EOK Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ινπλίνπ 1964 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ θξέαηνο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, 

Απιθμ. L 268/71, 24.9.91. 

 80/778/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Ινπιίνπ 1980 πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Δπίζημη 

Δθημεπίδα, απιθμ. Ν 229 ηηρ 30/08/80, ζελ 11, Δλληνική Διδική Έκδοζη: Κεθάλαιο 15, Τόμορ 01, ζ 255. 

 88/658/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1988 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ 77/99/ΔΟΚ, πεξί 

πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. 

Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 382/15, 31.12.88. 

 89/662/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1989 ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην κε πξννπηηθή ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δπίζημη 

Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 395/13, 30.12.89 

 90/425/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ινπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο θαη 

δσνηερληθνχο ειέγρνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην νξηζκέλσλ δψλησλ δψσλ θαη πξντφλησλ 

κε πξννπηηθή ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, 

Απιθμ. L 224/29, 18.08.90 

 1583/89 Καλνληζκφο ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θξέαο θαη ζε 

ιίπνο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών 

Κοινοηήηων, Απιθμ. L 156/13, 08.06.89 
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 1906/90 Καλνληζκφο ΔΟΚ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ Δπίζημη 

Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 173/1, 06.07.90 

 92/116/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

νδεγίαο 71/118/ΔΟΚ πεξί πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαιιαγψλ λσπνχ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 61/1, 15.03.93. 

 92/118/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο ζηελ θνηλφηεηα 

πξντφλησλ πνπ δελ ππφθεηληαη, φζνλ αθνξά ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο, ζηηο εηδηθέο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο νδεγίαο 89/662/ΔΟΚ θαη φζνλ αθνξά ηνπο 

παζνγφλνπο παξάγνληεο, ηεο νδεγίαο 90/425/ΔΟΚ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. 

L 62/49, 15.03.93 

 94/65/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1994 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ 

γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ζέζε ζηελ αγνξά θηκάδσλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων 

Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 368/10, 31.12.94 

 95/23/ΔΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 22αο Ινπλίνπ 1995, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 64/433/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο λσπνχ θξέαηνο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων 

Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 243/7, 11.10.95. 

 95/68/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
εο

 Γεθεκβξίνπ 1995, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 77/99/ΔΟΚ πεξί 

πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο θαη 

νξηζκέλσλ άιισλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 

61/1, 15.03.95. 

 1774/2002/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Οθησβξίνπ 2002, γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά πξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε 

απφ ηνλ άλζξσπν. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 273/1, 10.10.2002. 

 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 17
εο

 Ινπιίνπ 2000, γηα ηε ζέζπηζε 

ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ 

πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 820/97 ηνπ 

πκβνπιίνπ . Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 204/1, 11.08.2000. 

 418/2000/ΔΚ. Απφθαζε επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αθαίξεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή πιηθψλ εηδηθνχ θηλδχλνπ. 

 2001/471/ΔΚ. Απφθαζε Δπηηξνπήο ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ γηα ηνπο ηαθηηθνχο 

ειέγρνπο γεληθήο πγηεηλήο πνπ δηεμάγνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο νη ππεχζπλνη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

64/433/ΔΟΚ πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο λσπνχ θξέαηνο ζηελ αγνξά θαη ηελ νδεγία 

71/118/ΔΟΚ πεξί πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 165/48, 21.06.2001 

 ΑΙβ/8577/83, Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε, Πεξί πγεηνλνκηθνχ έιεγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ.  
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 40/1977 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Πεξί ηεο θηεληαηξηθήο επηζεσξήζεσο ησλ ζθαγίσλ δψσλ θαη πξντφλησλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 18, 21 

Ιανοςαπίος 1977. 

 Α5/288/23-1-86 (Φ.Δ.Κ 379/β/86). Τπνπξγηθή απφθαζε Πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ 80/778 νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ ηεο 15/7/80. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ 

Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ δεύηεπο, Απιθμόρ θύλλος 53, 20.02.1986. 

 445/1991 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Τγεηνλνκηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ζηελ 

εγρψξηα παξαγσγή θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο καο κε ηα άιια θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ 

θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 485/1985 ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 88/658/ΔΟΚ, 88/660/ΔΟΚ, 89/227/ΔΟΚ  

ηνπ πκβνπιίνπ  ΔΟΚ. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απ. Φύλλος 

164, 30 Οκηωβπίος 1991. 

 420/1993, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Κηεληαηξηθνί έιεγρνη ζηα δψληα δψα θαη πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη 

ζηηο εηζαγσγέο απηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηξίηεο ρψξεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 89/562/ΔΟΚ, 

90/425/ΔΟΚ (φζνλ αθνξά ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο), 90/675/ΔΟΚ θαη 91/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ . 

Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 179, 6 Οκηωβπίος 

1993. 

 410/1994. Τγεηνλνκηθνί φξνη παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ θξέαηνο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

Οδεγίεο 91/497/ΔΟΚ, 91/498/ΔΟΚ (άξζξα 1, 4 θαη 7) θαη 92/120/ΔΟΚ (άξζξα 2, 3 θαη 4) ηνπ πκβνπιίνπ . 

Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 231, 23 Γεκεμβπίος 

1994. 

 204/1996 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Τγεηνλνκηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο θαη 

νξηζκέλα άιια πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο κε άιια 

θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ  92/5/ΔΟΚ, 

92/45/ΔΟΚ, 92/116/ΔΟΚ, 92/188/ΔΟΚ, 92/120/ΔΟΚ Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, 

ηεύσορ ππώηο, απ. Φύλλος 162, 19 Ιοςλίος 1996. 

 291/1996 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Τγεηνλνκηθνί φξνη γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξίαο λσπνχ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/116/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ . Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ 

ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 201, 27 Αςγούζηος 1996. 

 289/1997 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά θηκάδσλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, σο θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ πδ. 11/1995 ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  94/65/ΔΟΚ. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ 

Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απ. Φύλλος 210, 14 Οκηωβπίος 1997. 

 487/2000, Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ Οδεγία 93/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ 

δεύηεπο, απ. Φύλλος 120, 4 Οκηωβπίος 2000. 
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 Τ2/2600/2001 Τπνπξγηθή απφθαζε Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

νδεγία 98/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ 1998. Δθημεπίδα ηηρ 

Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ δεύηεπο, απ. Φύλλος 892, 11 Ιοςλίος 2001. 

 178/2002 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκά, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο 

ηξνθίκσλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 31/24, 01.02.2002 

 Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ & Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο (Μέξνο Α- Σξφθηκα θαη Πνηά). Άξζξν 62. 

Γηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηάςπμε λσπά ηξφθηκα, Σςμπλήπωμα Νο3. Ιοςν. 1994, ζελ 238-243.Δθνικό 

Τςπογπαθείο, Αθήνα 1988. 

 

1.4. ύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ (HACCP) – Αλάιπζε Κηλδύλσλ – Κξίζηκα εκεία 

Διέγρνπ (ΑΚΚΔ)  

 

Η αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη αθνξά 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ηα νπνία δελ ζα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπ. 

Κάζε θξενπσιείν πξέπεη λα ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε πςειψλ πξνηχπσλ πγηεηλήο, 

αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο, γηα φια ηα παξαγφκελα ή δηαθηλνχκελα πξντφληα ηνπ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο, έρνπλ ζεζπηζζεί θαη εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη κφλν ηα ηξφθηκα πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

Η αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηξνθνδειεηεξηάζεσλ, θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, 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. Η νδεγία 93/43/ΔC 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. 

Σν ζχζηεκα HACCP (Hazard Analysis – Critical Control Points) ή ζηα ειιεληθά ΑΚΚΣΕ (Αλάιπζε Κηλδχλνπ – 

Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ κηθξνβηαθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

ηξνθίκσλ κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (Αλάιπζε Κηλδχλσλ). ηε ζπλέρεηα δηεξεπλά ηα ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα 

πεξηνξίζνπλ ε απαιείςνπλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο (Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) θαη ηέινο εθαξκφδεη 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πγηεηλψλ θαη 

αζθαιψλ πξντφλησλ. 

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

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ζε 
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πηζαλά πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο 

θξαηηθέο αξρέο αιιά θαη ζηε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο παγθφζκηαο εκπνξίαο 

ηξνθίκσλ.  

Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ επηά βαζηθψλ αξρψλ: 

Αξρή 1
ε
: Πποζδιοπιζμόρ και ανάλςζη ηων κινδύνων (Hazard Analysis) και καθοπιζμόρ ηων απαπαίηηηων 

πποληπηικών μέηπων για ηον έλεγσο ηοςρ. 

Κίλδπλνο είλαη νπνηνζδήπνηε βηνινγηθόο, ρεκηθόο ή θπζηθόο παξάγνληαο πνπ είλαη δπλαηόλ 

λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

Αξρή 2
ε
: Πποζδιοπιζμόρ ηων κπιζίμων ζημείων ελέγσος (Critical Control Points, C.C.P.). 

Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ (ΚΔ) είλαη ηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα νπνία 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί έιεγρνο απαξαίηεηνο γηα ηελ πξόιεςε ή εμάιεηςε ή ηε κείσζε ζε 

απνδεθηά επίπεδα ελόο θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ελόο 

Κξηζίκνπ εκείνπ Διέγρνπ απαηηεί κηα ινγηθή πξνζέγγηζε.  

Αξρή 3
ε
: Καθιέπωζη κπιζίμων οπίων για κάθε ΚΣΔ. 

Σα θξίζηκα όξηα αλαθέξνληαη ζε θαζνξηδόκελα όξηα κηαο παξαηήξεζεο, κέηξεζεο ή 

παξακέηξνπ θαη απνηεινύλ ηα «απόιπηα όξηα απνδνρήο» γηα θάζε θξίζηκν ζεκείν. Σν 

θξίζηκν όξην είλαη ε ηηκή / θξηηήξην ην νπνίν δηαρσξίδεη ην απνδεθηό από ην κε απνδεθηό. 

Αξρή 4
ε
: Σύζηημα παπακολούθηζηρ για κάθε κπίζιμο ζημείο ελέγσος. 

Γεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα έιέγρνπ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ζαθώο νη 

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

ειέγρνπ εληόο ησλ Κξίζηκσλ Οξίσλ.  

Αξρή 5
ε
: Καθιέπωζη ηων διοπθωηικών ενεπγειών για κάθε κπίζιμο ζημείο ελέγσος.  

Καζνξίδνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο δηαπηζηώλνληαη απνθιίζεηο θαη θαηαλέκνληαη νη αξκνδηόηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πεξηέρνληαη ηόζν όζεο αθνξνύλ ζηελ επαλαθνξά ηεο δηεξγαζίαο 

εληόο ησλ απνδεθηώλ νξίσλ, όζν θαη όζεο αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ησλ παξαρζέλησλ 

πξντόλησλ θαηά ην ρξόλν ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ήηαλ εθηόο ειέγρνπ.  

Αξρή 6
ε
: Καθιέπωζη  διαδικαζιών επαλήθεςζηρ και επικύπωζηρ  ηος Σςζηήμαηορ HACCP. 

Πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ όιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο γηα ηε ζσζηή 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο.     

Αξρή 7
ε
: Καθιέπωζη ηηρ ηεκμηπίωζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηος ζςζηήμαηορ HACCP 

Δίλαη επηβεβιεκέλν, λα ελεκεξώλνληαη θαη λα ηεξνύληαη αξρεία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 
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πηζηνπνηείηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, ζα ειέγρεηαη ε εθηέιεζε ησλ 

δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ (ζηηο πεξηπηώζεηο απόθιηζεο) θαη θαηά ηνλ ηξόπν απηό ζα 

απνδεηθλύεηαη ε παξαγσγή αζθαιώλ πξντόλησλ ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο.           
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ΜΔΡΟ 2   ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ Δ ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΗΔΗΝΖ  

 

2.1 Γεληθά  

Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα «νδεγφ πγηεηλήο». Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη 

λνκηθή απαίηεζε (Κνηλή Τπ. Απφθαζε 487/ 4.10.2000), απμάλεη ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπ ζηελ εξγαζία.  

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ξφιν ηνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ ηα 

νπνία δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε. Ιδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

εξγάδνληαη άηνκα ηα νπνία θαηέρνπλ «Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο Κξενπώιε» ή 

«Βεβαίσζε παξαδνζηαθνύ θξενπώιε».  

Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ θξενπσιψλ, παξαδνζηαθψλ θξενπσιψλ παξέρεηαη απφ ηηο ρνιέο 

Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο ηνπ Τπ. Γεσξγίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 

455/1990, ή ηζφηηκεο ρνιήο ηεο αιινδαπήο, ην πηπρίν ηεο νπνίαο αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε 

Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπ. Γεσξγίαο κε εηδηθή βεβαίσζε. Οη Γηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ θξενπσιψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ θξενπσιψλ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην Π.Γ ππ’ 

αξηζ. 126/2000 (Α11), «΄Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θξενπσιψλ θαη 

εθδνξνζθαγέσλ».  

Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ θάζε 

ηξία (3) ρξφληα. Η εθπαίδεπζε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην κεηξψν 

εθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΦΔΣ θαη  ρξεζηκνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ  εγθξίλεηαη ή δηαηίζεηαη ζε απηνχο απφ ηνλ 

ΔΦΔΣ. 

 ε θάζε επηρείξεζε, πξέπεη λα ηεξείηαη γξαπηό αξρείν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο.  

 

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

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη θξέαηα πξέπεη λα έρεη ππνρξεσηηθά ζηε θαηνρή ηνπ ην πηζηνπνηεηηθφ 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο. 

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

εθκάζεζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ δελ αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ αιιά θηλείηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ αγνξψλ, 

φπσο ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη άηνκα πνπ αζρνινχληαη ζην ηερληθφ ηκήκα 

(ζπληεξεηέο, ςπθηηθνί, ειεθηξνιφγνη, θ.ι.π.), ρξεηάδνληαη επίζεο αλάινγε εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο (Βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ). 

 Η επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, είλαη απαξαίηεηε.  
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ΜΔΡΟ 3  ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΑ  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η         ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

 Υψξνη ηξνθίκσλ, ζεσξνχληαη φινη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ ζηνπο νπνίνπο ηα θξέαηα θαη ηα πξντφληα απηψλ 

πξνεηνηκάδνληαη, επεμεξγάδνληαη, δηαηεξνχληαη, εθηίζεληαη θαη πσινχληαη. 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Αδεηνδόηεζε: 

Τ.Γ:Αηβ/8577/83 

Οξηζκνί : 

(άξζξν 43,παξ.2γ) 

«Κξενπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν 

πσινχληαη θάζε είδνπο λσπά θαη θαηεςπγκέλα 

θξέαηα (νιφθιεξα ζθάγηα ή ηκήκαηα ηνχησλ 

ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ θαηάιιεια 

γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε), θαζψο θαη 

παξαπξντφληα ζθαγίσλ (εδψδηκα ζπιάρλα, 

γιψζζα, θεθαιή θ.ι.π.). ην θξενπσιείν 

επηηξέπεηαη επίζεο ε πψιεζε θαη αιιαληηθψλ, ηα 

νπνία παξαζθεπάδνληαη ζε λνκίκσο 

ιεηηνπξγνχληα αιιαληνπνηεία θαη πξνζθέξνληαη 

ζε νιφθιεξα ηεκάρηα». 

 (άξζξν 43, παξ.2δ) 

«Πηελνπσιείν – απγνπσιείν είλαη ην 

θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη ζθαγκέλα 

νξληζνεηδή θ.ι.π. πηελά, λσπά θαη θαηεςπγκέλα, 

θαζψο θαη απγά». 

 

Π.Γ:204/1996 (Α 162),άξζξν 19, Παξ. Δ. 

 

«Η παξαζθεπή πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο α) ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, δελ επηηξέπεηαη ζε 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο  πψιεζεο θξεάησλ ή ζε 

ρψξνπο δίπια ζηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. 

Μπνξεί λα επηηξαπεί ε παξαζθεπή πξντφλησλ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζε θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο πψιεζεο ή ζε ρψξνπο δίπια ζηα ζεκεία 

πψιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ., εθφζνλ απηά 

πξννξίδνληαη γηα άκεζε πψιεζε ζηνλ 

θαηαλαισηή, ρσξίο κεηαθνξά ή 

πξνζπζθεπαζία».  

 

 

 

 

 

 

 Όιεο νη επηρεηξήζεηο πψιεζεο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηε λνκνζεζία άδεηα 

(Η άδεηα ιεηηνπξγίαο εθδηδφηαλ, κέρξη ην 1994, απφ ην 

αξκφδην Αζηπλνκηθφ Σκήκα ελψ ζήκεξα εθδίδεηαη απφ ηνλ 

νηθείν Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Τγείαο). 

 

 Σα  επηηξεπφκελα  πξνο πψιεζε πξντφληα-παξαπξντφληα 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο (π.ρ. 

κέηξα ζρεηηθά κε ηηο κεηαδνηηθέο ζπνγγψδεηο 

εγθεθαινπάζεηεο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η έγθξηζε γηα λα επηηξαπεί ε παξαζθεπή θαη πψιεζε ζηνλ 

θαηαλαισηή, παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, ρνξεγείηαη απφ 

ηηο αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο Κηεληαηξηθέο αξρέο, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηφρνπ θξενπσιείνπ ή 

εθπξνζψπνπ ηνπ. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη κόλν γηα 

άκεζε πώιεζε ζηνλ θαηαλαισηή, ρσξίο κεηαθνξά ή 

πξνζπζθεπαζία.  
 

 

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΩΝ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ   

 

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη θαζαξνί  

 
 Η ππνδνκή ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ησλ 

ρψξσλ. 

 Η θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαξηίδεη θαη λα ηεξεί 

πξόγξακκα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ζε εκεξήζηα 
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θαη εβδνκαδηαία βάζε.  

 Οη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο επεμεξγάδεηαη θαη δηαηίζεηαη θξέαο 

θαη πξντφληα θξέαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα 

θαζαξνί.  

 Ο εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θσηηζκνχ θαη 

ηνπ εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. 

 Ο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο 

θξέαηνο θαη πξντφλησλ απηνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηή απφζηαζε απφ ην έδαθνο ή λα 

είλαη θηλεηφο θαη λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη 

απνηειεζκαηηθά.  

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηελ 

ζσζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνύ θαη 

ηεο απνιύκαλζεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθά ν θαζαξηζκφο αιιά θαη λα κελ 

επηκνιχλνληαη ην θξέαο θαη ηα πξντφληα θξέαηνο κε 

πξντφληα θαζαξηζκνχ ή απνιχκαλζεο. 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζπληήξεζε θηηξίνπ.  

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε 

 

 

 Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ν εμνπιηζκφο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ 

ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ψζηε λα 

κελ απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο γηα ηα θξέαηα.  

 Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο (δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, πφξηεο, 

παξάζπξα) γηα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ (π.ρ. ξσγκέο) θαη 

λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα επηδηφξζσζεο απηψλ. 

Απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ 

 

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

 

(α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή 

/θαη ηελ απνιχκαλζε. 

 

 

 Σν θηίξην πξέπεη λα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο θαη λα έρεη 

ην θαηάιιειν χςνο αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ 

θξενπσιείνπ. Οη ρψξνη έρνπλ χςνο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 

πνιενδνκηθέο ή άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Η δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο, ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ θαη 

ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο θαη 

πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο θαη πξντφλησλ απηνχ, ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ή θαη ηελ 

απνιχκαλζή ηνπ.  

 Σν είδνο ηνπ θαζαξηζκνχ ή θαη ηεο απνιχκαλζεο  

εμαξηάηαη απφ ην ρψξν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηεί θαη εμαξηάηαη επίζεο απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν εθαξκφδεηαη. 

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα. 

 Η δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ 

επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο θαη πξντφλησλ 

απηνχ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηδηαίηεξα ζε κέξε πνπ δελ είλαη 

δπλαηφο ν θαζαξηζκφο. Πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα 

ζεκεία πνπ ν θαζαξηζκφο γίλεηαη κε δπζθνιία. 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο θαη 

πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο θαη πξντφλησλ απηνχ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα κε ηελ άκεζε 

επαθή ή απνβάιινληαο πηεηηθέο νπζίεο. Σα πιηθά 

θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
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 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ ζηα 

ηξφθηκα. 

(γ)Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο 

επηθάλεηεο.  

 Ο ζρεκαηηζκφο πγξαζίαο πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ηφζν ηνπ 

θηηξίνπ φζν θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 

κνχριαο ε νπνία είλαη αλεπηζχκεηε. 

 Η δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ 

επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο θαη πξντφλησλ 

θξέαηνο θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη έηζη πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο. 

(δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηεο 

δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζεο κεηαμχ ησλ 

ρεηξηζκψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ: 

 

(1) ηα ηξφθηκα,  

 
 Δξγαζίεο φπσο ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ θαη ησλ εξγαιείσλ 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ρψξν.  

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ζα 

πξέπεη ζαθψο λα θαζνξίδνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζε κία 

επηρείξεζε θαη λα είλαη επαξθείο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Σα θξενπσιεία πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ηνπο 

παξαθάησ ρώξνπο: 

- Υψξνο παξαιαβήο. 

- Υψξνο απνζήθεπζεο (Ξεξά, ςχμε, θαηάςπμε, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο). 

- Υψξνο επεμεξγαζίαο θαη ρεηξηζκνχ θξέαηνο θαη 

παξαγσγήο πξντφλησλ απηνχ ζεσξνχληαη φινη νη ρψξνη 

ηνπ θηηξίνπ ζηνπο νπνίνπο ην θξέαο θαη ηα πξντφληα 

απηνχ πξνεηνηκάδνληαη, επεμεξγάδνληαη, δηαηεξνχληαη. 

- Υψξνο πσιήζεσο θξέαηνο, πξντφλησλ θξέαηνο θ.ιπ.  

- Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ / Υψξνη πγηεηλήο. 

- Υψξνο πιπζίκαηνο ζθεπψλ.  

 ηα ςπγεία θαη ζηνπο θαηαςχθηεο, ζα πξέπεη ηα ηξφθηκα λα 

ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε.  

 Σα απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θαη νη ηνπαιέηεο απνηεινχλ 

ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο κηαο επηρείξεζεο. Γελ 

επηηξέπεηαη ε κεηαμχ ησλ ρψξσλ ηνχησλ παξεκβνιή 

νπνηνπδήπνηε ρψξνπ εξγαζίαο (ρψξνο πξνεηνηκαζίαο 

θξέαηνο ή πξντφλησλ απηνχ) ή απνζήθεο (ρψξνο 

απνζήθεπζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο), θαζψο θαη άκεζε 

επηθνηλσλία ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ ρψξσλ κε ηνπο ρψξνπο 

πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο ή πξντφλησλ απηνχ. 

 

(2) ηνλ εμνπιηζκφ,   Η θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αθίλεηνπ εμνπιηζκνχ 

ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα απνηξέπεηαη ε ξχπαλζε 

θαη ε επηκφιπλζε ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ απηνχ. 

(βι. θεθ. ΙV) 

(3) ηα πιηθά,  Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ. 

(4) ην λεξφ  Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε, εθηφο 

εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθ VI, ζα πξέπεη λα 
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είλαη πνηφηεηαο αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

(5) ηνλ παξερφκελν αέξα,  Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Μέξνο 3.  

Κεθ. Δμαεξηζκφο. 

(6) ηνπο εξγαδνκέλνπο,  Οη εξγαδφκελνη ζε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο 2 θαη λα 

πξνζέρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο  πγηεηλή.  

 ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή 

πξνζσπηθνχ. 

(7) εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, φπσο έληνκα θαη 

ινηπά επηβιαβή δψα  
 Σν θηίξην ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη 

έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν, εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ, πηελψλ ή δψσλ (θαη θαηνηθίδησλ). 

ε) Να παξέρνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

πγηεηλή επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξντφλησλ  

 Οη ρψξνη επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πξντφλησλ απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Οη ρψξνη δηάζεζεο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ απηνχ 

ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη θαη 

θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο 

δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ.  

 

 

ΥΩΡΟΗ ΠΛΤΔΩ, ΝΗΠΣΖΡΔ ΚΑΗ ΣΟΤΑΛΔΣΔ    

 

Απαηηήζεηο γηα ληπηήξεο θαη ηνπαιέηεο: 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη 

πξννξηδνκέλσλ εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ. 

 Νηπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ρψξνπο 

πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο ρψξνπο πξνεηνηκαζίαο 

θξέαηνο θαη πξντφλησλ απηνχ. 

 ηνπο ρψξνπο απηνχο, ηνπνζεηνχληαη ληπηήξεο, θαηά 

πξνηίκεζε κε ρεηξνθίλεηνη, ζε ζεκεία φπνπ είλαη δπλαηή ε 

πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ 

(εηδηθή ζήκαλζε). πληζηάηαη ε χπαξμε ληπηήξα θνληά 

ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο, πξνεηνηκαζίαο θ.ά. 

πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή, 

κε ηα θξέαηα λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 Ο αξηζκφο ησλ ληπηήξσλ έρεη ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηηο δηαζηάζεηο 

θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο θαη 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ. Η 

ειάρηζηε απαίηεζε γηα ην θξενπσιείν είλαη έλαο ληπηήξαο.  

 

(α) Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο 

ηνπαιεηψλ κε θαδαλάθηα, ζπλδεδεκέλα κε 

θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. 

 ε θάζε επηρείξεζε ε ειάρηζηε απαίηεζε είλαη κία 

ηνπαιέηα ή WC αλά 12 άηνκα.   

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη θαηάιιεια κε  

απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα . 

 

(β) Οη ηνπαιέηεο δελ πξέπεη λα νδεγνχλ 

απεπζείαο ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ 

ηξφθηκα. 

 Οη πφξηεο απφ ηηο ηνπαιέηεο δελ ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ 

θαηεπζείαλ ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θξέαηνο θαη 

πξντφλησλ ηνπ. 

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη κε 

πξνζάιακν. 
(γ) Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη:   

- κε δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ  Η παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ ζηνλ ληπηήξα, ζα πξέπεη 
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λα γίλεηαη απφ κία βξχζε . 

-κε πιηθά γηα ην θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην 

πγηεηλφ ηνπο ζηέγλσκα  
 ηηο ηνπαιέηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληζηάηαη νη βξχζεο λα 

κελ αλνίγνπλ κε ην ρέξη, αιιά λα είλαη πνδνθίλεηνη ή λα 

ιεηηνπξγνχλ κε θσηνθχηηαξν.  

 ε θάζε ληπηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πγξφ ζαπνχλη κε 

απνιπκαληηθφ ζε εηδηθφ πεξηέθηε θαη δνρείν απνξξηκκάησλ 

κε πνδνθίλεην θαπάθη. 

 Σν ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε: 

 ραξηί κηαο ρξήζεο (φρη φκσο ραξηί ηνπαιέηαο)  

 ξνιά πεηζέηαο κίαο ρξήζεο 

 κε ζπζθεπή παξνρήο ζεξκνχ αέξα 

(δ) φηαλ είλαη αλαγθαίν, νη εγθαηαζηάζεηο γηα ην 

πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη 

απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο  γηα ην πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ. 

 ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο 

πξέπεη λα ππάξρεη ληπηήξαο γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη 

παξάιιεια λεξνρχηεο (ιάληδα) ή εηδηθφ ζθεχνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν 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.  

ΔΞΑΔΡΗΜΟ   

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ εμαεξηζκό:  

Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή 

κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ αεξηζκνχ. 

(α) Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληθή ξνή αέξα 

απφ κνιπζκέλνπο ζε θαζαξνχο ρψξνπο.  

(β) Σα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 

πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θίιηξα θαη  

άιια εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 

αληηθαηάζηαζε 

(γ) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηνπο 

ρψξνπο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ 

ή κεραληθφ εμαεξηζκφ. 

 

 Οη ρψξνη επεμεξγαζίαο ή πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο θαη 

πξντφλησλ ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ (πφξηεο – 

παξάζπξα) ή κεραληθφ εμαεξηζκφ, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη  

ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο, ε ζπζζψξεπζε 

θαπλψλ, νζκψλ θαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζε επίπεδα 

ηέηνηα, πνπ λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπ θξέαηνο 

θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ . 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ εμαεξηζκνχ, ηα αλνίγκαηα 

πξέπεη πάληα λα πξνζηαηεχνληαη κε ζήηεο γηα λα 

παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο εληφκσλ, πνπιηψλ θαη 

ηξσθηηθψλ. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληθνχ εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη νη 

απνξξνθεηήξεο, νη εμαεξηζηήξεο θαη ηα θίιηξα ηνπο λα 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, λα ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

θαη λα θαζαξίδνληαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθφ ή κεραληθφ 

ζχζηεκα αεξηζκνχ έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο 

αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη δπζάξεζησλ νζκψλ ζηνπο 

ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο. 

ΦΩΣΗΜΟ    

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θσηηζκό:  

Οη ρψξνη ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα έρνπλ επαξθή 

θπζηθφ ή/ θαη ηερλεηφ θσηηζκφ 
 Ο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα επηηξέπεη 

ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ 

επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα 

αιινηψλεη ηα ρξψκαηα.  

 Οη ιάκπεο πάλσ απφ ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη 

είηε λα είλαη  αζθαιείαο, άζξαπζηεο, είηε λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα, δηαθαλή θαιχκκαηα, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο. Σν ίδην πξέπεη λα 

ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο ιάκπεο κέζα ζηα ςπγεία θαη 

θαηαςχθηεο. 
 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γπκλψλ γπάιηλσλ 
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ιακπηήξσλ πάλσ απφ ηα θξέαηα ή ηα πνπιεξηθά.  

 Οη ιάκπεο αζθαιείαο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά ηνπο 

θαιχκκαηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά. 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΗ  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο απνρεηεύζεηο: 

 

Οη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη 

επαξθείο γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη 

ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηξφπν 

πνπ λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο κφιπλζεο 

ησλ ηξνθίκσλ . 

 

 

 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο, νη 

απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη 

απνηειεζκαηηθά φια ηα ιχκαηα απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία, ηα νπνία θαιχπηνληαη θαηάιιεια κε εηδηθά θηλεηά 

πιέγκαηα (αλνμείδσηα ή πιαζηηθά), ηα νπνία θαη 

πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζηελ 

επηρείξεζε. 

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο απνδπηήξηα: 

 

Όπνπ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

απνδπηήξηα, ζε επαξθή αξηζκφ γηα ην 

πξνζσπηθφ. 

 

 Σν πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα θνξά ζην ρψξν εξγαζίαο ηελ 

ελδπκαζία κε ηελ νπνία πξνζέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε.  

 Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο ην πξνζσπηθφ ζα 

αιιάδεη ηελ ελδπκαζία ηνπ θαη ζα θνξά ηε ζηνιή εξγαζίαο. 

 ηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά 

ηκαηηνθπιάθηα, επαξθή γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζηα νπνία ζα θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά είδε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 Σα ηκαηηνθπιάθηα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ γηα λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά είδε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πληζηάηαη ηα ηκαηηνθπιάθηα λα ρσξίδνληαη ζε δχν 

ηκήκαηα (ζην έλα θα ηνπνζεηείηαη ε ελδπκαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζην άιιν ε ζηνιή εξγαζίαο ηνπο). 

 Σα απνδπηήξηα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε επαθή κε 

ηνπο ρψξνπο ηξνθίκσλ. 

 ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ απαζρνιείηαη πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο αηφκσλ (ην πνιχ κέρξη ηξία άηνκα θαηά βάξδηα), 

δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε απνδπηεξίνπ πξνζσπηθνχ 

θαη πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηκαηηνθπιαθίσλ ζε 

θαηάιιειν ρψξν, έζησ θαη λνεηά ρσξηζκέλν απφ ην 

ππφινηπν θαηάζηεκα. 

 ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ απαζρνιείηαη κφλν έλα άηνκν, ηα 

ελδχκαηα ηνπ πξέπεη λα αλαξηψληαη ζε εηδηθή γηα ην ζθνπφ 

απηφ, θαηάιιειε ζέζε, καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο 

επεμεξγαζίαο θαη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, ή ηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο ζθεπψλ ή ηξνθίκσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ – ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  
ΓΑΠΔΓΑ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα δάπεδα:  

Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη, εθηφο αλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξρέο φηη ηπρφλ 

άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια. 

Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο. 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

κε ηελ θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

ππεχζπλνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη εχθνια. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ξσγκέο, 

γηαηί δελ θαζαξίδνληαη εχθνια κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηχζζνληαη κηθξννξγαληζκνί, νη νπνίνη απνηεινχλ 

εζηίεο κφιπλζεο. 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ ζθιεξφ, 

αλζεθηηθφ, κε απνξξνθεηηθφ, κε ηνμηθφ πιηθφ, ην νπνίν λα 

κπνξεί λα πιέλεηαη απνηειεζκαηηθά. 

 Γάπεδα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, είλαη απηά 

πνπ θαιχπηνληαη κε πιαθάθηα (κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηνπο αξκνχο) θαη ηα βηνκεραληθά δάπεδα (ηζηκέλην πνπ 

έρεη επηθαιπθζεί κε κνλσηηθφ πιηθφ φπσο επνμηθέο 

ξεηίλεο). 

 Γάπεδα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηηο αξρέο 

ειέγρνπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κσζατθνχ, καξκάξνπ θαη μχινπ. 

 Η απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ην ηέινο 

ησλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ. 

 Σα δάπεδα  ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε 

λα κελ επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε πδάησλ θαη λα 

πεηπραίλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζηξάγγηζε ηνπο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ξίρλεηαη λεξφ ζην δάπεδν ή 

ρξεζηκνπνηείηαη πγξφο θαζαξηζκφο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ κε ηελ θαηαζθεπή 

απνρεηεχζεσλ, (κε θηλεηέο αλνμείδσηεο ή πιαζηηθέο 

ζράξεο) θαη ζηθσλίσλ (ηα ζηφκηα ησλ ζηθσλίσλ ζα 

θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθέο ζράξεο, ζηηο νπνίεο ηα θελά 

δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα ησλ 5 mm). Σα δάπεδα ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε, ψζηε ηα λεξά λα 

απνκαθξχλνληαη γξήγνξα θαη λα κε ιηκλάδνπλ. 

 Οη ζπλδέζεηο ησλ δαπέδσλ κε ηνπο ηνίρνπο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζηεγαλέο θαη λα κελ ππάξρνπλ ξσγκέο. πληζηάηαη νη 

ζπλδέζεηο ηνπο λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο γηα λα 

απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ν 

θαζαξηζκφο. 

ΣΟΗΥΟΗ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ηνίρνπο  

Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

 Οη ηνίρνη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο θαη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί. 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή 

πξνεηνηκαζίαο θξεάησλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
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ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη.  

Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη επίζεο λα είλαη 

ιείεο κέρξη χςνπο θαηάιιεινπ γηα ηηο εξγαζίεο 

εθηφο εάλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο φηη ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά 

είλαη θαηάιιεια. 

απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά, γηα λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο 

ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Γηα λα ηθαλνπνηείηαη απηή 

ε απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αδηάβξνρα 

πιηθά, φπσο είλαη ηα πιαθάθηα, επνμηθέο ξεηίλεο, 

αλνμείδσηε επέλδπζε ή άιια θαηάιιεια πιηθά (π.ρ. 

πνιπκεξείο χιεο).  

 Ο θαζαξηζκφο ησλ ηνίρσλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφο 

κέρξη ην χςνο ζην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θηάζνπλ ηα 

ηξφθηκα θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. πληζηάηαη λα 

θαιχπηνληαη νη ηνίρνη κε πιαθάθηα πνξζειάλεο ή άιιν 

αδηαπφηηζην πιηθφ κέρξη χςνο 2m ηνπιάρηζηνλ ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο.  

 Οη ηνίρνη ζα πξέπεη λα ρξσκαηίδνληαη κε αλνηθηά 

ρξψκαηα, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην ιεπθφ. Ο 

ρξσκαηηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ κε ζθνχξα 

ρξψκαηα απαγνξεχεηαη. 

 ε πεξίπησζε ειαηνρξσκαηηζκνχ ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

αληηκπθεηηαθψλ νπζηψλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ηνμηθέο 

ελψζεηο, γηα ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο κνχριαο.   

 Οη ηνίρνη ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε δεζηφ λεξφ θαη απνξξππαληηθφ. Πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη ε κε αλάπηπμε κπθήησλ. Δάλ ππάξμεη 

αλάπηπμε κπθήησλ είλαη απαξαίηεην λα μπζεί επηθαλεηαθά 

ε κνιπζκέλε πεξηνρή, λα μεπιπζεί κε δεζηφ λεξφ θαη 

απνξξππαληηθφ θαη αθνχ ζηεγλψζεη λα γίλεη επηθάιπςε κε 

αληηκπθεηηαθφ δηάιπκα, πνπ δελ πεξηέρεη ηνμηθέο ελψζεηο. 

 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζηελ επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ 

δπζθνιεχεη ή απνηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, 

ελψ επηηξέπεη ηελ ζπζζψξεπζε βξσκηάο θαη παξέρεη 

θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη 

κηθξννξγαληζκψλ. Κάζε θζνξά πξέπεη λα επηζθεπάδεηαη 

ηαρέσο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα.  

 πληζηάηαη νη ζπλδέζεηο ησλ ηνίρσλ κεηαμχ ηνπο λα είλαη 

ζηεγαλέο θαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο. 

 Πξνεμνρέο, πηπρψζεηο, εζνρέο θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη 

φπνπ είλαη δπλαηφ δηφηη ζπληζηνχλ εζηίεο ζπζζψξεπζεο 

ξχπσλ. 

ΟΡΟΦΔ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νξνθέο  

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 

- λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη,  

 

 

 

 

 

 

 

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε 

 Οη νξνθέο λα: 

 θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ έρνπλ ιεία επηθάλεηα 

θαη κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

 πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ηνίρνπο κε ζηεγαλφ θαη ζπλερή 

ηξφπν, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ξσγκέο. 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο, ν ζρεδηαζκφο ηεο θαη ην 

ζχζηεκα αεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ πγξαζίαο ζηελ νξνθή.  

 Η νξνθή πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα επηηξέπεη 

ην ζπρλφ έιεγρν γηα ηελ παξνπζία εληφκσλ, ηξσθηηθψλ, 

θ.α. 

 ε πεξίπησζε ειαηνρξσκαηηζκνχ ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

αληηκπθεηηαθψλ νπζηψλ, πνπ δελ πεξηέρνπλ ηνμηθέο 
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πδξαηκψλ, θαη ε αλάπηπμε 

αλεπηζχκεηεο κνχριαο 

 

 

 

 

 

 

- θαη ε απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ. 

 

 

 

 

ελψζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο κνχριαο. 

 Η νξνθή ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά ψζηε λα κελ 

απνθνιιψληαη ζσκαηίδηα ή λα κε ζρεκαηίδνληαη ξχπνη 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ξππάλνπλ ηα θξέαηα θαη ηα 

πξντφληα ηνπ.  

 Η νξνθή ζα πξέπεη λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, ρσξίο 

ξσγκέο ή νπέο ή άιια παξφκνηα αλνίγκαηα θαη ε 

επηθάλεηα ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ιεία, ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Σν ρξψκα ηεο πξέπεη λα είλαη αλνηθηφ θαηά πξνηίκεζε 

ιεπθφ. 

 Δμαξηήκαηα ηα νπνία είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο νξνθέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξά. Δμαξηήκαηα πνπ είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο νξνθέο 

(πρ αλεκηζηήξεο) θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ απηέο.  

ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ 

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Απαηηήζεηο γηα ηα παξάζπξα  

Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα ηνπ 

θηηξίνπ,  πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. 

Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ην χπαηζξν  

πξέπεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα (ζήηεο) 

πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ.  

Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ, ηα 

παξάζπξα πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη 

ζθξαγηζκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 

 Σα παξάζπξα ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαιά κε ηνπο 

ηνίρνπο θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ θελά, λα επηηξέπνπλ ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπο θαη λα εκπνδίδνπλ ηελ 

ζπζζψξεπζε ξχπσλ.  

 Σα παξάζπξα πνπ αλνίγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

εμαεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη, γηα πξνζηαζία απφ 

έληνκα θαη ηξσθηηθά, λα θαιχπηνληαη κε δηθηπσηά 

πιέγκαηα (ζήηεο), ηα νπνία ζα κπνξεί λα αθαηξνχληαη 

θαζαξίδνληαη εχθνια. 

 

 

Απαηηήζεηο γηα ηηο πόξηεο   

Ο θαζαξηζκφο θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, ε 

απνιχκαλζε ησλ ζπξψλ πξέπεη λα κπνξεί λα 

γίλεηαη εχθνια. Απηφ απαηηεί λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιείεο θαη κε απνξξνθεηηθέο 

επηθάλεηεο, εθηφο αλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια.  

 Οη πφξηεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ πεγή επηκφιπλζεο γηα 

ην θξέαο θαη ηα πξντφληα ηνπ, εηδηθά αλ νη εξγαδφκελνη ηηο 

αγγίδνπλ κε γπκλά ρέξηα, θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη απφ πιηθά πνπ θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη 

εχθνια. 

 Να θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθφ θαη κε απνξξνθεηηθφ 

πιηθφ θαη νη επηθάλεηεο ηνπο λα είλαη ιείεο θαη αδηάβξνρεο. 

Δάλ έρνπλ πφκνια απηά λα είλαη απιά, ιεία ρσξίο 

δηαθνζκεηηθά αλάγιπθα. 

 Οη πφξηεο πξέπεη λα θιείλνπλ πνιχ θαιά ζε φιεο ηηο 

πιεπξέο ηνπο θαη ηδίσο ζην θάησ κέξνο γηα λα 

πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ.  

ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΗ Δ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΡΟΦΗΜΑ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηθάλεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαλεηώλ 

εμνπιηζκνύ) πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

ηξόθηκα: 

 

Οη επηθάλεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  

επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα ηξφθηκα, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη 

αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια.  

Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ιείσλ, κε ηνμηθψλ 

 Απηή ε απαίηεζε αθνξά φιεο ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη 

ζε άκεζε επαθή κε ην θξέαο θαη ηα πξντφληα ηνπ, θαηά 

ηελ επεμεξγαζία, πξνεηνηκαζία θαη δηαηήξεζή ηνπ, φπσο 

πάγθνη θνπήο, δίζθνη θαη εμαξηήκαηα. Δπίζεο εθαξκφδεηαη 

θαη γηα ηα εζσηεξηθά ηκήκαηα ησλ ςπγείσλ, ησλ 

θαηαςπθηψλ ή ησλ ξαθηψλ παξνπζίαζεο.  



 22 

πιηθψλ πνπ πιέλνληαη εχθνια, εθηφο εάλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ  

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη 

ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη 

θαηάιιεια. 

 

 Οη επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθέο θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε ηνμηθά πιηθά, πνπ δελ 

ραξάδνληαη ή μεθινπδίδνπλ εχθνια, δελ νμεηδψλνληαη, θαη 

αληέρνπλ ζην ζπρλφ θαζάξηζκα. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

Μπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ πιηθά φπσο: 

 αλνμείδσηνο ράιπβαο, 

 θεξακηθά πιηθά (εθπαισκέλα πιαθίδηα), 

 θαηάιιειεο πνιπκεξείο χιεο. 

 Οη πάγθνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ 

θαηάιιεια πιηθά ψζηε λα αληέρνπλ ζηελ πγξαζία, ζηε 

ζεξκνθξαζία, ζηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο θαηά ηελ 

επεμεξγαζία θαη πξνεηνηκαζία. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. πληζηάηαη ε 

ρξήζε αλνμείδσησλ πιηθψλ.  

 Η επηθάλεηα θνπήο ηνπ θξέαηνο κπνξεί λα είλαη απφ μχιν 

ή ηεθιφλ. πληζηάηαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ μχινπ, σο 

επηθάλεηαο θνπήο (θνχηζνπξν), θαη κφλν γηα βαξηέο 

εξγαζίεο. Θα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

ρσξίο ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο, γηα λα κπνξεί λα θαζαξηζηεί 

εχθνια θαη λα κελ απνηειεί ελδερφκελε πεγή κφιπλζεο 

γηα ηα πξντφληα είηε απφ μέλα ζψκαηα είηε απφ 

κηθξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο. Αλάκεζα ζηηο ρξήζεηο, 

απηή ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ζθέπαζκα απφ 

θαηάιιειν πιηθφ (αλνμείδσην ή πιαζηηθφ, αλαιινίσην), 

ην νπνίν κπνξεί λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη 

εχθνια.  

 Σα εμαξηήκαηα ηεο κεραλήο ηνπ θηκά ηα νπνία είλαη 

εθηεζεηκέλα ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη γηα λα 

πξνθπιάζζνληαη απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε ή κφιπλζε. 

 Η επεμεξγαζία θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη 

λα γίλεηαη ζε μερσξηζηή επηθάλεηα θνπήο απφ απηή ησλ 

άιισλ εηδψλ θξέαηνο.  

 Απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ ησλ 

επηθαλεηψλ φηαλ θζείξνληαη, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνίεζεο μχινπ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη πάγθνη εξγαζίαο εθάπηνληαη ησλ 

ηνίρσλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη δε δεκηνπξγείηαη 

θελφ γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. 

 Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ 

δαπέδνπ θάησ απφ ηνπο πάγθνπο εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ξφδεο ζηνπο πάγθνπο γηα λα κεηαθηλνχληαη 

εχθνια. Δάλ νη πάγθνη δηαζέηνπλ ξάθηα, ηφηε ην ηειεπηαίν 

ζα πξέπεη λα απέρεη απφ ην δάπεδν ηνπιάρηζηνλ 15 

εθαηνζηά. 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ/ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

Απαηηήζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ 

απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ: 

 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο πξέπεη 

λα πξνβιέπνληαη, εάλ ρξεηάδνληαη, θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 Η πγηεηλή ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ θαζαξηζκφ (πιχζηκν) θαη ηελ 

απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ, ζθεπψλ θαη γεληθά ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Με ηνλ θαζαξηζκφ απνκαθξχλεηαη 

ε νξαηή ξχπαλζε απφ ηηο επηθάλεηεο, ελψ κε ηελ 

απνιχκαλζε θαηαζηξέθνληαη νη δσληαλνί 

κηθξννξγαληζκνί θαη ζπαληφηεξα ηα ζπφξηά ηνπο. 
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Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε 

δηάβξσζε, λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα 

δηαζέηνπλ επαξθή παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ 

λεξνχ.  

 Η ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζθεπψλ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

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

 Οη επηθάλεηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 Μεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ε επηθάλεηα θνπήο ζα πξέπεη 

λα μπζεί θαιά, λα πιπζεί κε δεζηφ λεξφ θαη θαηάιιειν 

απνξξππαληηθφ θαη λα μεπιπζεί επηκειψο κε δεζηφ θαη 

θξχν λεξφ. 

 Σα εμαξηήκαηα ηεο κεραλήο ηνπ θηκά θαη ηεο κεραλήο 
ηνπ ζλίηζει ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη κεηά ην ηέινο θάζε εξγάζηκεο κέξαο 
θαη λα θαιύπηνληαη γηα λα πξνθπιάζζνληαη από θάζε 
είδνπο ξύπαλζε ή κόιπλζε. 

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

 Σα ηξφθηκα απνκαθξχλνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 
θαζαξηζκφο-απνιχκαλζε.  

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

 Απαγνξεχεηαη ν ςεθαζκφο κε απνιπκαληηθά ζε επηθάλεηεο 

φπνπ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ηξφθηκα. 

 Σα κεραλήκαηα γηα ηε ζηξάγγηζε θαη ην ζηέγλσκα ηνπ 

εμνπιηζκνχ (εξγαιεία, ζθεχε, είδε ζεξβηξίζκαηνο θ.ι.π.), 

ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηνπο ρψξνπο φπνπ 

πιέλεηαη ν εμνπιηζκφο.  

 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δπλακηθφηεηα ηεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ην πιχζηκν ηνπ εμνπιηζκνχ. ε κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ελφο επξχρσξνπ 

λεξνρχηε κε δχν ιεθάλεο, έλαο γηα ην πιχζηκν θαη έλαο 

άιινο γηα ην μέπιπκα. 

 Ο θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαζαξηζκνχ / απνιχκαλζεο 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ: 

- Νεξνρχηεο ή πιπληήξηα γηα ην πιχζηκν ή θαη ηελ 

απνιχκαλζε,  

- Μηθξέο δεμακελέο γηα ην πιχζηκν ή θαη ηελ απνιχκαλζε 

ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ζθεπψλ,  

- Δξγαιεία θαζαξηζκνχ,  

- Απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά, 

- Μάληθεο ή ιάζηηρα θαη νπνηνζδήπνηε άιινο εμνπιηζκφο 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ζηαζεξψλ 

ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

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

 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ βξχζε δεζηνχ θαη 

θξχνπ λεξνχ, λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία (50-60 

°C) θαη λα είλαη πφζηκν.  

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη, λα 

απνιπκαίλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο 

κεηά ηε ρξήζε ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζή 

ηνπο (φρη πεηακέλα ζην πάησκα ή βνπηεγκέλα ζην λεξφ).  

 Καηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

επηκνιχλνληαη ην θξέαο θαη ηα πξντφληα ηνπ. 

 Όισλ ησλ εηδψλ ηα απνξξίκκαηα ζα πξέπεη λα θξαηνχληαη 

ζε θαηάιιεια δνρεία απνξξηκκάησλ πνπ λα πεξηέρνπλ 

καχξε πιαζηηθή ζαθνχια κίαο ρξήζεσο, λα δηαζέηνπλ 

θαπάθη θαη λα αδεηάδνληαη θαζεκεξηλά. Καηά ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ηα απνξξίκκαηα δελ ζα πξέπεη λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηα θξέαηα ή ηα πξντφληα ηνπο. 

 Καηά πξνηίκεζε, ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε δηέιεπζε απφ ην ρψξν 

επεμεξγαζίαο, πξνεηνηκαζίαο, παξαζθεπήο ή πψιεζεο 

ηξνθίκσλ. 

ΠΛΤΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην πιύζηκν ησλ 

ηξνθίκσλ  
 

Όπνπ αξκφδεη ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα 

γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ 
 Απαηηείηαη δηαθνξεηηθή εγθαηάζηαζε γηα ην πιχζηκν 

ησλ ηξνθίκσλ, απφ απηήλ γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ή 

ησλ ζθεπψλ. 

Κάζε λεξνρχηεο ή άιιε παξφκνηα εγθαηάζηαζε 

γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

επαξθή παξνρή δεζηνχ ή /θαη θξχνπ πφζηκνπ 

λεξνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη λα 

θαζαξίδεηαη ηαθηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗII ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ απφ ηα ζθαγεία ή ηηο Κξεαηαγνξέο ζηηο θεληξηθέο 

απνζήθεο ή ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θξέαηνο, νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ λνκνζεζία.  

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ απφ ηηο θεληξηθέο απνζήθεο ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο 

θαηαζηήκαηά ηνπο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ λνκνζεζία. 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Κ.Τ. Α. 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα: 

 

1. Σα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη νη πεξηέθηεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηξνθίκσλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη 

ηα ηξφθηκα απφ κνιχλζεηο. 

Πξέπεη δε φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη ή /θαη λα 

απνιπκαίλνληαη δεφλησο. 

ΠΓ. 40/77. Άξζξν 11. §2. Σα πξννξηδφκελα δηα 

ηελ κεηαθνξάλ ζθαγίσλ δψσλ κέζα, δένλ λα 

είλαη θαηαιιήισο πξνζεξκνζκέλα εηο ηα 

δηάθνξα είδε δψσλ, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε 

πγεία θαη ε θαηάζηαζηο ηνχησλ.  

ΠΓ. 410/1994. Καηά παξέθθιηζε απφ ην πξψην 

εδάθην, ηα ζθάγηα, ηα εκηκφξηα, ηα εκηκφξηα 

πνπ ηεκαρίδνληαη ζε ηξία ην πνιχ θνκκάηηα θαη 

ηα ηεηαξηεκφξηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην ΥΙV  ππφ 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ 

θνηλνηηθή δηαδηθαζία.  

ΠΓ. 410/1994. Καηά πεξίπησζε, ε αξκφδηα 

αξρή κπνξεί λα παξέρεη παξεθθιίζεηο απφ ηελ 

απαίηεζε απηή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο 

πξνο ηα εξγαζηήξηα ηεκαρηζκνχ ή ηα 

θξενπσιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ζθαγείν, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο κεηαθνξάο 

δελ ππεξβαίλεη ηηο 2 ψξεο, θαη γηα ιφγνπο 

ηερληθήο ηεο σξίκαλζεο ηνπ θξέαηνο. 

(ΠΓ410/94, παξάηεκα Α, Κεθάιαην ΥΙV, 

ζεκείν 66, παξάγ. Β, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

ΠΓ 203/98) 

 

 Καηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πγηεηλήο γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα 

θξέαηα θαη ηα πνπιεξηθά απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη λα 

δηαηεξείηαη ε πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε. 

 Σα πξντφληα πξνο κεηαθνξά ζα πξέπεη λα ςπρζνχλ ψζηε ε 

ζεξκνθξαζία ηνπο θαηά ηε θφξησζε θαη δηαθίλεζε λα 

είλαη σο εμήο: 

- ζθάγηα θαη παξαπξντφληα  7 °C 

- λσπφ θξέαο  3 °C 

- πνπιεξηθά  4 °C 

- πξντφληα βαζηάο θαηάςπμεο  - 18 °C. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σέηνηα νρήκαηα είλαη:  

- Απηνδχλακνπ ςχμεσο: Σα νπνία θέξνπλ κεραληθφ 

εμνπιηζκφ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πηψζε θαη 

ηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζαιάκνπ κέζα ζηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε 

επίπεδα. Με ηα νρήκαηα απηά πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

ζεξκνθξαζία  4
ν
 C γηα ηα ςπγκέλα θαη  - 18

ν
 C 

γηα ηα βαζηάο θαηαςχμεσο θξέαηα. Η ζεξκνθξαζία 

απηή κπνξεί λα ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ απηνγξαθηθψλ ζεξκνκέηξσλ. 

- Ιζνζεξκηθά: Όηαλ ε ρξήζε νρεκάησλ 

απηνδχλακνπ ςχμεσο δελ είλαη δπλαηή, ηφηε 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε νρεκάησλ κε ακάμσκα ή 

θηβψηην (ζάιακν) ηνπ νπνίνπ ηα ηνηρψκαηα, νη 

πφξηεο, ε νξνθή θαη ηα δάπεδα θέξνπλ κφλσζε 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελαιιαγψλ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (απψιεηα ζεξκφηεηαο) κεηαμχ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ 

Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Ννκαξρίαο γηα 

κεηαθνξά θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ θαη γηα 

απφζηαζε κέρξη 2 ψξεο απφ ην ζθαγείν πξνο ηα 

εξγαζηήξηα ηεκαρηζκνχ ή ηα θξενπσιεία. 

 Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πφξηεο κε ιάζηηρα θαη 

κεραληζκφ θιεηζίκαηνο πνπ κπνξεί λα αζθαιίδεηαη. 

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλα γηα λα 

απνθεχγεηαη ε δηαξξνή πγξψλ. 

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ή θάζε 

άιιν ηκήκα πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θξέαο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε γηα λα 

κελ επεξεάδνπλ ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
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θξέαηνο, λα είλαη ιεία θαη λα θαζαξίδνληαη εχθνια. 

 Σα ηειάξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ ζα πξέπεη λα πιέλνληαη κεηά απφ 

θάζε ρξήζε. 

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά θξέαηνο κε άιια νρήκαηα 

(ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθά ή θνξηεγά απηνθίλεηα) πνπ 

δελ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο 

πξνδηαγξαθέο. 

2. Σα βπηία ζηα νρήκαηα ή /θαη νη πεξηέθηεο δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

άιινπ πξάγκαηνο πιελ ηξνθίκσλ, αλ ηα άιια 

θνξηία κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

ηνπο πεξηέθηεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαζαξά, 

επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνηλνηηθέο γιψζζεο, φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ ή 

λα ππάξρεη ε έλδεημε «κφλνλ γηα ηξφθηκα».  

Τ.Α. 306176/1991. Σα νρήκαηα πξέπεη λα 

θέξνπλ ζηηο πιάγηεο θαη ηελ νπίζζηα πιεπξά 

ηνπ νρήκαηνο επαλάγλσζηε ηελ επηγξαθή 

«κεηαθνξά θξεάησλ» κε γξάκκαηα ύςνπο 

ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. 

 πληζηάηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νρεκάησλ γηα ηε 

κεηαθνξά θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ. 

 Όηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ θαη θαη’ αλάγθε ζπλ-

θνξηψλνληαη θξέαο (ή πξντφληα ηνπ) θαη πνπιεξηθά, ηφηε 

ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη απηά δηαρσξίδνληαη θαη 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ηέηνηα πνπ λα απνηξέπεη ηε 

δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε.   

 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηειάξσλ ζην δάπεδν ηνπ 

νρήκαηνο. 

 ηα νρήκαηα, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαζαξά, 

αλεμίηεια θαη ζε εκθαλή ζεκεία κε γξάκκαηα κεγέζνπο 

ηνπιάρηζηνλ 10 εθ. ε έλδεημε «κεηαθνξά θξεάησλ». 

3. Όηαλ ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη 

πεξηέθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

άιισλ πξντφλησλ θαη φρη ηξνθίκσλ, ή γηα ηε 

κεηαθνξά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη 

ηα πξντφληα, φπνπ απαηηείηαη, λα δηαηεξνχληαη 

ρσξηζηά γηα λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηπρφλ 

κφιπλζε. 

ΠΓ. 40/77ΠΓ. 410/1994 , ΠΓ.291/ 1996   

Κάζε άιιν πξντφλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ θξέαηνο ή λα ην κνιχλεη 

δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζπγρξφλσο κε ην 

θξέαο κέζα ζην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν, εθηφο 

εάλ ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο. 

Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο πξέπεη λα κεηαθέξεηαη 

κε ρσξηζηά κεηαθνξηθά κέζα απφ φηη ην 

αζπζθεχαζην, εθηφο εάλ κέζα ζην ίδην 

κεηαθνξηθφ κέζν ππάξρεη επαξθέο πιηθφο 

δηαρσξηζκφο ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην 

αζπζθεχαζην θξέαο απφ ην ζπζθεπαζκέλν. 

Δπηπιένλ, νη ζηφκαρνη πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 

κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ιεπθαλζεί ή θαζαξηζηεί, νη 

δε θεθαιέο θαη ηα άθξα κφλνλ εθφζνλ έρνπλ 

ππνζηεί εθδνξά ή δεκαηηζηεί θαη απνηξηρσζεί 

Σα άιια θνκκάηηα θαζψο θαη ηα παξαπξντφληα 

πξέπεη λα αλαξηψληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη επί 

ππνζηεξηγκάησλ, εθφζνλ δελ πεξηέρνληαη εληφο 

δεχηεξεο ζπζθεπαζίαο ή δελ επξίζθνληαη εληφο 

δνρείσλ απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε. Σα 

ππνζηεξίγκαηα απηά, ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ή ηα 

δνρεία πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πγηεηλήο θαη ηδίσο, φζνλ αθνξά 

ηε δεχηεξε ζπζθεπαζία, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο δηαηάγκαηνο.  

Σα εληφζζηα πξέπεη πάληνηε λα κεηαθέξνληαη 

 Γελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζπγρξφλσο κε ην θξέαο 

πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ή λα κνιχλνπλ ην 

θξέαο. 

 Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο θαη ην ζπζθεπαζκέλν θξέαο 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κε μερσξηζηά 

κεηαθνξηθά κέζα απφ ην αζπζθεχαζην, εθηφο εάλ κέζα 

ζην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν ππάξρεη επαξθήο δηαρσξηζκφο 

ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην ζπζθεπαζκέλν θξέαο απφ ην 

αζπζθεχαζην. 



 27 

εληφο δεχηεξεο ζπζθεπαζίαο αλζεθηηθήο θαη 

αδηάβξνρεο ζηα πγξά θαη ηηο ιηπαξέο νπζίεο ε 

νπνία δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ 

αθνχ θαζαξηζηεί θαη απνιπκαλζεί. 

 

4. Όηαλ κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη πεξηέθηεο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά 

πξντφλησλ εθηφο ηξνθίκσλ ή γηα ηε κεηαθνξά 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη λα γίλεηαη 

απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο κεηαμχ ησλ 

θνξηψζεσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο 

κφιπλζεο. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο θαη 

απνιχκαλζε γηαηί ην θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ κηθξνβηαθφ θνξηίν. 

5. Σα ηξφθηκα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα 

ζηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη ζηνπο πεξηέθηεο 

θαη λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη κφιπλζεο.  

 

ΠΓ.291/ 1996 ΠΓ. 410/1994 

Σα κέζα κεηαθνξάο ηνπ θξέαηνο/ πνπιεξηθψλ 

απηνχ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

α) ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηά ηνπο ή θάζε άιιν 

ηκήκα πνπ δχλαηαη λα έιζεη ζε επαθή κε ην 

θξέαο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά 

αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε θαη κε δπλάκελα λα 

αιινηψζνπλ ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θξέαηνο νχηε λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Σα ηνηρψκαηα απηά 

πξέπεη λα είλαη ιεία θαη λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια 

Γ) πξέπεη γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζθαγίσλ, ησλ 

εκηκνξίσλ, ησλ εκηκνξίσλ πνπ ηεκαρίδνληαη ζε 

ηξία ην πνιχ θνκκάηηα ή ησλ ηεηαξηεκνξίσλ, 

θαζψο θαη ηνπ κε ζπζθεπαζκέλνπ ζε δεχηεξε 

ζπζθεπαζία ηεκαρηζκέλνπ θξέαηνο, λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ζηεξίγκαηα αλαξηήζεσο απφ 

πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε ηνπνζεηεκέλα 

ζε ηέηνην χςνο ψζηε ην θξέαο λα κελ εθάπηεηαη 

ηνπ δαπέδνπ. Η δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη 

ζην θαηεςπγκέλν θξέαο πνπ είλαη εθνδηαζκέλν 

κε πγηεηλή δεχηεξε ζπζθεπαζία  

ΠΓ. 40/77. Άξζξν 11. §5  

Σα κεηαθέξνληα ηξφθηκα κέζα, δένλ, φπσο είλαη 

εθνδηαζκέλα κε πιηθά θαη φξγαλα σο θάησζη:  

Α) εζράξαο κεηαιιηθάο ή μχιηλαο χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ εθαηνζηφκεηξσλ ή ξάθηα, δηα ηελ 

επ’ απηψλ ηνπνζέηεζηλ ησλ ηξνθίκσλ 

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζηο απηψλ απ’ επζείαο 

επί ηνπ δαπέδνπ.  

Β) άγθηζηξα δηα ηελ αλάξηεζηλ ησλ λσπψλ 

θξεάησλ. 

 ην εζσηεξηθφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζθαγίσλ θξέαηνο 

πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή ζε αξηζκφ αλνμείδσηα 

ζηεξίγκαηα (άγθηζηξα, ηζηγθέιηα), ηνπνζεηεκέλα ζε 

αλάινγν χςνο, έηζη ψζηε ην κεηαθεξφκελν θξέαο λα κελ 

αθνπκπά ζην δάπεδν ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά αζπζθεχαζηνπ θξέαηνο ή 

πξντφλησλ ηνπ κε ηξφπν ψζηε απηά λα ζηνηβάδνληαη ή λα 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην δάπεδν ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. 

 Γηα ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο ή θξέαηνο ζε 

δνρεία πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ 

πιαζηηθψλ παιεηψλ ή ε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ 

ξαθηψλ. 

 Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά 

θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. 

 Σα δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

πξντφλησλ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα ζηα πγξά θαη ηηο ιηπαξέο νπζίεο 

θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιια πξντφληα ή 

γηα ηνμηθά πιηθά, φπσο π.ρ. γηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά. Σα 

δνρεία απηά ζα πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη, εθ’ φζνλ πξφθεηηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

6. Όπνπ είλαη αλαγθαίν, ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα 

ή /θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά ηξνθίκσλ, πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηα δηαηεξνχλ ζηελ θαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία θαη λα είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη 

 Η θφξησζε γίλεηαη φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν απνθηήζεη 

ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα 

θαη κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε θαη 

απνηειεζκαηηθή ςχμε γηα ηελ απνθπγή ηεο πνηνηηθήο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πξντφληνο.  
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ψζηε, αλ ρξεηαζηεί, λα ειέγρεηαη ην επίπεδν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 
 Η ζπρλφηεηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο έρεη ζρέζε κε ην 

ρξφλν πνπ δηαξθεί ε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο θαη κε ηελ 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία αλνίγεηαη ην κεηαθνξηθφ κέζν 

θαηά ηε κεηαθνξά. 

 Γηα ηε κεηαθνξά πνπ δηαξθεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ή 

γηα πνιιέο θνξηψζεηο – εθθνξηψζεηο, απαηηείηαη 

απηνδχλακε ςχμε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξντφληνο. 

 Καηά πεξίπησζε είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηζνζεξκηθψλ ακαμσκάησλ ή πεξηεθηψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε 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 πξντφλησλ θαηά ηε 

κεηαθνξά, ηφηε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα 

πξντφληα έρνπλ ςπρζεί ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην κέζν κεηαθνξάο. Ο ρξφλνο 

κεηαθνξάο κε ηε ρξήζε ηζνζεξκηθψλ ακαμσκάησλ ή 

πεξηεθηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δχν ψξεο. 

 Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά γίλεηαη κε: 

- εθνδηαζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ κε 

ζεξκφκεηξα θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλζεθψλ 

κεηαθνξάο (ςχμεο, θαηάςπμεο) 

- ηελ παξνρή θνξεηψλ ζεξκνκέηξσλ ζαλ 

ελαιιαθηηθή ιχζε. 

 εκεηψλεηαη φηη ν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

παξαιαβή δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

κεηαθνξηθφ κέζν αιιά λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζην 

ηξφθηκν. 

 Γελ πξέπεη λα παξαιακβάλνληαη ηα θξέαηα, φηαλ δελ 

ηεξήζεθαλ νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Κ.Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκό.  

Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή νη ηξνθέο, πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Να θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη 

έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ.  

(β) Με εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο ζπζθεπαζίεο 

κηαο ρξήζεσο, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 

ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη ζε βάζνο θαη, φπνπ είλαη 

αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη, ζε βαζκφ 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

 

 

 Απηή ε απαίηεζε αθνξά φιεο ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη 

ζε άκεζε επαθή κε ηα θξέαηα, ηα πνπιεξηθά θαη ηα 

πξντφληα ηνπο, φπσο πάγθνη θνπήο, δίζθνη θαη 

εμαξηήκαηα, εζσηεξηθά ηκήκαηα ησλ ςπγείσλ, ησλ 

θαηαςπθηψλ ή ησλ ξαθηψλ παξνπζίαζεο (βηηξίλεο).  

 Όιεο νη επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ην θξέαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

αδξαλή πιηθά ηα νπνία δελ αληηδξνχλ κε απηφ, νχηε 

ειεπζεξψλνπλ νπζίεο πνπ κεηαλαζηεχνπλ ή απνξξνθψληαη 

απφ ην θξέαο, ηα παξαπξντφληα ή ηα πνπιεξηθά. Οη 

επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ. 

 Σν αλνμείδσην αηζάιη είλαη ε ηδαληθή επηθάλεηα γηα επαθή 

κε ην θξέαο, ηα παξαπξντφληα ή ηα πνπιεξηθά. Οη 

επηθάλεηεο απφ ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ πιαζηηθφ (ηεθιφλ) 

είλαη θαηάιιειεο ζαλ επηθάλεηεο εξγαζίαο, αξθεί λα κελ 

έρνπλ θζαξεί ή θαηαζηξαθεί, ζε ζεκείν πνπ λα κελ 

κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ 

απνηειεζκαηηθά.  

 Οη μχιηλεο επηθάλεηεο γηα ηελ θνπή ηνπ θξέαηνο 

πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιια θαηάιιεια 

πιηθά. Όια ηα μχιηλα εξγαιεία θαη αληηθείκελα (καραίξηα 

κε μχιηλεο ιαβέο, παιέηεο θιπ.), πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ, δηφηη έρνπλ πφξνπο θαη δελ κπνξνχλ λα 

απνιπκαλζνχλ. 

 Επγνί: Οη δπγνί πξέπεη λα έρνπλ αλνμείδσηεο πιαηθφξκεο  

 Άγγηζηξα (Γάληδνη–Σζηγθέιηα-Πνιπγάληδνη): Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απ΄ επζείαο αλάξηεζε (άκεζε 

επαθή) ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην πιηθφ. 

Δθφζνλ απηά δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην θξέαο, 

πξνηείλεηαη λα είλαη απφ αλνμείδσην πιηθφ, ρσξίο λα 

απνθιείνληαη άιια πιηθά γηα ηα νπνία νη επηρεηξεκαηίεο 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη είλαη θαηάιιεια.  

 Δπηθάλεηεο ηεκαρηζκνύ θξέαηνο: Ο εμνπιηζκφο γηα ηνλ 

ηεκαρηζκφ ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειεο 

πιαζηηθέο ή αλνμείδσηεο επηθάλεηεο θνπήο. Πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο γηα ηνλ ηεκαρηζκφ 

πνπιεξηθψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ  

 Γνρεία – πεξηέθηεο: Σα δνρεία θαη νη πεξηέθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θξέαο θαη ηα παξαπξντφληα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ 

ή αλνμείδσην πιηθφ, λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Γπάιηλα δνρεία θαη ζθεχε πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ πιαζηηθά ή αλνμείδσηα 

 Μαραίξηα – εξγαιεία: Σα καραίξηα θαη φια ηα ππφινηπα 

εξγαιεία πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα 

θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα κε ζπάλε. Σα καραίξηα πνπ 

έρνπλ επαίζζεηεο ζηε ζξαχζε ιεπίδεο απαγνξεχνληαη. Σα 

καραίξηα κε μχιηλεο ιαβέο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Οη 
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ιαβέο πξέπεη λα είλαη απφ πιαζηηθφ ή άιιν θαηάιιειν 

πιηθφ. Σα καραίξηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σα 

καραίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ηεκαρηζκφ 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Δμνπιηζκόο θνπήο θηκά θαη θνπήο ζλίηζει: Οη κεραλέο 

θνπήο θηκά, θνπήο ζλίηζει, ηα εξγαιεία θαη ν ππφινηπνο 

εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνζπλαξκνινγείηαη θαη λα 

θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά.  

 Βηηξίλεο - πξνζήθεο έθζεζεο- ςύμεσο: Ο εμνπιηζκφο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθζεζε ηνπ θξέαηνο (βηηξίλεο 

έθζεζεο θξέαηνο) πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

πιηθά πνπ λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Σα  

δηαρσξηζηηθά ηα ξάθηα θαη νη πφξηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ εχθνια.  

 Γίζθνη επίδεημεο: Οη δίζθνη επίδεημεο πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζε ςπρφκελνπο ρψξνπο ή βηηξίλεο έθζεζεο ή πξνζήθεο 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθή χιε ή 

αλνμείδσην πιηθφ. Γελ επηηξέπεηαη ε έθζεζε θξέαηνο ζε 

μχιηλεο επηθάλεηεο  

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ ινπινπδηώλ θαη 

άιισλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην ζηνιηζκό ηεο 

βηηξίλαο. Δμαηξείηαη ε ρξήζε λσπψλ ιαραληθψλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά έρνπλ εμπγηαλζεί. 

 Ο εμνπιηζκόο ςύμεο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν ζχζηεκα 

απνζηξάγγηζεο ψζηε νη ζπκππθλνχκελνη πδξαηκνί λα κελ 

ζηάδνπλ θαη επηκνιχλνπλ ην θξέαο.  

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζε 

πεξίπησζε θζνξάο πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη δηφηη κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη επηκνιχλζεηο. Γδαξζίκαηα, ακπρέο, ζρηζκέο 

θαη παξφκνηεο θζνξέο κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ ηνλ 

εμνπιηζκφ αθαηάιιειν. Ο πνιπρξεζηκνπνηεκέλνο θαη 

παιαηφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

πεξηνρή εξγαζίαο ψζηε λα κε ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ιάζνο. 

Η παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο, ε απνζήθεπζε, θαη ε έθζεζε γηα 

πψιεζε ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

επηκφιπλζεο.  

 Οη ηακπέιεο κε ηηο ηηκέο ή άιιεο ελδείμεηο γηα ηα πξνο 

πψιεζε θξέαηα θαη πνπιεξηθά, δελ πξέπεη λα επηκνιχλνπλ 

ηα πξντφληα. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην «θάξθσκα» ησλ 

ηακπειψλ ζην θξέαο ή ζηα πνπιεξηθά, θαζψο επίζεο θαη ε 

ρξήζε ζπξκάησλ, απηνθφιιεηεο ηαηλίαο, ζπξξαπηηθψλ θαη 

ζπλδεηήξσλ. Οη ηακπέιεο πξέπεη λα είλαη αδηάβξνρεο θαη 

λα πιέλνληαη ζπζηεκαηηθά.  

 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θπηψλ κέζα ή πάλσ ζε 

ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή έθζεζεο θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ.  

 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη ή λα 

απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη ή κε 

κεραληθά κέζα.  
(γ) Να είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 

επηηξέπεη επαξθή θαζαξηζκφ ησλ πέξημ ρψξσλ. 
 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο θαη 

ηα πνπιεξηθά ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα 
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δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη έηζη λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο 

επηκφιπλζεο. 

 Η εγθαηάζηαζε ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε θαη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ γχξσ 

ρψξσλ. 

 ε άιιε πεξίπησζε ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη 

θηλεηφο, ψζηε ν θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ηνπ λα 

είλαη δπλαηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

  

1. Απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη άιια απνξξίκκαηα 

δελ πξέπεη λα αθήλνληαη λα ζπζζσξεχνληαη ζε 

ρψξνπο ηξνθίκσλ, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη αλαπφθεπθην γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 πληζηάηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ 

ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο. Μέρξη ηελ 

απφξξηςή ηνπο, ηα πξντφληα απηά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

ζε ρψξνπο ή πεξηέθηεο καθξηά απφ ηα πξνο πψιεζε 

θξέαηα. Οη πεξηέθηεο απηνί λα δηαηεξνχληαη εξκεηηθά 

θιεηζηνί θαη καθξηά απφ άιια πξντφληα. 

 Σα θξέαηα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε, θαζψο θαη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ κνιπλζεί ή 

αιινησζεί, πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη, παξνπζία ηεο 

αξκφδηαο αξρήο, θαη λα απνξξίπηνληαη. Μέρξη ηελ 

απφξξηςή ηνπο, ηα θξέαηα απηά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

ζε αλεμάξηεηνπο ρψξνπο ή πεξηέθηεο καθξηά απφ ηα πξνο 

πψιεζε θξέαηα. Οη πεξηέθηεο ή ρψξνη απηνί πξέπεη λα 

θέξνπλ ηελ θαηάιιειε επηζήκαλζε, (ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ 

ΠΡΟ ΒΡΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΣΡΟΦΙΜΑ), ψζηε 

λα κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

θαη λα δηαηεξνχληαη εξκεηηθά θιεηζηνί θαη καθξηά απφ 

άιια πξντφληα. 

2. Σα απνξξίκκαηα ηξνθίκσλ θαη ηα άιια 

απνξξίκκαηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζε 

πεξηέθηεο πνπ λα θιείλνπλ, εθηφο εάλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη 

ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζέληεο άιινη ηχπνη πεξηεθηψλ 

είλαη θαηάιιεινη.  

Απηνί νη πεξηέθηεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλνη, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη εθφζνλ απαηηείηαη, λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια.  

 Σα δνρεία ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά πνπ λα επηηξέπνπλ 

ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπο. Σα 

δνρεία ζα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

- Να ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε 

λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη λα 

απνκαθξχλνληαη εχθνια απφ ηνπο ρψξνπο ηεο 

επηρείξεζεο, 

- Να έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ πιηθφ αδηαπφηηζην θαη 

αλζεθηηθφ, ην νπνίν δελ ζα νμεηδψλεηαη εχθνια θαη 

γεληθά δελ ζα θαηαζηξέθεηαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 

αλ ηέηνηα πιηθά αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα θαη ην πιαζηηθφ. 

- Να κε παξακνξθψλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε 

ρξήζε ηνπο. 

- Να θέξνπλ πνδνθίλεην θάιπκκα, ην νπνίν ζα 

εθαξκφδεη ζηα ρείιε ηνπ δνρείνπ ζηεγαλά, ψζηε λα 

απνθιείεηαη ε είζνδνο ζ' απηά εληφκσλ θαη 

ηξσθηηθψλ, θαζψο θαη ε παξαβίαζε ηνπο απφ ην 

αλαδεηνχληα ηξνθή δψα (ζθχινη, γάηεο).  

- Σα δνρεία ή νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ηξνθίκσλ, 

απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή 

ηξνθίκσλ. 

 πληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθώλ πιαζηηθώλ ζάθσλ νη 

νπνίνη ζα ηνπνζεηνύληαη ζην εζσηεξηθό ησλ δνρείσλ 

ησλ απνξξηκκάησλ, θαηά ηξόπν πνπ ηα άθξα ηνπ 

αλνίγκαηνο ηνπ ζάθνπ λα αλαδηπιώλνληαη πεξηκεηξηθά 

ζηα ρείιε ηνπ ζηνκίνπ ηνπ δνρείνπ. Οη ζάθνη ζα πξέπεη 

λα δέλνληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη εύθνια. 

 Όια ηα δνρεία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη λα 

απνιπκαίλνληαη πεξηνδηθά, ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε ρψξνπο παξαζθεπήο πξντφλησλ πςεινχ 

θηλδχλνπ φπνπ ε απνιχκαλζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε 
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ζπρλφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

 Καηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο, ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηνλ ζπρλφ θαζαξηζκφ 

θαη απνιχκαλζε, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ δνρείσλ. 
3. Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε πξφβιεςε γηα 

ηελ απνκάθξπλζε θαη ηελ απνζήθεπζε 

απνξξηκκάησλ ηξνθψλ ή άιισλ απνξξηκκάησλ. 

Οη ρψξνη απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ηξφπν πνπ λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί θαη 

λα πξνιακβάλεηαη ε δηείζδπζε εληφκσλ θαη 

ινηπψλ επηβιαβψλ δψσλ, θαζψο θαη ε κφιπλζε 

ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ρψξσλ. 

 Η απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνλ ρψξν 

επεμεξγαζίαο ηνπ θξέαηνο, ησλ πνπιεξηθψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε 

εξγάζηκεο εκέξαο. Η ζπρλφηεηα ζπιινγήο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνπο ρψξνπο 

επηρείξεζεο  εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν θαη απφ ην είδνο 

ηνπο.  

 Σα απνξξίκκαηα δηαηεξνχληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο ή 

δνρεία πνπ ζρεδηάδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ.   

Καλνληζκόο 1774/2002 «γηα ηνλ θαζνξηζκό 

πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά 

ππνπξντόληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα 

θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν». 

 Σα θξενπσιεία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα ππνπξντφληα 

δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ηνπο 

(π.ρ. ππνιείκκαηα θξέαηνο, νζηά) σο εμήο: 

> Απ’ επζείαο ζε ηδηνθηήηεο δψσλ ζπληξνθηάο. ε 

απηήλ ηε πεξίπησζε, ηα ππνπξντφληα ζπιιέγνληαη 

ζε πεξηέθηε κε ζρεηηθή ζήκαλζε, έσο φηνπ 

απνκαθξπλζνχλ.     

> ε εγθεθξηκέλα θέληξα ζπιινγήο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ ηέηνηα θέληξα θαη 

κεραληζκνί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

> ε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, φηαλ ζα ππάξμεη ηθαλφο 

αξηζκφο ηέηνησλ κνλάδσλ, ψζηε λα εμππεξεηείηαη 

ην ζχλνιν ησλ θξενπσιψλ ηεο ρψξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗ   ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ    

 

ΝΔΡΟ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Κ.Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

  

Απφ ηηο 25.12.2003 ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο γηα ην λεξφ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο (πφζηκν) φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ2/2600/2001 

(ΦΔΚ 892/Β/11.07.2001, «Πεξί ηεο πνηφηεηαο 

λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο» ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ηεο 3
εο

 .11.1998. 

 

Σν λεξφ απηφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε 

δηαζθαιίδεηαη ε κε κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ.   

 Σν λεξφ ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε 

(«πφζηκν») φηαλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ χδξεπζεο 

απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχεηαη λεξφ ε επηρείξεζε, ή απφ 

δεμακελέο απνζήθεπζεο χδαηνο ηεο επηρείξεζεο, πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην «πφζηκν 

λεξφ».  

 Δάλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθή πεγή ζα πξέπεη λα 

πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ «πφζηκνπ». Σν λεξφ απφ 

ηδησηηθή πεγή ζα πξέπεη λα εμπγηαίλεηαη θαη λα ειέγρεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμπγίαλζεο.   

 «Πφζηκν λεξφ» ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη: 

 γηα ην πιχζηκν ησλ επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

 γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ 

ηξνθίκσλ, 

 γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ, ζθεπψλ, 

κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο απνζθιήξπλζεο ηνπ 

λεξνχ, ηφηε ηα θίιηξα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε γηα λα κε κνιχλνπλ ην λεξφ. Σα θίιηξα πξέπεη 

λα αιιάδνληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗ  ΠΡΟΩΠΗΚΟ, ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ     

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Κ.Τ. Α. 487 /ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

  
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. 

 

 Η πγεία θαη ε πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα ηελ απνθπγή επηκφιπλζεο ηνπ θξέαηνο, ησλ 

πνπιεξηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο κε παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο θαη κηθξννξγαληζκνχο αιινίσζεο. 

 Η απαίηεζε απηή αθνξά θάζε εξγαδφκελν, πνπ εξγάδεηαη 

ζηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θέξεη ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο θαη ν 

εξγαδφκελνο. 

 Μεγάινο αξηζκφο κηθξννξγαληζκψλ κεηαθέξεηαη κε ηα 

ρέξηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Γη' απηφ, ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη 

ζηα θξενπσιεία ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ απζηεξνχο 

θαλφλεο πγηεηλήο ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπο.   

 Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην θξενπσιείν ζα 

πξέπεη λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ ηαθηηθά, ηδηαίηεξα: 

- Μεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο  

- Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο 

- Μεηά από ην δηάιεηκκα  

- Μεηά από ην ρεηξηζκό πξώησλ πιώλ θαη ησλ 

ζπζηαηηθώλ 

- Μεηά ηελ επαθή κε κνιπζκέλα ηξόθηκα 

- Μεηά ηελ απνκάθξπλζε/ ρεηξηζκό ησλ 

απνξξηκκάησλ  

- Μεηά από βήμηκν ή θηέξληζκα  

- Μεηά από θάπληζκα, θαγεηό ή πνηό 

 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά 

κε ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ηελ θαζαξή ελδπκαζία. 

 Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα θνξά ζηνιή εξγαζίαο ε νπνία 

είλαη θαζαξή, ζην θαηάιιειν κέγεζνο θαη κε φια ηεο ηα 

θνπκπηά. Γεληθά ε ζηνιή εξγαζίαο (πξνζηαηεπηηθή 

έλδπζε) πξέπεη λα είλαη αλνηρηφρξσκε, θαηά πξνηίκεζε 

ιεπθή, θαη λα έρεη φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο ηζέπεο. Η 

ζηνιή πξέπεη λα αιιάδεηαη θαζεκεξηλά. 

 Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηα θξενπσιεία 

πξέπεη: 

- Να έρεη θξνληίζεη γηα ηελ γεληθή θαζαξηφηεηα ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ. 

- Να πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζηα απνδπηήξηα (ηεο 

επηρείξεζεο ή ηα θνηλφρξεζηα απνδπηήξηα) πξηλ 

απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ πψιεζε 

ηξνθίκσλ. 

- Να αθήλεη ην επαλσθφξη ηνπ θαη ηα άιια 

πξνζσπηθά ηνπ είδε θαη λα θνξά ηε ζηνιή 

εξγαζίαο. 

- Να ρξεζηκνπνηεί γάληηα κηαο ρξήζεσο φπνπ 

απαηηείηαη. 

- Να έρεη θαιά θνκκέλα, θαζαξά λχρηα θαη θαζαξά 

καιιηά. 

- Να κελ θνξά θνζκήκαηα. 

- Να θαιχπηεη κε αδηάβξνρν επίδεζκν ηηο πιεγέο 

ζηα ρέξηα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν εθηεζεηκέλν 
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ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπο, ψζηε λα κελ 

πξνθαιείηαη επηκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ. Να 

ρξεζηκνπνηεί επηδέζκνπο έληνλνπ ρξψκαηνο, εάλ 

ρξεηαζηεί, ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια εάλ 

απνθνιιεζνχλ. 

- Να κελ θαπλίδεη παξά κφλν ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. 

- Να πιέλεη ζσζηά ηα ρέξηα ηνπ.  

- Να κελ ηξψεη ή πίλεη ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο 

ή δηάζεζεο. 

 Σν ζσζηφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ πεξηιακβάλεη: 

- ρξεζηκνπνίεζε ζαπνπληνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ ξχπσλ  

- ηξίςηκν ησλ λπρηψλ θαη ησλ ρεξηψλ κε θαηάιιειε 

κηθξή βνχξηζα 

- θαιφ μέπιπκα κε λεξφ 

- ζηέγλσκα κε ραξηί κηαο ρξήζεσο ή ζπζθεπή 

ζηεγλψκαηνο 

- απνιχκαλζε φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην (ε 

απνιχκαλζε είλαη απαξαίηεηε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ καδί κε ην 

ζαπνχλη).  

 Σν πξνζσπηθφ θαηά ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο πξέπεη:  

- Να θνξά ζσζηά ηε ζηνιή εξγαζίαο, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή. 

- Να αιιάδεη ηε ζηνιή εξγαζίαο ελδηάκεζα ηεο 

εξγαζίαο αλ απηή είλαη ιεξσκέλε ζε βαζκφ πνπ 

λα απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ επηκφιπλζε ησλ 

ηξνθίκσλ. 

- Να ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά θαηά ηελ ψξα ηεο 

εμππεξέηεζεο, δειαδή λα κε θαπλίδεη, λα κε 

θηχλεη, λα κε ηξψεη, λα κελ πίλεη, λα κελ 

αθνπκπά ηα ρέξηα ζηε κχηε, ζην ζηφκα, ζηα 

καιιηά, ζηε ζηνιή εξγαζίαο θαη ζε άιια 

αληηθείκελα εθηφο ησλ ηξνθίκσλ κε ηα νπνία 

δνπιεχεη. 

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 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. 

 

 Οη εξγαδόκελνη ζηα θξενπσιεία ζα πξέπεη λα είλαη 

πγηείο θαη λα έρνπλ βηβιηάξην πγείαο, πνπ λα πηζηνπνηεί 

όηη δελ πάζρνπλ από λνζήκαηα ηθαλά λα κεηαδνζνύλ κε 

ηα ηξόθηκα. 

 Σν βηβιηάξην πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πξνζσπηθφ παξνπζηαζηεί θάπνην 

απφ ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ηα ηξφθηκα, ν 

ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο έρεη ηελ λνκηθή ππνρξέσζε λα 

ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη 

απνθιεηζκφ απφ ηελ εξγαζία ή απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ηεο εξγαζίαο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν. 

 Κάζε άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ηξνθίκσλ, ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, ζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ηνπ απφ θάπνηα αζζέλεηα, φηαλ ππάξρεη ν 

θίλδπλνο κεηάδνζήο ηεο κε ηα ηξφθηκα. Θα πξέπεη λα 

ελεκεξψλεη επεηγφλησο: 

- Όηαλ γλσξίδεη ή ππνςηάδεηαη φηη είλαη θνξέαο ή 

πάζρεη απφ θάπνηα αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί 
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ζηα ηξφθηκα 

- Όηαλ έρεη θάπνην ηξαχκα, δεξκαηηθή κφιπλζε, έιθνο, 

εκεηφ, δηάξξνηα ή αλάινγε ζηνκαρηθή δηαηαξαρή.  

 Σελ ππνρξέσζε απηή ηελ αλαιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη 

κε γξαπηή δήισζε ηελ νπνία ππνγξάθνπλ θαηά ηελ 

πξφζιεςή ηνπο. 

 Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο είλαη 

ππεχζπλνη νη εξγαδφκελνη. Οη δαπάλεο ηφζν γηα ηελ 

πξνκήζεηα, φζν θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ελδπκαζίαο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηνπο 

ρψξνπο επεμεξγαζίαο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ ηξνθίκσλ 

πνπ δελ θνξά θαηάιιειε ελδπκαζία εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΚΡΔΑΣΟ, ΣΩΝ ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ      

 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Κ.Τ. Α. 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 
Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηε παξαιαβή   
1. Η 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 πξνο βξψζε. 

 Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξέπεη λα γίλνληαη έιεγρνη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ θξεάησλ ή/ θαη ησλ πνπιεξηθψλ.  

 Σα θξέαηα ή/ θαη ηα πνπιεξηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη λα θέξνπλ ζήκα ή ζθξαγίδα 

θαηαιιειφηεηαο, ζχκθσλε κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο.  

 Κάζε θαηάζηεκα πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλεη 

(θξέαηα, παξαπξντφληα, πνπιεξηθά θιπ.). Σα απαξαίηεηα 

ζε θάζε πεξίπησζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα νξίδνληαη απφ ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο.  

 Ιδηαίηεξα γηα ζθάγηα βννεηδψλ, απηά πξέπεη λα θέξνπλ 

εηηθέηεο γηα ηελ επηζήκαλζή ηνπο. Οη εηηθέηεο, πξέπεη λα 

είλαη απαξαβίαζηεο, αλζεθηηθέο ζην ζθίζηκν θαη θαιά 

θνιιεκέλεο ζην θάζε ηεηαξηεκφξην, ηεκάρην θξέαηνο ή 

ζπζθεπαζία. Οη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

πάλσ ζε θάζε εηηθέηα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία.   

 Καηά ηελ παξαιαβή ειέγρνληαη ηα παξαθάησ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξαιακβάλνληαη: 

 Η θαηάζηαζε πγηεηλήο θαη ζεξκνθξαζία 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 Η ζεξκνθξαζία ησλ πξντφλησλ  

 Η ηνπνζέηεζε πξντφλησλ κέζα ζηα κεηαθνξηθά 

κέζα θαη ε παξνπζία αληηθεηκέλσλ ή πξντφλησλ 

πνπ δπλεηηθά ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα ηξφθηκα. 

 Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε 

καθξνζθνπηθφ έιεγρν. Γίλεηαη έιεγρνο γηα 

αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο νζκή απφ 

ρεκηθέο νπζίεο ή θαχζηκα, ζεκάδηα αιινίσζεο 

φπσο κνχρια ή ζήςε. 

 Η ζπζθεπαζία ησλ πξψησλ πιψλ, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη άζηθηε, αθέξαηα θαη θαζαξή, ρσξίο 

ζεκάδηα αιινηψζεσλ, εμσηεξηθέο θζνξέο θαη 

παξακνξθψζεηο. 

 Η εκεξνκελία ιήμεο.. 

 Γελ πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά:  

- αιινησκέλεο πξψηεο χιεο θαη ζπζηαηηθά , 

- ηξφθηκα, γηα ηα νπνία έρεη παξέιζεη ν 

πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπο, 

- ηξφθηκα γηα ηα νπνία δελ ηεξήζεθε ε ζσζηή 

ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, 

- ηξφθηκα κε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία 

 Σα απνξξηπηφκελα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη 
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ζην πξνκεζεπηή ή λα απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ ρψξν θαη 

λα θέξνπλ θάπνηα αλαγλσξηζηηθή έλδεημε ηεο 

αθαηαιιειφηεηαο ηνπο, έσο φηνπ απνξξηθζνχλ αξγφηεξα. 

 Γηα θξενπσιεία κε άδεηα παξαθείκελνπ ρψξνπ ζπληζηάηαη 

ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο κηθξνβηνινγηθήο θαηάζηαζεο 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη ε επηβεβαίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

πγηεηλήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Όπνπ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηε δηαλνκή θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο επηρείξεζεο.  

 Καηά ηελ παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαρχηαηα θαη ε απνζήθεπζε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ ζηηο ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο ςχμεσο ή θαηάςπμεο.  

ΥΔΗΡΗΜΟ – ΣΔΜΑΥΗΜΟ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκό: 

Όια ηα ηξφθηκα ηα νπνία δηαθηλνχληαη, 

απνζεθεχνληαη ζπζθεπάδνληαη, εθηίζεληαη θαη 

κεηαθέξνληαη, πξνθπιάζζνληαη απφ θάζε 

κφιπλζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηα θαηαζηήζεη  

(α) αθαηάιιεια πξνο βξψζε, ή επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία, 

(β) κνιπζκέλα θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα αλακέλεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζε 

απηή ηε θαηάζηαζε. Ιδηαίηεξα ηα ηξφθηκα 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ή λα 

πξνζηαηεχνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

ειαρηζηνπνηεί ηνλ νπνηνδήπνηε θίλδπλν 

κφιπλζεο. 

 Τςειά επίπεδα αηνκηθήο πγηεηλήο απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ λσπνχ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Η 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

πεξηνξηζηνχλ νη επηκνιχλζεηο ιφγσ θαθψλ πξαθηηθψλ 

θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο.  

 Ο ηεκαρηζκφο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη γξήγνξα, ζε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο θνπήο θαη κε 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία.  

 Η θνπή θηκά πξέπεη λα γίλεηαη παξνπζία ηνπ πειάηε. Γελ 

επηηξέπεηαη ε παξακνλή θηκά ζηηο κεραλέο θνπήο θηκά. 
Ο θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ πξέπεη λα γίλεηαη 

ηαθηηθά θαη νπσζδήπνηε ζην ηέινο θάζε εκέξαο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη θηκά απφ θαηεςπγκέλν θξέαο 

πξέπεη λα ηνλ ηεκαρίδεη ζε δεχηεξε κεραλή.  
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  - ΤΝΣΖΡΖΖ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε – 

δηαηήξεζε  

Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ 

απνζεθεχνληαη ζηελ επηρείξεζε πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νχησο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε επηβιαβήο αιινίσζε 

θαη λα πξνθπιάζζνληαη απφ κνιχλζεηο. 

 Κάζε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο θαη 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ςπθηηθφ 

ζάιακν, δηαζηάζεσλ αλάινγσλ κε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη θαη 

εμνπιηζκέλνη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ πξντφλησλ. 

 Η απνζήθεπζε-ζπληήξεζε θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ, 

θαζψο θαη ησλ παξαπξντφλησλ απηψλ, πξνηείλεηαη λα 

γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο. Αλ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ.  

 Οη ςπθηηθνί ρψξνη πξέπεη λα έρνπλ δάπεδν αλζεθηηθφ, 

αδηάβξνρν πνπ λα κπνξεί λα θαζαξηζηεί. Οη ηνίρνη πξέπεη 

λα είλαη ιείνη, απφ αλζεθηηθφ θαη αδηάβξνρν πιηθφ 

(πιαθάθη, πιαζηηθφ πάλει θιπ). Η νξνθή πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ αδηάβξνρν αλζεθηηθφ πιηθφ 

(απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο πνιπνπξεζάλεο).  

 ηνπο ρψξνπο απηνχο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο 

ςπθηηθφο κεραληζκφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαηψηεξεο απφ ηνπο 7
o
C γηα ην θξέαο, γηα ηα  

παξαπξντφληα (πρ. ζπθψηηα) ζηνπο 3
o
C θαη ζηνπο 4

o
C γηα 

ηα πνπιεξηθά. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο, 

πξνηείλεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ λα θπκαίλεηαη 

απφ 2 έσο 4 
o
C. 
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 Ο εμνπιηζκφο ζηνπο ρψξνπο ςχμεο λσπψλ ζθάγησλ 

(γάληδνη αλάξηεζεο, ηζηγθέιηα) πξέπεη λα είλαη 

αλνμείδσηνο. 

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο – ζπληήξεζεο ηνπ θξέαηνο ή ησλ 

πνπιεξηθψλ (ςπγεία, ςπθηηθνί ζάιακνη, θαηαςχμεηο) 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλή θαη επαξθήο απφζηαζε 

αλάκεζα ζηα απνζεθεπκέλα ζθάγηα /ή θξέαηα γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ςχμε 

ηνπο.  

 Η απνζήθεπζε ζε ςχμε ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ  

θξέαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε μερσξηζηνχο ζαιάκνπο, 

εθηφο αλ ππάξρεη δηαρσξηζκφο θαη δηάηαμε ηέηνηα πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηκφιπλζεο κεηαμχ 

ησλ πξντφλησλ .  

 Σν θαηεςπγκέλν θξέαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 

ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ –15
ν
 C θαη ην θαηεςπγκέλν 

θξέαο πνπιεξηθψλ ζηνπο –18
ν
 C. 

 πληζηάηαη, λα κελ απνζεθεχεηαη ζηνπο ίδηνπο ζαιάκνπο 

ην ζπζθεπαζκέλν θξέαο πνπιεξηθψλ κε ην κε 

ζπζθεπαζκέλν λσπφ θξέαο. Όηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, 

ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο λνεηφο δηαρσξηζκφο ησλ 

δχν εηδψλ πξντφλησλ. 

 Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ πξέπεη λα ειέγρεηαη ε εκεξνκελία ζηελ έλδεημε 

«αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ.. ». 

 Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη πξνο 

πψιεζε πξηλ παξέιζεη ε εκεξνκελία αλάισζεο.  

 Απαγνξεύεηαη λα απνζεθεύνληαη άιια πξντόληα ή 

πιηθά ζηνπο ςπθηηθνύο ρώξνπο, όπσο πιηθά 

ζπζθεπαζίαο, απνξξππαληηθά. 

 Γηα ηε ζσζηή δηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ, ε κεηαθνξά απφ 

θαη πξνο ην ςπγείν πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη νκνηφκνξθε θαη 

απνηειεζκαηηθή ςχμε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδεηαη 

ζσζηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ςπγείνπ. Πξέπεη λα 

ειέγρνληαη ηαθηηθά νη εκεξνκελίεο ζθαγήο, παξαγσγήο ή 

ιήμεσο ησλ πξντφλησλ. 

 Απαγνξεύεηαη ε απεπζείαο κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ 

από ην θνξηεγό ςπγείν ζηε βηηξίλα έθζεζεο. Σα 

πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζην ςπγείν κέρξη λα απνθηήζνπλ 

ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία θαη κεηά κεηαθέξνληαη ζηε 

βηηξίλα έθζεζεο. 

 Σα θαηεςπγκέλα πξντόληα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη 

ζηελ θαηάςπμε θαη απαγνξεύεηαη λα μεπαγώζνπλ θαη 

λα θαηαςπρζνύλ μαλά.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε απόςπμε θαη πώιεζε ησλ 

θαηεςπγκέλσλ παξαπξντόλησλ (π.ρ. ζπθώηηα). 

 Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε ησλ θαηεςπγκέλσλ πξντόλησλ 

σο λσπώλ κεηά ηελ απόςπμε ηνπο.  

 

ΔΚΘΔΖ   

  Οη βηηξίλεο ή πξνζήθεο έθζεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 
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ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα 

ςπγεία. ηηο βηηξίλεο ειέγρνληαη:  

 νη ζεξκνθξαζίεο ςχμεο- θαηάςπμεο, 

 ην αθέξαην ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη νη εκεξνκελίεο 

ιήμεο ηνπ πξνζπζθεπαζκέλνπ – θαηεςπγκέλνπ 

θξέαηνο. 

 Απαγνξεύεηαη λα ππεξθνξηώλνληαη ηα ςπγεία. 

 Σηο ψξεο πνπ ηα θαηαζηήκαηα είλαη θιεηζηά, νη βηηξίλεο 

έθζεζεο πξέπεη λα θιείλνπλ κε πιαζηηθέο πφξηεο γηα λα 

δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ζε ρακειά επίπεδα. 

 Η επηινγή ηνπ θξέαηνο απφ ηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα   

γίλεηαη ρσξίο ηελ ςειάθεζή ηνπ. 

 Η έθζεζε θξέαηνο, πνπιεξηθψλ θαη παξαπξντφλησλ 

πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθή βηηξίλα έθζεζεο 

(μερσξηζηέο βηηξίλεο). Αλ ε έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ 

ίδηα βηηξίλα έθζεζεο, ηφηε πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ (εζσηεξηθά 

δηαρσξηζηηθά απφ πιεμηγθιάο ή αλνμείδσην ή πιαζηηθφ 

πιηθφ).  

 Απαγνξεύεηαη ε έθζεζε ζθάγησλ ή θξέαηνο ή 

πνπιεξηθώλ ζε ηζηγθέιηα ή ζε ρώξνπο πνπ έρνπλ 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (π.ρ. εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ).  

 Σα ηζηγθέιηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ησλ θαηαζηεκάησλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

έθζεζε ησλ πξντφλησλ. 

 Οη δίζθνη, ηα ηειάξα, νη επηθαιπκκέλεο ή αθάιππηεο 

μχιηλεο επηθάλεηεο δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε πξντφλησλ θξέαηνο ή πνπιεξηθψλ 

ζε: 

 ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο  

 ζε επηθάλεηεο ή δνρεία πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή 

κε ην δάπεδν  

 ζε επηθάλεηεο ή δνρεία πνπ βξίζθνληαη θάησ ή δίπια 

απφ ηηο βηηξίλεο ή ηηο ςπρφκελεο επηθάλεηεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε αζπζθεχαζησλ έηνηκσλ πξνο 

θαηαλάισζε πξντφλησλ (π.ρ. ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ 

αιιαληηθψλ) ζηηο ίδηεο βηηξίλεο κε ην λσπφ θξέαο ή ηα 

πνπιεξηθά.  

 Ο θαζαξηζκφο, ε απνιχκαλζε θαη ν έιεγρνο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ςπγείσλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη έθζεζε (ηα ηξία ζηάδηα ηεο 

«αιπζίδαο ςχρνπο») ησλ πξντφλησλ, είλαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ δηάζεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

πγηεηλνχ θαη αζθαινχο πξντφληνο.  

 Δπηηξέπεηαη ε έθζεζε λσπψλ θξεάησλ κε ηελ πξνζηαζία 

θαηάιιεισλ κεκβξαλψλ ρσξίο λα ζπληζηά 

πξνζπζθεπαζία. 

 Η επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ (ζθξαγίδεο, εηηθέηεο θιπ) ε 

νπνία εμαζθαιίδεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπο πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη κε πξνζνρή απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

θξενπσιείνπ.  

 Η αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ εκπνξηθψλ 

εγγξάθσλ, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο, ησλ 
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δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ, πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο, ηνλ ηξφπν θαη εκεξνκελία 

κεηαθνξάο ηνπ θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ έρεη ππνζηεί.  

ΤΛΗΚΑ ΠΔΡΗΣΤΛΗΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΚΣΔ ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ ΣΡΟΦΗΜΑ 

Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ, Κεθ. Η, ΗΗ 

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε αξηζκ. 14/89, άξζξν 
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 Όια ηα είδε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ κε 

ζπζθεπαζκέλσλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ λφκηκα 

ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα θαη ζηελ 

επηζήκαλζε ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη θαηάιιεια γηα 

ηξφθηκα.  

 Σα θχιια ραξηηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πεξηηχιημε ηξνθίκσλ πνπ πσινχληαη ζην θξενπσιείν, 

πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαζαξά, ιεπθά ή ρξσκαηηζκέλα κε 

αβιαβείο ρξσζηηθέο, κε κεηαρεηξηζκέλα θαη αδηάβξνρα. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εθεκεξίδσλ ή ζειίδσλ πεξηνδηθψλ 

(γεληθά έληππνπ πιηθνχ) θαη αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ, κε 

εγθεθξηκέλνπ, γηα ηελ πεξηηχιημε ησλ ηξνθίκσλ. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην ρεηξηζκφ ηνπ 

ραξηηνχ πεξηηχιημεο γεληθφηεξα, έηζη ψζηε ε δέζκε ηνπ 

ραξηηνχ λα είλαη πξνθπιαγκέλε απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο θαη εηδηθφηεξα θαηά ηνλ 

απνρσξηζκφ ησλ θχιισλ ραξηηνχ απφ ηε δέζκε πνπ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε θαζαξά ρέξηα.  

 Απαγνξεύεηαη ε δηαβξνρή ηνπ δαθηύινπ κε ζάιην γηα 

ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ ραξηηνχ, δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε θαζαξά ρέξηα. 

 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κεκβξάλεο αλαγελλεκέλεο 

θπηηαξίλεο γηα ηελ πεξηηχιημε ησλ ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα 

είλαη θαιπκκέλε απφ ηε κία πιεπξά ηεο. Απαγνξεχεηαη ε 

επαθή ησλ ηξνθίκσλ κε ηελ έγρξσκε φςε ησλ κεκβξαλψλ 

αλαγελλεκέλεο θπηηαξίλεο.  

 Όινη νη πεξηέθηεο (ράξηηλα θνπηηά, πεξηέθηεο απφ πιαζηηθή 

χιε ή αινπκίλην) ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πψιεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαζαξνί, 

πξνζηαηεπκέλνη απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε θαη ε 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπο, φηαλ απηή απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη απαξαίηεηα κε θαζαξά ρέξηα 

 Η απνζήθεπζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε εηδηθφ ρψξν απνθιεηζηηθά γηα απηά ηα πιηθά ή ζε 

εξκάξηα. 

ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΗΜΟΛΤΝΖ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επηκόιπλζεο  

 

Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

πξέπεη, κε εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο 

ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη ζε βάζνο θαη, ελ αλάγθε, λα 

απνιπκαίλνληαη, ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

 

 Η παξαιαβή, ν ρεηξηζκφο, ε απνζήθεπζε, θαη ε έθζεζε γηα 

πψιεζε ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

επηκφιπλζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν εμνπιηζκφο θαη νη 

επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο θαη ηα 

πνπιεξηθά πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

θαηάιιεια πιηθά θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε ην 

θξέαο λα κελ επηκνιχλεηαη.   

 Απαγνξεύεηαη ε πψιεζε ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ 

αιιαληηθψλ ή ινπθάληθσλ ζηηο ίδηεο βηηξίλεο κε ην λσπφ 

θξέαο ή ηα πνπιεξηθά.  
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 Οη ηακπέιεο κε ηηο ηηκέο ή άιιεο ελδείμεηο γηα ηα πξνο 

πψιεζε θξέαηα θαη πνπιεξηθά, δελ πξέπεη λα επηκνιχλνπλ 

ηα πξντφληα. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην «θάξθσκα» ησλ 

ηακπειψλ ζην θξέαο ή ζηα πνπιεξηθά, θαζψο επίζεο θαη ε 

ρξήζε ζπξκάησλ, απηνθφιιεηεο ηαηλίαο, ζπξξαπηηθψλ θαη 

ζπλδεηήξσλ. Οη ηακπέιεο πξέπεη λα είλαη αδηάβξνρεο θαη 

λα πιέλνληαη ζπζηεκαηηθά.  

 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δσληαλψλ θπηψλ κέζα ή 

πάλσ ζε ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή έθζεζεο θξεάησλ θαη 

πνπιεξηθψλ.  

 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο θαη 

ηα πνπιεξηθά ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα 

ειέγρνληαη εχθνια, λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ θαζαξηζκνχ έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ν 

θίλδπλνο επηκφιπλζεο. 

 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη ή λα 

απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη ή κε 

κεραληθά κέζα.  

 Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα θνξά ηε 

θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο θαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο 

γηα ηε πξνζσπηθή πγεία θαη πγηεηλή, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ VII. 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ςχμεσο ησλ ςπγείσλ ζπληεξήζεσο ησλ 

θξεάησλ θαη ησλ πνπιεξηθψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο ζεξκφκεηξν, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν 

ζεκείν γηα λα κελ θαηαζηξέθεηαη. Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ηξφπν πνπ λα ειέγρεηαη ε 

ζεξκνθξαζία απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γπάιηλσλ πδξαξγπξηθψλ 

ζεξκφκεηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπάζνπλ θαη λα ξππάλνπλ 

ην θξέαο. 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ / ΑΡΥΔΗΑ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα απαηηνύκελα έγγξαθα / 

αξρεία 

 

  Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα, 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλεη 

(θξέαηα, παξαπξντφληα, πνπιεξηθά θιπ.). Σα απαξαίηεηα 

ζε θάζε πεξίπησζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα νξίδνληαη απφ ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο.  

 Ιδηαίηεξα γηα ζθάγηα βννεηδψλ, απηά πξέπεη λα θέξνπλ 

εηηθέηεο γηα ηελ επηζήκαλζή ηνπο. Οη εηηθέηεο, πξέπεη λα 

είλαη απαξαβίαζηεο, αλζεθηηθέο ζην ζθίζηκν θαη θαιά 

θνιιεκέλεο ζην θάζε ηεηαξηεκφξην, ηεκάρην θξέαηνο ή 

ζπζθεπαζία. Οη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

πάλσ ζε θάζε εηηθέηα αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία.   

 ηελ επηρείξεζε ηεξείηαη ν θαηάιιεινο θάθεινο ζρεηηθά 

κε ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

θαη πεξηέρεη: 
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- Σελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε. 

- Σελ πεξηγξαθή ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (ηερληθέο 

νδεγίεο). 

- Σν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζην 

νπνίν πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη 

ζπγθεληξψζεηο ηνπο, νη απαηηήζεηο ηνπο ζε 

ζεξκνθξαζία, ε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο (εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, εηήζην 

πξφγξακκα). 

- Οδεγίεο ρξήζεο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. 

- Καηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ εθαξκφδεηαη ην 

θάζε πιηθφ. 

- Καηάινγν ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα 

ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε. 

- Ο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πξνζσπηθφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν (ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ, πηζαλνχο 

θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία απηή 

θαζψο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο). 

- Σεξείηαη αξρείν εθαξκνγήο θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ νπηηθνχ ειέγρνπ (ππφδεηγκα ζην 

παξάξηεκα 1). 

- Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη, αλάινγα κε ηε 

δπλακηθφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπο, λα πξνβαίλνπλ 

ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο 

απνιχκαλζεο (κηθξνβηνινγηθνί έιεγρνη, έιεγρνο 

ππνιεηκκάησλ απνιπκαληηθψλ), ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ην εμάκελν. 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΡΩΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΝΣΟΜΩΝ  

Πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα 

λα δηαζθαιηζηεί φηη ειέγρνληαη ηα έληνκα θαη 

ηξσθηηθά. 

 Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ ηξσθηηθψλ θαη ησλ εληφκσλ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη, όηαλ δελ ππάξρεη ε απαηηνύκελε γλώζε, κε 

εηαηξεία εηδηθή γηα απεληνκψζεηο θαη θαηαπνιεκήζεηο 

ηξσθηηθψλ, κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο (ζπκβφιαην).  

 Γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα 

θξνληίδνπλ: 

- Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ εληφκσλ θαη 

ηξσθηηθψλ ζηελ επηρείξεζε 

- Σελ θάιπςε ησλ παξαζχξσλ κε ζήηεο. 

- Σελ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ παγίδσλ (ρσξίο 

ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα θαχζε εληφκσλ αιιά κε 

επηθάλεηα πξνζθφιιεζεο) γηα ηα έληνκα 

- Σηο ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο θαη εάλ ρξεηαζηεί κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ ζπκβνχισλ 

- Σε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εληνκνθηφλα ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάκεηξνη: 

 πξηλ ηνλ ςεθαζκφ λα απνκαθξχλνληαη ή λα 
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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 ζα πξέπεη λα ηεξνχλ αλάινγν αξρείν 

εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη 

εληφκσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΥ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Κ.Τ. Α. 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Π.Γ. 126/2000 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε   
Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε 

ή/ θαη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ φζσλ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα, αλάινγα κε 

ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 

«Οη ηδηνθηήηεο ή ππάιιεινη θξενπσιείνπ ή νη 

ηερλίηεο εξγαζηεξίσλ επεμεξγαζίαο θαη 

ηππνπνίεζεο θξεάησλ, νη νπνίνη αζθνχλ ην 

επάγγεικα κεηά ηηο 20-12-1988 ή πξνηίζεληαη 

γηα πξψηε θνξά λα αζρνιεζνχλ ζε θξενπσιείν 

ή εξγαζηήξην θξεάησλ κε ηνλ ηεκαρηζκφ, ηε 

απνζηέσζε , ηε πεξηπνίεζε, ηελ παξνπζίαζε ή 

θαη κε ηελ πψιεζε ησλ θξεάησλ, ππνρξενχληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ 

θξενπψιε λα είλαη θάηνρνη βεβαίσζεο ή 

πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

θξενπψιε». 

 ε θάζε θαηάζηεκα, πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν 

εθπαίδεπζεο ή βεβαίσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

θαη ησλ ππεύζπλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θξενπσιείσλ ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαλφλεο ζρεηηθά κε: 

- ηελ αηνκηθή πγεία θαη πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ 

- ηελ ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εξγαζία 

- ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 

ψξα ηεο εξγαζίαο 

- ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 

ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηνπαιεηψλ 

- ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλψλ 

ρεηξηζκψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

 Η εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έγηλε θαηά 

ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη φηη επαλαιακβάλεηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Η πψιεζε θξέαηνο πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκα ηα νπνία 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη 

εξγαζηεξηαθέο επηδείμεηο απφ ηηο ρνιέο Δπαγγεικάησλ 

Κξέαηνο Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο θαη ηα νπνία θέξνπλ ηα 

ζρεηηθά απνδεηθηηθά (πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο) πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάξηηζε ηνπο ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

 Η αλαλέσζε ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ δελ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρνιψλ 

Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα εθάζηνηε 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΔΦΔΣ (κεηξψν εθπαηδεπηψλ-

δηδαθηέα χιε ΔΦΔΣ).  
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ΜΔΡΟ 4  ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

 

 

Α. ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ, ΦΤΗΚΟΗ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Οη ζεκαληηθφηεξνη βηνινγηθνί, θπζηθνί θαη ρεκηθνί θίλδπλνη πνπ απαληψληαη ζην θξέαο ζηα πνπιεξηθά θαη ηα 

πξντφληα ηνπο παξαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

ΚΡΔΑ, ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΡΔΑΣΟ  

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Οη ηξνθνινηκψμεηο ή ηξνθνηνμηλψζεηο κεηά απφ ηε θαηαλάισζε λσπνχ αθαηέξγαζηνπ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ  

νθείινληαη ζπλήζσο ζηνπο παξαθάησ κηθξννξγαληζκνχο: 

Είδος Μικροοργανιζμού Σσμπηώμαηα  

Escherichia coli  Ήπηα έσο έληνλε δηάξξνηα, εκεηφο, ζπαζκνί 

Escherichia coli 

O157:H7 

Πξνθαιεί αηκνξξαγηθή θνιίηηδα. Δλνρνπνηήζεθαλ σκά κπηθηέθηα, πξντφληα 

θξέαηνο θαη απαζηεξίσην γάια 

Listeria monocytogenes Πξνθαιεί ιηζηεξίσζε. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πνιιαπιαζηάδεηαη ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (ςχμεο 3
ν
C) 

Salmonella spp. Πξνθαιεί ηπθνεηδή, παξαηπθνεηδή ππξεηφ (Salmonella typhi, S.paratyphi A 

B), γαζηξεληεξίηηδα (S. typhimurium, S. enteritidis, S. infantis θιπ) Οη 

Salmonella spp. βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα ησλ δψσλ. 

Staphylococcus aureus Παξάγεη ζεξκναλζεθηηθή ηνμίλε ε νπνία πξνθαιεί ηξνθνδειεηεξίαζε, 

εληεξίηηδα, ηνμηθφ ζνθ. 

Campylobacter jejuni Πξνθαιεί θπξίσο εληεξίηηδεο θαη δηάξξνηεο. Όια ηα ζθάγηα ησλ πνπιεξηθψλ 

ζεσξείηαη φηη είλαη κνιπζκέλα κε Campylobacter 

Clostridium botulinum Πξνθαιεί αιιαληίαζε κεηά απφ θαηαλάισζε ηεο ηνμίλεο, κε πςειφ πνζνζηφ 

ζλεζηκφηεηαο 

Clostridium perfrigens Καηά ηε ζπνξνγνλία ηνπ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα παξάγεηαη εληεξνηνμίλε πνπ 

πξνθαιεί έληνλε δηάξξνηα θαη ζπάληα εκεηφ. 

Yersinia enterocolitica Η λφζνο είλαη γαζηξνεληεξηθή κε ζπκπηψκαηα φπσο δηάξξνηα, ππξεηφ, 

θνηιηαθφ πφλν, εκεηφ. 

Trichinella spiralis  
 

 

Νεκαηψδεο παξάζηην ην νπνίν εγθπζηψλεηαη ζε γξακκσηνχο κχεο δψσλ 

(θπξίσο ρνίξσλ). Η λφζνο ζηνπο αλζξψπνπο έρεη θπξίσο ζπκπηψκαηα 

«γξίπεο» (δηάξξνηα, ππξεηφο, κπτθφ άιγνο, αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα). 

Βαξηέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζηνλ ζάλαην.  

Taenia saginata Η πξνλπκθηθή κνξθή  (Cysticercus bovis) εγθπζηψλεηαη ζε ηζηνχο βννεηδψλ. 

Άςεην ή αηειψο ςεκέλν θξέαο βννεηδψλ ελνρνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

παξαζίηνπ 

πνγγψδεο 

εγθεθαινπάζεηα ησλ 

βννεηδψλ (BSE) 

Παζνινγηθή πξσηεΐλε (prion) πνπ πξνθαιεί ηε λφζν vCJ (λφζνο λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε κνηξαία γηα ηνλ άλζξσπν θαηάιεμε) 
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Taenia solium  

 

 

Η πξνλπκθηθή κνξθή  (Cysticercus cellulosae) εγθπζηψλεηαη ζε ηζηνχο 

ρνίξσλ, ζθχισλ θαη αλζξψπσλ. Άςεην ή αηειψο ςεκέλν θξέαο ρνίξσλ 

ελνρνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηνπ παξαζίηνπ. Κχζηεηο ζηνλ άλζξσπν έρνπλ 

αληρλεπηεί ζε ππνδφξηνπο ηζηνχο, κάηηα θαη εγθέθαιν 

Toxoplasma gondii Σν πξσηνδσηθφ παξάζηην εγθπζηψλεηαη ζε ηζηνχο ρνίξσλ θαη άιισλ 

ζειαζηηθψλ. ). Η λφζνο ζηνπο αλζξψπνπο έρεη θπξίσο ζπκπηψκαηα «γξίπεο» , 

απνβνιέο ζε εγθχνπο ζπγγελείο αλσκαιίεο ζε έκβξπα. Άςεην ή αηειψο 

ςεκέλν θξέαο ρνίξσλ ελνρνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

Balantitium coli Σν πξσηφδσν βξίζθεηαη ζε ρνίξνπο. Η λφζνο ζηνπο αλζξψπνπο έρεη θπξίσο 

ζπκπηψκαηα αηκνξξαγηθήο δπζεληεξίαο, αθπδάησζε  θαη ζπάληα νδεγεί ζε 

ζάλαην. Άςεην ή αηειψο ςεκέλν θξέαο ρνίξσλ, κε εληεξηθή επηκφιπλζε  

ελνρνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ηνπ. 

Cryptosporidium spp. Σν πξσηνδσηθφ παξάζηην πξνζβάιεη επηζειηαθά θχηηαξα αλζξψπσλ θαη 

κεγάισλ ζειαζηηθψλ (ηδηαίηεξα αγειάδσλ θαη πξνβάησλ) Η λφζνο ζηνλ 

άλζξσπν ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξξνηα, ηχπνπ ρνιέξαο, ηδηαίηεξα επηθίλδπλε 

ζε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα. 
Ιψζεηο Μνιπζκαηηθή επαηίηηδα Α, Λνηκψδεο γαζηξεληεξίηηδα 

ΦΤΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Είδος  Προέλεσζη  

Γπαιί Φσηηζηηθά, εξγαιεία, ζεξκφκεηξα 

Μέηαιια Βίδεο, κπνπιφληα, θαξθηά, ζχξκα, άγθηζηξα, ζθαίξεο, βειφλεο 

Κνζκήκαηα  Πξνζσπηθφ  

Πιαζηηθά Τιηθά ζπζθεπαζίαο, πξψηεο χιεο  

Σεκαρίδηα νζηψλ Πξψηεο χιεο, αθαηάιιειε επεμεξγαζία 

ΥΖΜΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

Είδος  Προέλεσζη  

Φπηνθάξκαθα, 

αληηβηνηηθά, νξκφλεο, 

ηνμίλεο, ιηπάζκαηα, 

παξαζηηνθηφλα, βαξέα 

κέηαιια, ξαδηελεξγέο 

νπζίεο  

Γεσξγηθά θαη θηεληαηξηθά θάξκαθα,  πεξηβάιινλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο, λεξά 

πιπζίκαηνο θαη θαζαξηζκνχ 

Υξσζηηθέο, πνιπκεξή  Τιηθά ζπζθεπαζίαο 

Ληπαληηθά, ρξψκαηα Δμνπιηζκφο θαη κεηαθνξηθά κέζα 

Απνξξππαληηθά, 

απνιπκαληηθά 

Αλεπαξθήο θαζαξηζκφο, ηπραία επηκφιπλζε, ιαλζαζκέλε απνζήθεπζε  

Δληνκνθηφλα, θάξκαθα 

θαηαπνιέκεζεο 

ηξσθηηθψλ 

Οπζίεο απφ θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 

Πνιπρισξησκέλα 

δπθαηλχιηα (BCBs)-

Γηνμίλεο 

Οπζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ ή είλαη 

πξντφληα βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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Β. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ ΠΩΛΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Πξνκήζεηα λσπνχ θξέαηνο 

Παξαιαβή λσπνχ θξέαηνο 

Μεηαθνξά κε ςχμε 

Απνζήθεπζε κε ςχμε 

Έθζεζε κε ςχμε 

Σεκαρηζκφο ζε 
 κεραλή θηκά 

1. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο λσπνύ θξέαηνο 

Σεκαρηζκφο/ απνζηέσζε 

Πψιεζε 

πζθεπαζία 

Παξνπζία αγνξαζηή 
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Πξνκήζεηα λσπνχ θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

Παξαιαβή λσπνχ θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

Μεηαθνξά κε ςχμε 

Απνζήθεπζε κε ςχμε 

Έθζεζε κε ςχμε 

2. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο λσπνύ θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

Σεκαρηζκφο 

Πψιεζε 

πζθεπαζία 
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Ππομήθεια παπαπποϊόντων κπέατορ

Παπαλαβή παπαπποϊόντων κπέατορ

Μεταυοπά με ψύξη

Αποθήκεςση με ψύξη

Έκθεση με ψύξη

Σςσκεςασία

3. Διάγραμμα ροής εμπορίας νωπών παραπροϊόντων κρέατος

Πώληση
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Γ. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

 Τα πποϊόνηα, ηα οποία πποζθέπονηαι για ηον πολλαπλαζιαζμό παθογόνων μικποοπγανιζμών ή ηο ζσημαηιζμό 

ηοξινών, ππέπει να διαηηπούνηαι ζε καηάλληλερ θεπμοκπαζίερ.  

 Ππέπει να αποθεύγεηαι η παπαμονή ηποθίμων εκηόρ σώπων ελεγσόμενηρ θεπμοκπαζίαρ καηά ηην παπαλαβή, ηη 

μεηαθοπά, ηην αποθήκεςζη, ηην έκθεζη ηων ηποθίμων (Σωζηή εθαπμογή ηηρ Αλςζίδαρ Ψύξηρ). 

 

 

 

ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΚΡΔΟΠΩΛΔΗΑ (ΝΩΠΟ ΚΡΔΑ, ΚΡΔΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΣΟΤ) 

 

 

εκεία Διέγρνπ Κίλδπλνο  Πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ Παξαθνινύζεζε  

Πξνκήζεηα   Η πξνκήζεηα 

πξντφλησλ 

αθαηάιιεισλ γηα 

θαηαλάισζε, πνπ 

έρνπλ επηκνιπλζεί  κε 

κηθξννξγαληζκνχο, 

ρεκηθέο νπζίεο  ή μέλεο 

χιεο. 

 Πξνκήζεηα απφ αμηφπηζηνπο 

πξνκεζεπηέο/ εγθεθξηκέλα  

ζθαγεία/ ηεκαρηζηήξηα 

 

 Έιεγρνη θαηά ηε 

παξαιαβή : 

 Πηζηνπνηεηηθνχ 

θαηαιιειφηεηαο / 

θηεληαηξηθνχ – 

πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ / 

εγγξάθσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα 

εηζαγφκελα θξέαηα 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

λσπνχ θξέαηνο 

 Οξγαλνιεπηηθφο 

έιεγρνο θξέαηνο 

 Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο 

ζπζθεπαζίαο (γηα ηα 

ζπζθεπαζκέλα ηεκάρηα 

θξέαηνο θαη 

πνπιεξηθψλ) 

 Έιεγρνο ζθξαγίδαο / 

επηζήκαλζεο/ εηηθέηαο  

 

Μεηαθνξά   Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηαθή απφ ην 

κεηαθνξηθφ κέζν ή 

ηνλ εμνπιηζκφ ή 

αιινίσζε ιφγσ 

αθαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο 

κεηαθνξάο 

 Απνηειεζκαηηθφο 

θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 

 Καζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 

κεηαθνξάο θξέαηνο (ςχμε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

ζεξκνθξαζία  4
ν
C γηα ηα 

ςπγκέλα θαη  -18
ν
C γηα ηα 

βαζηάο θαηαςχμεσο θξέαηα κε 

ηζφζεξκα νρήκαηα) 

 Γηα ηα πνπιεξηθά, κεηαθνξά 

ππφ ςχμε ή ππφ θαηάςπμε  

 

 Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

κεηαθνξάο, ή ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ 

πξντφλησλ 

 Έιεγρνο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ θαηά ηε 

παξαιαβή γηα ηελ 

εθαξκνγή θαλφλσλ 

πγηεηλήο 
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Παξαιαβή  Μηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε θαηά  

ηε παξαιαβή ιφγσ 

ιάζνο ρεηξηζκψλ 

πξνζσπηθνχ θαη 

παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ παξαιαβήο 

θαη παξακνλήο ησλ 

θξεάησλ εθηφο 

ςχμεο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 σζηνί ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

παξαιαβή 

 Απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ 

 Έιεγρνο ησλ ρεηξηζκψλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

 Έιεγρνο πξντφλησλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

Απνζήθεπζε 

πξντόλησλ κε 

ςύμε  

 Αχμεζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ κε 

θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο: 

- Θεξκνθξαζίαο 

- παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο. 

 Γηαηήξεζε ζθαγίσλ θαη 

ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο ζε 

ζ/α  <7
ν
 C  

 Γηαηήξεζε παξαπξντφλησλ 

λσπνχ θξέαηνο ζε ζ/α<3
ν
 C.  

 Γηαηήξεζε λσπνχ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζε ζ/α 4
ν
 C. 

 Απνζήθεπζε γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζσζηή 

δηαθίλεζε (first in- first out) 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

ζεξκνκέηξσλ   

 Έιεγρνο ζσζηήο 

ηνπνζέηεζεο ζηνπο 

ςπθηηθνχο ρψξνπο 

 Έιεγρνο ζσζηήο 

δηαθίλεζεο 

  Δπηκφιπλζε απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ή ηνπο 

ςπθηηθνχο 

ζαιάκνπο 

 Καζαξηζκφο ςπθηηθψλ 

ζαιάκσλ (δάπεδν, ηνίρνη 

θιπ) θαη ησλ ηζηγθειηψλ ή 

ησλ ξαθηψλ 

 Οπηηθφο έιεγρνο 

θαζαξηφηεηαο 

Σεκαρηζκόο ζε 

κεραλή θηκά   
 Μηθξνβηαθή 

επηκφιπλζε 

(παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί) / 

δηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ 

(κεραλέο)  

ηα εξγαιεία  

ην πξνζσπηθφ  

 Καζνξηζκφο  θαη εθαξκνγή 

θαλφλσλ πγηεηλήο γηα  

ηνλ εμνπιηζκφ (θαζαξηζκφο 

κεραλψλ θνπήο θηκά) 

ηα εξγαιεία (θαζαξηζκφο ) 

ην πξνζσπηθφ (απζηεξνί 

θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο, 

ρξήζε γαληηψλ)   

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 

 Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο κε 

επηζεψξεζε 

- ηνπ εμνπιηζκνχ 

- ησλ εξγαιείσλ   

- ηνπ πξνζσπηθνχ 

Σεκαρηζκόο/ 

απνζηέσζε 

θξέαηνο   

 Μηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε/ 

δηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ 

(πάγθνη θνπήο 

θξέαηνο) 

ηα καραίξηα  

ην πξνζσπηθφ  

 Καζνξηζκφο  θαη εθαξκνγή 

θαλφλσλ πγηεηλήο γηα  

ηνλ εμνπιηζκφ (ρξήζε 

θαηάιιεισλ επηθαλεηψλ 

θνπήο, θαζαξηζκφο 

επηθαλεηψλ) 

ηα καραίξηα (θαζαξηζκφο 

καραηξηψλ, απνθιεηζηηθή 

ρξήζε) 

ην πξνζσπηθφ (απζηεξνί 

θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο)   

 

 Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο κε 

επηζεψξεζε 

- ηνπ εμνπιηζκνχ 

- ησλ εξγαιείσλ   

- ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Έιεγρνο ηαθηηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο ησλ ρεξηψλ 

κε απνξξππαληηθφ θαη 

απνιπκαληηθφ, ζε εηδηθφ 

ληπηήξα.  

Έθζεζε λσπνύ 

θξέαηνο / λσπώλ 

πνπιεξηθώλ κε 

ςύμε  

 Αχμεζε 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ αθαηάιιειεο   

ζεξκνθξαζίαο 

έθζεζεο 

 Έθζεζε ζε ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο/ βηηξίλεο ζ/αο  

<7
ν
 C γηα ην λσπφ θξέαο, 

θαη <4
ν
 C γηα ην λσπφ θξέαο 

πνπιεξηθψλ . 

 Έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο έθζεζεο 

 Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

θαηά ηελ έθζεζε 
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 Γηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

άιια πξντφληα/ 

θξέαηα 

 Δπηκφιπλζε απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο 

 Υξήζε θαζαξνχ εμνπιηζκνχ 

 Έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ κε 

θάιπκκα (βηηξίλεο), φπνπ 

είλαη δπλαηφ 

 Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ 

 

πζθεπαζία  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηαθή / θπζηθή 

/ ρεκηθή απφ 

- ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο 

- ην πξνζσπηθφ  

 Τγηεηλή ζπζθεπαζία, ζε 

θαηάιιειν πιηθφ  

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

πιηθνχ ζπζθεπαζίαο 

 Έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηε 

ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

ελδπκαζία  ηνπ 

πξνζσπηθνχ 
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ΜΔΡΟ   5   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Αληηθείκελν 

Καζαξηζκνχ
1
 

πρλφηεηα 

Καζαξηζκνχ
2
 

Ηκεξνκελία  

θαζαξηζκνχ 

Τπνγξαθή 

Τπεχζπλνπ 

 Ηκεξνκελία 

ειέγρνπ 

Παξαηεξήζεηο Τπνγξαθή 

Τπεχζπλνπ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Αληηθείκελν Καζαξηζκνύ
1
: Μαραίξηα, ζθεχε, εξγαιεία, κεραλέο θνπήο θηκά, επηθάλεηεο εξγαζίαο, επηθάλεηεο 

θνπήο, πξνζήθεο πψιεζεο, ςπγεία, δάπεδν, ηνίρνη, νξνθή, ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ςχμεο, θάδνη απνξξηκκάησλ 

θηι. 

πρλόηεηα Καζαξηζκνύ
2
: Σα αληηθείκελα θαζαξηζκνχ, αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη ην βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ εκπεξηέρνπλ, ζηε κεηαθνξά θαη αλάπηπμε κηθξνβίσλ, κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζχκθσλα 

κε ην πφζν ηαθηηθά πξέπεη απηά λα θαζαξίδνληαη. Έηζη έρνπκε αληηθείκελα πνπ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζην πέξαο 

θάζε βάξδηαο (δχν ή ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα), άιια πνπ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη 

κεληαία βάζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2:  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ 

 
Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ κε ςύμε/ θαηάςπμε 

 

Tα ηξφθηκα, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ ελδεδεηγκέλε ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ζεξκνθξαζία ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη πηζαλφηεηεο αχμεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, λα δηαηεξείηαη ε 

πνηφηεηα ηνπο (θξεζθφηεηα) θαη λα επηκεθχλεηαη ε δηαηεξεζηκφηεηά ηνπο. Οη θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο θαη 

ζπλζήθεο απνζήθεπζεο δίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο ζαιάκνπο-ςπγεία, ζηνπο 

νπνίνπο εκθαλίδνληαη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιφγσ ηνπ ζπρλνχ αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο ηνπο. 

 

Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κε ςχμε ή θαηάςπμε ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε 

παξακνλή ηνπο ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη κελ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ : 

- ηα πξντφληα απνζεθεχνληαη θαηεπζείαλ κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, 

- κεηαθέξνληαη αξρηθά, ζηνπο ρψξνπο δηαηήξεζεο, ηα πξντφληα ςχμεο, κεηά ηα πξντφληα θαηάςπμεο θαη ηέινο 

ηα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ςχμεο/ θαηάςπμεο, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξντφληα παξακέλνπλ ζε κε θαλνληθή ζεξκνθξαζία, γηα φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Γηα λα απνθεχγνληαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη έλα πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 1. Δλδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο / απνζήθεπζεο  ησλ ηξνθίκσλ  

Δίδνο Σξνθίκσλ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Δ ΒΑΘΜΟΤ 

ΚΔΛΗΟΤ 

ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ 

Νσπφ θξέαο  <7
ν
 C >85% 

Πξντφληα θξέαηνο <3
ν
 C  

Καηεςπγκέλν θξέαο  <-15 >85% 

Πνπιεξηθά  4
ν
 C  

Καηεςπγκέλα πνπιεξηθά  <-12
ν
 C  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3:  ΟΡΟΛΟΓΗΑ  

 

Αιπζίδα Φχμεο  Η δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ςύμεο ηνπ πξντφληνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο ηνπ έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (παξαιαβή, απνζήθεπζε, 

επεμεξγαζία, έθζεζε πξνο πψιεζε)  

Απνζήθεπζε   Η δηαηήξεζε ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ 

ζπζθεπαζίαο θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο ςχμεο, θαηάςπμεο, 

πγξαζίαο, ειεγρφκελνπ εμαεξηζκνχ κε θίιηξα, ειεγρφκελεο αηκφζθαηξαο, θα.)  

Απνιχκαλζε   Η ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ πιψλ ή /θαη θπζηθψλ κεζφδσλ πνπ έρεη ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζε επίπεδα πνπ είλαη αζθαιή γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Αξρεία   Έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 

 Απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ  
 Η θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ηξφθηκα έρνπλ παξαρζεί κε 

πγηεηλέο ζπλζήθεο, δελ είλαη πηζαλή ε χπαξμε θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ηνπ 

θαηαλαισηή θαη δελ ζίγνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

Αζθαιήο θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 Η θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εγθπκνλεί ηνλ 

θίλδπλν πηζαλήο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ αλεπάξθεηα ή βιάβε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο   Η δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κηαο επηρείξεζεο 

ηξνθίκσλ φηαλ απνδεηρζεί απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ φηη νη ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ απνθιίλνπλ απφ ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

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

πσινχληαη ηξφθηκα. 

 

Έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ειέγρνπ 
 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξαγσγήο αζθαιψλ θαη 

πγηεηλψλ πξντφλησλ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ, 

κεηξήζεσλ, ή /θαη δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

Δκπνξηθφ δείγκα   Έλα δείγκα ρσξίο εκπνξηθή αμία ην νπνίν ιακβάλεηαη εμ νλφκαηνο ηνπ ηδηνθηήηε ή 

ηνπ ππεχζπλνπ κηαο εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγήο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο 

ή πνπ απνηειεί πξφηππν γηα έλα πξντφλ δσηθήο πξνέιεπζεο ηνπ νπνίνπ 

ζρεδηάδεηαη ε παξαγσγή θαη ην νπνίν, γηα ηε κεηέπεηηα εμέηαζε, πξέπεη λα θέξεη 

έλδεημε ηνπ ηχπνπ πξντφληνο, ηεο ζχλζεζήο ηνπ θαη ηνπ δσηθνχ είδνπο απφ ην 

νπνίν πξνέξρεηαη.  

Δληφζζηα  Σα παξαπξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζσξαθηθή, θνηιηαθή θαη ππειηθή 

θνηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ. 

Δπαξθέο   Ιθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν  

Δπεμεξγαζία   Γηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη κεηαβάιινπλ ηελ 

αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε  

Δπηκφιπλζε   Η παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ, ή ρεκηθψλ νπζηψλ ή μέλσλ ζσκάησλ, ή 

δπζάξεζησλ θειίδσλ ή αλεπηζχκεησλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα  

Δπηηήξεζε   Δπίβιεςε, εμαθξίβσζε, ζπλερείο ή πεξηνδηθνί έιεγρνη ηεο θαηάζηαζεο κηαο 

νληφηεηαο θαη αλάιπζε φζσλ έρνπλ θαηαγξαθεί έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ηθαλνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο  

Δπηρείξεζε ηξνθίκσλ   Κάζε επηρείξεζε δεκφζηα ή ηδησηηθή πνπ αζθεί κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο θεξδνζθνπηθέο ή κε: παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, 

παξαγσγή, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε θαη 

πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή δηάζεζε ηξνθίκσλ 
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Καζαξηζκφο   Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ, μέλσλ ζσκάησλ, ζθφλεο θαη ξχπαλζεο  

Κηκάο   Σν θξέαο ην νπνίν έρεη ππνζηεί άιεζκα ζε ηεκάρηα ή έρεη πεξάζεη απφ 

θξεαηνκεραλή κε αηέξκνλα θνριία.  

Κίλδπλνο ησλ 

ηξνθίκσλ  
 Η αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, ή ε παξνπζία ρεκηθψλ νπζηψλ ή μέλσλ ζσκάησλ 

ζηα ηξφθηκα κε απνηέιεζκα ηα ηξφθηκα λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε  

Κξέαο  Όια ηα ηκήκαηα ησλ θαηνηθίδησλ βννεηδψλ, ρνίξσλ, αηγνπξνβάησλ, θαζψο θαη ησλ 

θαηνηθίδησλ κνλφπισλ, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

Κξέαο Νσπφ  Σν θξέαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο πνπ έρεη ζπζθεπαζηεί ζε πξψηε 

ζπζθεπαζία ππφ θελφ ή ππφ ειεγρφκελε αηκφζθαηξα, ην νπνίν δελ έρεη ππνζηεί 

θακία άιιε επεμεξγαζία γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπληήξεζε ηνπ, εθηφο απφ ηελ 

ςχμε 

Κξέαο πνπιεξηθψλ   Όια ηα κέξε πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ θαηνηθίδηα πνπιεξηθά ησλ εμήο εηδψλ : θφηεο, γαινπνχιεο, 

θξαγθφθνηεο, πάπηεο θαη ρήλεο.  

Κξέαο πνπιεξηθψλ 

Νσπφ 
 Σν θξέαο πνπιεξηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο πνπ είλαη 

ζπζθεπαζκέλν ππφ θελφ ή εληφο ειεγρφκελεο αηκφζθαηξάο, ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζεί, δελ έρεη ππνβιεζεί ζε θακία άιιε επεμεξγαζία εθηφο απφ ηελ 

ςχμε.  

Κξίζηκα φξηα   Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ θαη ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπο γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη θίλδπλνο 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ  

Κξίζηκν εκείν 

Διέγρνπ 
 Κάζε ζεκείν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ είλαη δπλαηή ε εμάιεηςε ή ν 

πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Μεηαθνξηθά κέζα   Σα κέξε ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ θαη ησλ 

αεξνζθαθψλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα πεξηέρνπλ ην θνξηίν, θαζψο θαη ηα θχηε 

ησλ πινίσλ ή ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρεξζαίεο, 

ζαιάζζηεο ή αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο.  

Παζνγφλνη παξάγνληεο   Κάζε ζπγθέληξσζε ή θαιιηέξγεηα νξγαληζκψλ ή νπνηνδήπνηε παξάγσγφ ηνπο, είηε 

κφλν ηνπ, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ηέηνηα ζπγθέληξσζε ή θαιιηέξγεηα 

νξγαληζκψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα ζε νπνηνδήπνηε δψληα 

νξγαληζκφ, θαη θάζε ηξνπνπνηεκέλν παξάγσγν ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ην νπνίν 

κπνξεί λα θέξεη ή λα κεηαδψζεη έλα δσηθφ παζνγφλν, ή ν ηζηφο, ή 

θπηηαξνθαιιηέξγεηα, νη εθθξίζεηο ή ηα πεξηηηψκαηα απφ ηα νπνία ή κέζσ ησλ 

νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα θέξεηαη ή λα κεηαδίδεηαη έλα δσηθφ παζνγφλν, ν παξψλ 

νξηζκφο δελ πεξηιακβάλεη ηα αλνζνινγηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε επηηξέπεηαη απφ ηελ νδεγία 90/677/ΔΟΚ. 

Παξαγσγή   Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ: ε πξνκήζεηα, ε παξαιαβή, ε απνζήθεπζε, ε 

επεμεξγαζία ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, φπσο θαη ε ζπζθεπαζία, ε 

απνζήθεπζε, ε κεηαθνξά/ δηαλνκή/ δηαθίλεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

Παξαζθεπάζκαηα 

θξέαηνο  
 Σν θξέαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ησλ π.δ/ησλ  410/1994, 291/ 1996 θαη 

11/1995, θαζψο θαη ην θξέαο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23, 26, 28 ηνπ 

Β΄ Μέξνπο ηνπ π.δ/ηνο 11/1995, ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί ηξφθηκα, 

θαξπθεχκαηα ή πξφζζεηα ή ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ είλαη 

αλεπαξθήο γηα λα κεηαβάιιεη ηελ θπηηαξηθή δνκή ηνπ θξέαηνο ζην θέληξν ηνπ θαη 

λα εμαθαλίζεη έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λσπνχ θξέαηνο. 

Παξαπξντφληα   Σν λσπφ θξέαο, εθηφο απφ ην θξέαο ηνπ ζθαγίνπ, έζησ θαη αλ παξακέλεη 

πξνζθνιιεκέλν ζην ζθάγην.  

Πεξηνρέο πςεινχ 

θηλδχλνπ 
 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. 
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Πεξηνρέο ρακεινχ 

θηλδχλνπ 
 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθφο 

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

γεληθνί θαλφλεο πγηεηλήο. 

Πφζηκν λεξφ  Σν λεξφ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 80/778/ΔΔC 15.7.1980. 

Πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο 
 Η ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ πνζνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθθξαζε ηνπο 

ζηαζεξφηππνη θαη επηηξεπηά φξηα. 

Πξντφληα κε βάζε ην 

θξέαο  
 Σα πξντφληα πνπ έρνπλ παξαζθεπαζζεί απφ ή κε θξέαο, ην νπνίν έρεη ππνζηεί 

επεμεξγαζία ψζηε ε επηθάλεηα ηεο εγθάξζηαο ηνκήο λα επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί ε 

απνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λσπνχ θξέαηνο. 

Πξντφληα ςχμεο  Σξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 5 
o
C. 

Πξντφληα θαηάςπμεο  Σξφθηκα πνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο απαηηείηαη ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε 

ησλ -18
 o

C. Καηά ηελ θαηάςπμε ηα ηξφθηκα πεξλνχλ απφ ηε θάζε ηεο κέγηζηεο 

θξπζηάιισζεο θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ζεξκφηεηαο, ηα 

πξντφληα έρνπλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπο ζεξκνθξαζία ίζε ή ρακειφηεξε ησλ -18
 o
C. 

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

θηλδχλσλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Ρχπαλζε   Καιείηαη ε παξνπζία ζην πξντφλ θάζε μέλεο νπζίαο (νξγαληθήο, αλφξγαλεο, 

αθηηελεξγνχ ή βηνινγηθήο), ε νπνία κπνξεί λα ην θαηαζηήζεη επηβιαβέο γηα ηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη αθαηάιιειν γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ.  

πζθεπαζηηθφ πιηθφ  Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πξντφλησλ φπσο αινπκίλην, 

κεκβξάλε, ραξηί ή θάζε πεξηέθηεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ κέηαιιν, 

γπαιί, πιαζηηθφ ή ραξηί. 

πζθεπαζία πξψηε  Η θάιπςε ελφο πξντφληνο κε θάπνην πιηθφ ή ε εηζαγσγή ηνπ ζε πεξηέθηε, ηα νπνία 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξντφλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πξντφληνο. 

πζθεπαζία δεχηεξε  Η θάιπςε ελφο ήδε ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο κε θάπνην πιηθφ ή ε εηζαγσγή ηνπ 

ζε πεξηέθηε. Η δεχηεξε ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξντφληνο ζηα ζεκεία δηάζεζεο ή πψιεζεο ηνπ. 

πζηαηηθά  Οη πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

θάγην  Οιφθιεξν ην ζψκα δψνπ ζθαγήο κεηά ηελ αθαίκαμε, ηνλ εθζπιαρληζκφ, ηελ 

απνθνπή ησλ άθξσλ ζην χςνο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ηαξζνχ, ηελ αθαίξεζε ηεο 

θεθαιήο, ηεο νπξάο, θαη ησλ καζηψλ, θαη κεηά ηελ εθδνξά (βννεηδή, αηγνπξφβαηα, 

κφλνπια).  

θάγην πνπιεξηθψλ  Οιφθιεξν ην ζψκα δψνπ ελφο πνπιεξηθνχ πνπ αλαθέξεηαη πνπ κεηά ηελ 

αθαίκαμε, ην κάδεκα θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ. Η αθαίξεζε ηεο θαξδηάο, ηνπ 

ζπθσηηνχ, ησλ πλεπκφλσλ, ηνπ ζηνκάρνπ, ηνπ πξφινβνπ, θαη ησλ λεθξψλ θαζψο 

θαη ε απνθνπή ησλ πνδηψλ ζην χςνο ηνπ ηαξζνχ θαη ε απνθνπή ηνπ θεθαιηνχ, ηνπ 

νηζνθάγνπ θαη ηεο ηξαρείαο παξακέλνπλ πξναηξεηηθέο. 

Σξφθηκα  Όια ηα πξντφληα ζε ζηεξεή ή πγξή κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζξέςε 

ηνπ αλζξψπνπ. ε απηά αλήθνπλ επίζεο θαη ηα πνηά, επθξαληηθά, ην λεξφ, ηα 

θφκκεα, νη καζηίρεο θαη θάζε νπζία ή κίγκα νπζηψλ πνπ πξνζηίζεηαη ζηα ηξφθηκα. 

Σξφθηκα πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο 
 Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία αιινηψλνληαη εχθνια θαη επηηξέπνπλ 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Τγηεηλή θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ επηηξέπεη ηνλ εχθνιν 

θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ηνπο. 

Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ  Όια ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη ηα ηξφθηκα αζθαιή θαη πγηεηλά. Σα 

κέηξα θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα κεηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή (ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, παξαγσγή, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, 

κεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε ή ηελ πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή ηε δηάζεζε ζηνλ 

θαηαλαισηή). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 
1. Codex Alimentarius. Meat and meat products including soups and broths. FAO/ WHO, Volume 10 Rome, 

1993. 

2. 64/433/EOK Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ινπλίνπ 1964 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ θξέαηνο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 

268/71, 24.9.91. 

3. 80/778/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Ινπιίνπ 1980 πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, αξηζκ. Ν 229 ηεο 30/08/80, ζει 11, Διιεληθή Δηδηθή Έθδνζε: Κεθάιαην 15, Σφκνο 01, ζ 255. 

4. 88/658/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1988 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ 77/99/ΔΟΚ, πεξί 

πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. 

Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 382/15, 31.12.88. 

5. 89/662/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 11
εο

 Γεθεκβξίνπ 1989 ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην κε πξννπηηθή ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δπίζημη 

Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 395/13, 30.12.89 

6. 90/425/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ινπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο θαη 

δσνηερληθνχο ειέγρνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην νξηζκέλσλ δψλησλ δψσλ θαη πξντφλησλ 

κε πξννπηηθή ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, 

Απιθμ. L 224/29, 18.08.90 

7. 1583/89 Καλνληζκφο ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θξέαο θαη ζε 

ιίπνο νξηζκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνηξηλνχ θξέαηνο Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών 

Κοινοηήηων, Απιθμ. L 156/13, 08.06.89 

8. 1906/90 Καλνληζκφο ΔΟΚ ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο εκπνξίαο γηα ην θξέαο πνπιεξηθψλ Δπίζημη 

Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 173/1, 06.07.90 

9. 92/116/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

νδεγίαο 71/118/ΔΟΚ πεξί πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαιιαγψλ λσπνχ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 61/1, 15.03.93. 

10. 92/118/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο ζηελ θνηλφηεηα 

πξντφλησλ πνπ δελ ππφθεηληαη, φζνλ αθνξά ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο, ζηηο εηδηθέο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Ι ηνπ παξαξηήκαηνο Α ηεο νδεγίαο 89/662/ΔΟΚ θαη φζνλ αθνξά ηνπο 

παζνγφλνπο παξάγνληεο, ηεο νδεγίαο 90/425/ΔΟΚ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. 

L 62/49, 15.03.93 

11. 94/65/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1994 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ 

γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε ζέζε ζηελ αγνξά θηκάδσλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων 

Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 368/10, 31.12.94 
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12. 95/23/ΔΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 22αο Ινπλίνπ 1995, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 64/433/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο λσπνχ θξέαηνο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων 

Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 243/7, 11.10.95. 

13. 95/68/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
εο

 Γεθεκβξίνπ 1995, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 77/99/ΔΟΚ πεξί 

πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο θαη 

νξηζκέλσλ άιισλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 61/1, 

15.03.95. 

14. 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 17
εο

 Ινπιίνπ 2000, γηα ηε ζέζπηζε 

ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βνείνπ θξέαηνο θαη ησλ 

πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 820/97 ηνπ 

πκβνπιίνπ . Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 204/1, 11.08.2000. 

15. 1774/2002/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Οθησβξίνπ 2002, γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά πξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε 

απφ ηνλ άλζξσπν. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 273/1, 10.10.2002. 

16. 418/2000/ΔΚ. Απφθαζε επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αθαίξεζε θαη ηελ θαηαζηξνθή πιηθψλ εηδηθνχ θηλδχλνπ. 

17. 2001/471/ΔΚ. Απφθαζε Δπηηξνπήο ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ γηα ηνπο ηαθηηθνχο 

ειέγρνπο γεληθήο πγηεηλήο πνπ δηεμάγνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο νη ππεχζπλνη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

64/433/ΔΟΚ πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο λσπνχ θξέαηνο ζηελ αγνξά θαη ηελ νδεγία 

71/118/ΔΟΚ πεξί πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 165/48, 21.06.2001 

18. 40/1977 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Πεξί ηεο θηεληαηξηθήο επηζεσξήζεσο ησλ ζθαγίσλ δψσλ θαη πξντφλησλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 18, 21 

Ιανοςαπίος 1977. 

19. ΑΙβ/8577/83, Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε, Πεξί πγεηνλνκηθνχ έιεγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ.  

20. Α5/288/23-1-86 (Φ.Δ.Κ 379/β/86). Τπνπξγηθή απφθαζε Πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ 80/778 νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ ηεο 15/7/80. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ 

Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ δεύηεπο, Απιθμόρ θύλλος 53, 20.02.1986. 

21. 445/1991 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Τγεηνλνκηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ζηελ 

εγρψξηα παξαγσγή θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο καο κε ηα άιια θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ 

θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 485/1985 ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 88/658/ΔΟΚ, 88/660/ΔΟΚ, 89/227/ΔΟΚ  

ηνπ πκβνπιίνπ  ΔΟΚ. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απ. Φύλλος 

164, 30 Οκηωβπίος 1991. 

22. 420/1993, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Κηεληαηξηθνί έιεγρνη ζηα δψληα δψα θαη πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη 

ζηηο εηζαγσγέο απηψλ ζηελ Διιάδα απφ ηξίηεο ρψξεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 89/562/ΔΟΚ, 

90/425/ΔΟΚ (φζνλ αθνξά ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο), 90/675/ΔΟΚ θαη 91/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ . 
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Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 179, 6 Οκηωβπίος 

1993. 

23. 410/1994. Τγεηνλνκηθνί φξνη παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ θξέαηνο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

Οδεγίεο 91/497/ΔΟΚ, 91/498/ΔΟΚ (άξζξα 1, 4 θαη 7) θαη 92/120/ΔΟΚ (άξζξα 2, 3 θαη 4) ηνπ πκβνπιίνπ . 

Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 231, 23 Γεκεμβπίος 

1994. 

24. 204/1996 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Τγεηνλνκηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο θαη 

νξηζκέλα άιια πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ζηελ εγρψξηα παξαγσγή θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο κε άιια 

θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ  92/5/ΔΟΚ, 

92/45/ΔΟΚ, 92/116/ΔΟΚ, 92/188/ΔΟΚ, 92/120/ΔΟΚ Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, 

ηεύσορ ππώηο, απ. Φύλλος 162, 19 Ιοςλίος 1996. 

25. 291/1996 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Τγεηνλνκηθνί φξνη γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξίαο λσπνχ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/116/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ . Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ 

ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απιθμόρ θύλλος 201, 27 Αςγούζηος 1996. 

26. 289/1997 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα. πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά θηκάδσλ θαη παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, σο θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ πδ. 11/1995 ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  94/65/ΔΟΚ. Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ 

Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ ππώηο, απ. Φύλλος 210, 14 Οκηωβπίος 1997. 

27. 487/2000, Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ Οδεγία 93/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ . Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ 

δεύηεπο, απ. Φύλλος 120, 4 Οκηωβπίος 2000. 

28. Τ2/2600/2001 Τπνπξγηθή απφθαζε Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 

νδεγία 98/83/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ 1998. Δθημεπίδα ηηρ 

Κςβεπνήζεωρ ηηρ Δλληνικήρ Γημοκπαηίαρ, ηεύσορ δεύηεπο, απ. Φύλλος 892, 11 Ιοςλίος 2001. 

29. 178/2002 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκά, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο 

ηξνθίκσλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 31/24, 01.02.2002 

30. Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ & Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο (Μέξνο Α- Σξφθηκα θαη Πνηά). Άξζξν 62. 

Γηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηάςπμε λσπά ηξφθηκα, Σςμπλήπωμα Νο3. Ιοςν. 1994, ζελ 238-243.Δθνικό 

Τςπογπαθείο, Αθήνα 1988. 

31. Industry Guide to Good Hygiene Practice: Retail Guide (1995), Chadwick House Group, Ltd., London, UK.  

32. Industry Guide to Good Hygiene Practice: Butchers’ shop Licensing Supplement to the Retail Guide., 

Chadwick House Group LTD, London, 2001. 

33. Industry Guide to Good Hygiene Practice: Markets and Fairs Guide, Chadwick House Group LTD, London, 

1998 

34. United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service. Generic HACCP Model for 

fresh Ground Beef.,  March 1994.  
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35. United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service. Generic HACCP Model for Raw 

Ground Meat and Poultry Products., April 1997. 

36. American Meat Institute. Guidelines for Development of Good Manufacturing Practices (GMPs), November 

1997. 

37. United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service. Meat and Poultry Products 

Hazards and Control Guide, April 1997. 

38. Καινγξίδνπ- Βαζηιεηάδνπ, Γ. Γεληθνί Καλφλεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο. Σύνδεζμορ Δλληνικών 

Βιομησανιών Τποθίμων, University Press, 1999.  

39. Σδηά, Κ., Σζηαπνχξεο, Α. Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο ζηα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) ζηε Βηνκεραλία 

Σξνθίκσλ: HACCP, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, 1996.  

40. Giannakourou M., K. Koutsoumanis, G.J.E. Nychas and P. S. Taoukis (2001) Development and assessment of 

an intelligent Shelf life Desicion System (SLDS) for quality optimization of the food chill chain. Journal of 

Food Protection 64, 1051-1057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


