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ΜΔΡΟ 1   ΓΔΝΙΚΑ  

 

 

1.1. Δηζαγωγή.  

O «Οδεγφο Τγηεηλήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειαίνπ» είλαη έλα εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ΚΤΑ 

487/ ΦΔΚ 1219Β’ 4.10.2000 «ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ», ε νπνία εθδφζεθε ζε 

ελαξκφληζε πξνο ηε θνηλνηηθή νδεγία 93/43/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ.  

Ζ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νδεγία 

93/43/ΔΟΚ, ε νπνία  ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειαίνπ, λα εθαξκφδνπλ θαλφλεο πγηεηλήο  ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

ηεο παξαγσγήο πγηεηλψλ πξντφλησλ (Hazard Analysis Critical Control Points – HACCP). 

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

Καλφλσλ Τγηεηλήο ζηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειαίνπ. 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 «Οδεγόο Τγηεηλήο» πεξηγξάθεη ζε νινθιεξσκέλε κνξθή ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Δπηπξνζζέησο δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

πνηφηεηα θαη ζηε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

Ο «Οδεγφο Τγηεηλήο» εθπνλήζεθε απφ ηνλ ΔΒΗΣΔΛ. Ζ αμηνιφγεζή ηνπ έγηλε απφ Δηδηθή 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΦΔΣ (αξ. απφθ. 

46/15-4-03) θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΔΦΔΣ θαο 

Γ. Βαζηιεηάδνπ, (Καζεγήηξηα Μηθξνβηνινγίαο θαη Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, Α.Π.Θ. ),  νη εμήο: ε θα 

Λπρλαξά - Δθπξφζσπνο ηνπ Τπ. Γεσξγίαο, ν θ. Σδακηδήο - Δθπξφζσπνο ηνπ ΓΥΚ, ν θ. 

αξηδάθεο - Δθπξφζσπνο ηνπ ΔΛΟΣ, ε θα πέληδνπ - Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, νη 

εθπξφζσπνη ηνπ ΔΒΗΣΔΛ θ.θ. Μπάζηαο, εηξαγάθεο θαη Οηθνλφκνπ, ν θ. Καξαληψλεο - 

Δθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο ειαηνιάδνπ θαη ειηάο, (ΔΒΗΣΔ), ν θ. Πάλνπ -                             
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Δθπξφζσπνο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαλαισηψλ, θαη νη θ.θ. Μπαξκπέξεο θαη 

Εαξκπνχηεο – Δθπξφζσπνη ηνπ ΔΦΔΣ. 

 

1.2  θνπόο ηνπ Οδεγνύ Τγηεηλήο , πεδία εθαξκνγήο 

Οη ζθνπνί ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Τγηεηλήο  είλαη : 

Α) Να πξνζδηνξίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο  επηκφιπλζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνπ 

ππξελειαίνπ θαη ηα  κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ απηψλ, μεθηλψληαο απφ ηνλ έιεγρν 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη παξαθνινπζψληαο φιεο ηηο επεμεξγαζίεο θαη / ή ηηο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα  ηνπ εμεπγεληζκνχ, ηεο εκπνξίαο «ρχκα» θαη ηεο 

ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνπ ππξελειαίνπ. 

Β) Να ππνδείμεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ απηψλ 

θηλδχλσλ. 

Γ) Να πξνηείλεη ζπζηήκαηα γηα ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε κε ζθνπφ ηελ  πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ. 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο «Οδεγνχ Τγηεηλήο» πεξηιακβάλνληαη νη Δπηρεηξήζεηο  

Σππνπνίεζεο θαη Δμεπγεληζκνχ Διαηνιάδνπ θαη Ππξελειαίνπ. 

  

1.3 Οξηζκνί  

1.3.1 Καηεγνξίεο - Οξηζκνί πξώηωλ πιώλ θαη πξνϊόληωλ, όπωο νξίδνληαη ζηνλ Καλ. ΔΟΚ 

136/66 παξ. άξζξνπ 35 , όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΚ)  1513/2001   

 

 Α. ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ 

Έιαηα ιακβαλφκελα απφ ηνλ ειαηφθαξπν κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο ή άιιεο θπζηθέο 

επεμεξγαζίεο κε ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, θαη ηα νπνία δελ έρνπλ 

ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία πιελ ηεο πιχζεο, ηεο κεηάγγηζεο, ηεο θπγνθέληξηζεο θαη ηεο 

δηήζεζεο· εμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε δηαιχηεο, κε βνεζεηηθέο χιεο παξαιαβήο 

πνπ έρνπλ ρεκηθή ή βηνρεκηθή δξάζε, ή κε κεζφδνπο επαλεζηεξνπνίεζεο ή πξφζκεημεο κε 

έιαηα άιιεο θχζεο. 

Σα έιαηα απηά θαηαηάζζνληαη ζηελ αλαιπηηθή ηαμηλφκεζε κε ηηο αθφινπζεο νλνκαζίεο: 

α) Δμαηξεηηθό παξζέλν  ειαηόιαδν 

Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε 

ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 0,8 g αλά 100 g θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 
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β) Παξζέλν ειαηόιαδν 

Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε 

ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

γ) Διαηόιαδν ιακπάληε 

Παξζέλν ειαηφιαδν κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, 

πνπ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

Β. ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ 

Διαηφιαδν ιακβαλφκελν απφ ηνλ εμεπγεληζκφ παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, ησλ νπνίσλ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα 

ππεξβαίλεη ηα 0,3 g αλά 100 g θαη ησλ νπνίσλ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

Γ. ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ  

ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ 

Έιαην πνπ απνηειείηαη απφ αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ειαηφιαδνπ θαη παξζέλσλ ειαηφιαδσλ, 

εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, 

εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ην 1 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ 

ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία 

απηή. 

 

Γ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ 

Έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο ππξήλεο ηεο ειηάο θαηφπηλ επεμεξγαζίαο κε δηαιχηεο ή κε 

θπζηθά κέζα ή έιαην πνπ αληηζηνηρεί, κε εμαίξεζε νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε 

ειαηφιαδν ιακπάληε· εμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε δηεξγαζίεο επαλεζηεξνπνίεζεο 

θαη θάζε πξφζκεημεο κε έιαηα άιιεο θχζεο θαη ησλ νπνίσλ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

Δ. ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΟ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ 

Έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ αθαηέξγαζηνπ ππξελειαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα 

ππεξβαίλεη ηα 0,3 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 
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ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 

 

Σ. ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ 

Έιαην πνπ απνηειείηαη απφ κείγκα εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, 

εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, 

εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ην 1 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ 

ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία 

απηή. 

 

1.3.2. Οξηζκνί δηεξγαζηώλ παξαγωγήο 

 

Α. Δμεπγεληζκόο 

Οη ρεκηθέο ή θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ παξαζθεπή βξψζηκνπ ειαηφιαδνπ 

πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη νη νπνίεο 

δελ νδεγνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ηξηγιπθεξηδηθήο δνκήο ηνπ, νχηε ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ πεξηερφκελσλ ιηπαξψλ νμέσλ.  

Οη δηεξγαζίεο θαηά ηνλ εμεπγεληζκφ κπνξεί λα είλαη : 

 Ζ εμνπδεηέξσζε 

 Ο απνρξσκαηηζκφο  

 Ζ απφζκεζε  

 Ζ δηήζεζε 

 Ζ απνθνκκίσζε 

 Ζ απνκαξγαξηλνπνίεζε  

Οη δηεξγαζίεο θαηά ηνλ εμεπγεληζκφ δελ κπνξεί λα είλαη :  

 Ζ πδξνγφλσζε  

 Ζ ελδνεζηεξνπνίεζε 

 

Β. Σππνπνίεζε 

Ζ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, έηνηκνπ πξνο δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηνπ, κε ηξφπν ζχκθσλν κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

Ζ ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ πξφηππα πεξηιακβάλεη :  

 Σνλ ηξφπν παξαγσγήο ειαηνιάδνπ αλά θαηεγνξία 

 Σα θξηηήξηα ηεο γλεζηφηεηαο 

 Σα θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο 
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 Σα πξφζζεηα 

 Σνπο επηκνιπληέο 

 Σελ πγηεηλή 

 Σελ ζπζθεπαζία 

 Σελ αλνρή σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν φγθν  

 Σελ επηζήκαλζε.  

 

 

 

1.4 Κίλδπλνη πνπ απεηινύλ ειαηόιαδν θαη ππξελέιαην. 

 

Σν ειαηφιαδν είλαη πεγή πγείαο θαη δσήο. Δίλαη έλα πινχζην θπζηθφ πξντφλ κε πςειή 

ζξεπηηθή θαη  βηνινγηθή αμία  ην νπνίν φκσο κπνξεί λα επηκνιπλζεί κε επηθίλδπλεο γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία νπζίεο θαη μέλα ζψκαηα, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηνπ 

εμεπγεληζκνχ, ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ.  

Μεηαμχ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα έρνπλ: 

1. Σα ππνιείκκαηα ηωλ γεωξγηθώλ θαξκάθωλ πνπ νθείινληαη ζηελ κε εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο ζην ζηάδην παξαγσγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ.  

2. Οη πηεηηθνί αινγνλωκέλνη δηαιύηεο (ηεηξαρισξναηζπιέλην, FREON, ηξηρισξναηζάλην 

θαη ηξηρισξναηζπιέλην). Ζ παξνπζία ηνπ ηεηξαρισξναηζπιελίνπ έρεη απνδνζεί ζηελ 

πξνζζήθε  ππνιεηκκάησλ ειαίνπ απφ ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ειαίνπ ζε ειηέο ν νπνίνο 

γίλεηαη κε δηαιχηε ηεηξαρισξναηζπιέλην. Ζ παξνπζία FREON ζε ειαηφιαδν απνδίδεηαη 

θπξίσο ζε δηαξξνέο ςπγείσλ νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε  ειαηνπξγεία ή 

ηππνπνηεηήξηα ειαηνιάδνπ. Ζ πξνέιεπζε ησλ άιισλ δχν ρισξησκέλσλ δηαιπηψλ έρεη 

απνδνζεί ζε δηαιχηεο θφιαο ιάζηηρνπ ζε πψκαηα βπηίσλ κεηαθνξάο ειαηνιάδνπ, ζε 

δηαιχηεο ιηπαληηθψλ, θαζαξηζκνχ,θιπ. 

3. Σα βαξέα κέηαιια ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηα έιαηα νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπο κε ηα 

κεηαιιηθά κέξε ησλ κεραλεκάησλ ή ησλ δεμακελψλ . Σα έιαηα κπνξνχλ επίζεο λα 

επηκνιπλζνχλ κε βαξέα κέηαιια θαη θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπο απφ ηελ κε 

ηήξεζε θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο.  

4. Οη πνιπθπθιηθνί αξωκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ). Ζ παξνπζία ησλ επηθίλδπλσλ 

απηψλ νπζηψλ θπξίσο ζηα ππξελέιαηα  ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα  κε ηελ μήξαλζε ηνπ ειαηνππξήλα.  

5. Οη πεξηβαιινληηθνί ξππαληέο. Δίλαη θπξίσο νη δηνμίλεο, ηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα 
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(PCBs) θαη νη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, (βελδφιην, ηνινπφιην, αηζπινβελδφιην, 

μπιφιην, θιπ.).  

6. Δπηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κεηαλαζηεύνπλ ζηα έιαηα από ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο 

νθείινληαη ζηε  ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Τιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ  γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο (θαθή θαηαζθεπή, εγθιεηζκφο κνλνκεξνχο θιπ.) λα επηκνιχλνπλ ηα έιαηα κε μέλεο 

νπζίεο π.ρ. πιαζηηθνπνηεηέο, κνλνκεξέο VC (βηλπινρισξίδην) πξνεξρφκελν απφ PVC. 

 

Οη θπζηθνί θίλδπλνη αθνξνχλ θπξίσο ζηελ  παξνπζία μέλωλ ζωκάηωλ φπσο ζξαχζκαηα 

γπαιηνχ, πιαζηηθψλ, κεηάιισλ, ζθφλεο θαη αθαζαξζηψλ.  

 

1.5 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ηωλ ηξνθίκωλ (HACCP) 

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

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

ζα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Απνηειεί εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε 

ηνπ παξαζθεπαζηή θαη ησλ δεκνζίσλ αξρψλ αιιά θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο απαίηεζε ηνπ 

θαηαλαισηή. 

Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο HACCP (Hazard Analysis – Critical Control Point – Αλάιπζε 

Κηλδχλσλ – Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) είλαη ηθαλή λα δηαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή αζθαινχο 

ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ. 

Σν ζχζηεκα HACCP απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ 

εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά ζηνλ έιεγρφ ηνπο. 

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

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

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

εγθαζηζηά ηνπο αλαγθαίνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ. 

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

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

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

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

ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο αιιά 

θαη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο παγθφζκηαο εκπνξίαο 

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

 

Αρτή 1  Προζδιοριζμός και ανάλσζη ηων κινδύνων (Hazard Analysis)  και καθοριζμός ηων 

απαραίηηηων προληπηικών μέηρων για ηον έλεγτό ηοσς 

Αρτή 2 :Προζδιοριζμός ηων κρίζιμων ζημείων ελέγτοσ (Critical Control Points) 

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

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

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

πξνζδηνξηζκφο ελφο Κξίζηκνπ εκείνπ Διέγρνπ απαηηεί κηα ινγηθή πξνζέγγηζε.  

Aρτή 3 : Καθιέρωζη κρίζιμων ορίων για κάθε κρίζιμο ζημείο ελέγτοσ. 

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

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

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

απνδεθηφ. 

Αρτή 4 :Σύζηημα παρακολούθηζης για κάθε κρίζιμο ζημείο ελέγτοσ. 

Γεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ζαθψο 

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

ζεκείσλ ειέγρνπ εληφο ησλ Κξηζίκσλ Οξίσλ. 

Αρτή 5 :Καθιέρωζη ηων διορθωηικών ενεργειών για κάθε κρίζιμο ζημείο ελέγτοσ 

Καζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο θαη θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πεξηέρνληαη ηφζν φζεο αθνξνχλ ζηελ 

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

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

εθηφο ειέγρνπ. 

Αρτή 6 :Καθιέρωζη διαδικαζιών επαλήθεσζης και επικύρωζης ηοσ ζσζηήμαηος HACCP   

Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο γηα ηε ζσζηή 

ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

Αρτή 7 :Καθιέρωζη ηης ηεκμηρίωζης ηης λειηοσργίας ηοσ ζσζηήμαηος HACCP  

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

πηζηνπνηείηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, ζα ειέγρεηαη ε εθηέιεζε 
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ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (ζηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο) θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

απνδεηθλχεηαη ε παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο . 

 

1.6 Ιζρύνπζα Ννκνζεζία    

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ «Οδεγνχ Τγηεηλήο γηα ηηο Eπηρεηξήζεηο Tππνπνίεζεο 

θαη Eμεπγεληζκνχ  Eιαηνιάδνπ θαη Ππξελειαίνπ» ίζρπε ε παξαθάησ θνηλνηηθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία: 

1.6.1. Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία γηα ην Διαηόιαδν 

Καλνληζκόο αξηζ. 136/66/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1966 πεξί δεκηνπξγίαο 

θνηλήο νξγαλψζεσο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ. Επίζημη Εθημερίδα ηων 

Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, P 172/3025, 30.09.66  

Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1991 ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο 

κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 248/1, 05.09.91  

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2472/97 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 1997 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο 

πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε 

δαζκνινγηθή θαη ζηαηηζηηθή νλνκαηνινγία θαη ην θνηλφ δαζκνιφγην. Επίζημη Εθημερίδα ηων 

Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 341/25, 12.12.97  

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1638/1998 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ πεξί δεκηνπξγίαο θνηλήο νξγαλψζεσο αγνξάο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων,  L 210/32, 

28.07.98 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1513/2001 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23
εο

 Ηνπιίνπ 2001, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ θαη (ΔΚ) αξηζ. 1638/98, φζνλ αθνξά ηελ 

παξάηαζε ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L201/4, 26.07.01 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2152/2001 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 31
εο

 Οθησβξίνπ 2001, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2815/98 ζρεηηθά κε ηα εκπνξηθά πξφηππα γηα ην 

ειαηφιαδν. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L288/36, 01.11.01 
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Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13
εο

 Ηνπλίνπ 2002, γηα ηηο πξνδηαγξαθέο 

εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L155/27, 

14.06.02 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1964/2002 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4
εο

 Ννεκβξίνπ 2002, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L300/3, 05.11.02 

Οδεγία 2000/24/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Απξηιίνπ 2000, γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 

παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 76/895/ΔΟΚ, 86/362/ΔΟΚ, 86/363/ΔΟΚ θαη 

90/642/ΔΟΚ πνπ αθνξνχλ, αληηζηνίρσο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα 

ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ πάλσ θαη κέζα ζηα ζηηεξά, ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ζε νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 107/28 ηεο 04.05.00  

Τπνπξγηθή  Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γεωξγίαο (ΤΑ) 220426 / 03-03-2003 (ΦΔΚ η. Β΄ 

285/11.03.03) «  Γηαδηθαζία  έγθξηζεο   γηα  ηελ αλαγξαθή   ηεο  πξνέιεπζεο  ηνπ  

ειαηνιάδνπ» 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 3. Γεληθφ 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 388/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β΄) Δλαξκφληζε κε 

θαλνληζκφ (ΔΚ), αξηζ. 2472/97 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 1997  

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 6.γ), 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 528/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β΄), ζρεηηθά κε 

ηελ παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζε έιαηα. 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 6.δ), 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2001 (Απνθ. ΑΥ 145/96, ΦΔΚ  485/96, η. Β΄) 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2/95/Δ.Κ. ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο πξνζζέησλ. 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 72, Γεληθφ Υεκείν 

ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 1998 (Απνθ. ΑΥ 172/95, ΦΔΚ  661/95, η. Β΄) (Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

100/13-3-2002 ΦΔΚ 355/2002), ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ππξελέιαηα. 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, ζει. 58-11, ηκήκα 5, 

Πίλαθαο 5.5., Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2002, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία δηνμηλψλ ζε 

έιαηα.  
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1.6.2. Γεληθή Ννκνζεζία  

Οδεγία 75/106/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 1974 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ Κξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνζπζθεπαζία θαη φγθν νξηζκέλσλ 

πξνζπζθεπαζκέλσλ πγξψλ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, λ 42/1, 

15.2.75. Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ. Φ1-6909 (Φ.Δ.Κ. 784/Β΄/31-12-

85). 

Οδεγία 82/711/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18
εο

 Οθησβξίνπ 1982 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ θαλφλσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 

πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ πιαζηηθή χιε πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 297/26, 23.10.82. Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε 

ην Άξζξν 26 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «Πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 

πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα». 

Οδεγία 85/7 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Γεθεκβξίνπ 1984, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο 

πξψηεο ζεηξάο νδεγηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηα ηξφθηκα, φζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σξνθίκσλ. Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 2/22, 3.1.85. 

Οδεγία 89/109/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Γεθεκβξίνπ 1988, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 40/38, 

11.2.89. Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ην Άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «Γεληθνί φξνη 

ρξήζεο-Δπηζήκαλζε». 

Οδεγία 90/128/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1990, ζρεηηθά κε ηα πιαζηηθά 

πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 75/19. 21.3.90. Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ην Άξζξν 26 ηνπ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «Πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ 

ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα». 

Οδεγία 92/59/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Ηνπλίνπ 1992, γηα ηε γεληθή αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 228/24, 11.8.92. Ζ 

ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία έγηλε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ. Φ1-503 (ΦΔΚ 

98/Β΄/1996) «Γεληθή Αζθάιεηα ησλ Πξντφλησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία ηνπ 
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πκβνπιίνπ 92/59/ΔΟΚ ηεο 29
εο

 Ηνπλίνπ 1992». 

Οδεγία 93/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14.06.93 πεξί πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ ελαξκφληζε 

πξνο ηελ Οδεγία έγηλε κε ηελ Κ.Τ.Α. 487 (ΦΔΚ 1219/Β΄/4-10-2000). 

Οδεγία 2001/22/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαξηίνπ 2001 γηα ηελ θαζηέξσζε ηξφπσλ 

δεηγκαηνιεςίαο θαη κεζφδσλ αλάιπζεο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

κνιχβδνπ, θαδκίνπ, πδξαξγχξνπ θαη 3-MCPD ζηα ηξφθηκα. Επίζημη Εθημερίδα ηων 

Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L077/14, 16.03.01. 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 466/2001 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαξηίνπ 2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

κέγηζησλ ηηκψλ αλνρήο γηα νξηζκέλεο πξνζκείμεηο ζηα ηξφθηκα. Επίζημη Εθημερίδα ηων 

Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, αριθ. L 077/1, 16.03.01  

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

 

Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα 

ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ L31/24, 1.2.2002. 
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ΜΔΡΟ 2 ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ  

                   ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι  ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

Απηφ ην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειαίνπ  θαη ζε φινπο ηνπο βνεζεηηθνχο , απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηνπαιέηεο, ρψξνπο γηα ην 

πξνζσπηθφ. 
 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

 

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο  

(Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

Απαηηήζεηο γηα θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ηωλ 

ρώξωλ. 

 

Οη ρψξνη  ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη  θαζαξνί. 

 
  Ζ ππνδνκή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ν εμεπγεληζκφο θαη ε 

ηππνπνίεζε ηνπ  ειαηνιάδνπ θαη  ηνπ 

ππξελειαίνπ , ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειε έηζη ψζηε λα πεηπραίλεηαη ν 

απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ .   

 Οη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ θαη ν 
εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. 

 Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγνζηαζίνπ  ζα 

πξέπεη λα είλαη θηλεηφο φπνπ είλαη 

δπλαηφλ ή λα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη αξθεηή απφζηαζε απφ ην έδαθνο, 

ηνπο ηνίρνπο θαη ηηο ζπζθεπέο γηα λα 

θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη 

απνηειεζκαηηθά.  

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη  
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο γηα ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ , ην νπνίν 

θαη εθαξκφδεη. 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 
εθπαηδεπκέλν γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη ηεο 

απνιχκαλζεο, έηζη ψζηε λα πεηπραίλεηαη 

απνηειεζκαηηθά ν θαζαξηζκφο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ αιιά θαη λα κελ 

επηκνιχλνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα. 
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Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ  

θηηξίνπ. 

 

 

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ  δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε 

 

 

 Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη 
ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ, ζα πξέπεη 

λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη ζε  θαιή θαηάζηαζε θαη λα  

απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο γηα ηα 

παξαγφκελα πξντφληα. Με ηελ 

ζπληήξεζε επηηπγράλεηαη ν 

απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ησλ 

επηθαλεηψλ θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ 

απφ ηπρφλ επηκνιχλζεηο. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο (δάπεδα, 

ηνίρνη, νξνθέο, πφξηεο, παξάζπξα) γηα 

ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ (π.ρ.ξσγκέο, 

ζπαζκέλα ηδάκηα θ.ι.π.) θαη λα 

ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα 
επηδηφξζσζεο απηψλ.  

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί αξρείν 

ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ.  

 

 

Γεληθέο 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 ηελ δπλακηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 

πνιενδνκηθέο ή άιιεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη 

λα επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ ή θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπ.  

 Σν είδνο ηνπ θαζαξηζκνχ ή θαη ηεο 
απνιχκαλζεο ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ην ρψξν 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηεί.  

 

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, 

ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε ζσκαηηδίσλ 

κέζα ζηα ηξφθηκα. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε 
θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ  ζα πξέπεη 
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λα είλαη θαηάιιεια ψζηε λα απνθεχγεηαη 

ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηδηαίηεξα ζε κέξε 

πνπ δελ είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο. 

Πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ζεκεία 

πνπ ν θαζαξηζκφο γίλεηαη κε δπζθνιία.  

  Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
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. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο 

νξνθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε ε 

νξνθή λα θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

θαη  λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ 

ζηα παξαγφκελα πξντφληα. 

 

(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. 

 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε 
θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ  ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη έηζη πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ηε 

ζπζζψξεπζε  πγξαζίαο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξάγεηαη αηκφο 
πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ 

θαη λα παξαθνινπζείηαη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή 

απνκάθξπλζε ησλ πδξαηκψλ. 

 

(δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηεο επηκφιπλζεο 

(αιιεινκφιπλζεο), κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, 

 

 

 

 Οη ρψξνη παξαιαβήο, πξνεηνηκαζίαο, 
επεμεξγαζίαο ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο 

πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε 

ηξνθίκσλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζα 

πξέπεη ζαθψο λα θαζνξίδνληαη θαη λα 

δηαρσξίδνληαη ζε κία επηρείξεζε θα λα 

είλαη επαξθείο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα 

πξνιακβάλεηαη ε αιιεινκφιπλζε ησλ 

ηξνθίκσλ.  

 

 

 
 ε πεξίπησζε ηππνπνίεζεο ειαηνιάδσλ 

θαη ζπνξειαίσλ ζηελ ίδηα κνλάδα 

παξαγσγήο ε  απνθπγή πξφζκημεο 

δηαζθαιίδεηαη, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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δηαθνξεηηθέο  δεμακελέο θαη ζσιελψζεηο, 

έζησ θαη αλ απηέο θαηαιήγνπλ ζηε ίδηα 

γξακκή ζπζθεπαζίαο, ε νπνία θαηά ηα 

ινηπά ηεο κέξε κπνξεί λα είλαη θνηλή γηα 

ηε ζπζθεπαζία ειαηνιάδσλ θαη 

ζπνξειαίσλ.(πρ. αλνξζσηήο θηαιψλ, 

πσκαηηζηηθφ, εηηθεηέδα, θιπ). 

  Οη δεμακελέο θαη νη ζσιελψζεηο ζα πξέπεη 
λα έρνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε αλάινγα 

κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη , 

νη δε ζσιελψζεηο αλά δεμακελή ζα πξέπεη 

λα είλαη  κφληκεο.  

 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ,  Ζ θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 

ψζηε λα κελ επηκνιχλνληαη ηα πξντφληα 

πνπ παξάγνληαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

παξαπάλσ νξζή πγηεηλή πξαθηηθή. 

 

απφ ηα πιηθά,  Σα πιηθά, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 
νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπο.  

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

λεξφ». 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

ζηελ  απνθπγή ηπραίσλ επηκνιχλζεσλ 

ησλ ειαίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε 

παξνπζία ζηάζηκνπ λεξνχ ζηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ δεμακελψλ, ε 

νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμείδσζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή δπζάξεζηε νζκή ζηα 

έιαηα. 

 

απφ ηνλ παξερφκελν αέξα,  Ο εμνπιηζκφο παξνρήο αέξα ζην 

εξγνζηάζην δελ ζα πξέπεη λα  επηηξέπεη 

ηελ είζνδν αέξα πνπ πεξηέρεη  ζθφλε, 

θαπζαέξηα ή άιινπο ιηπφθηινπο ξχπνπο 

ζην εξγνζηάζην.  

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο,  Οη εξγαδφκελνη ζε θάζε επηρείξεζε  ζα 

πξέπεη λα έρνπλ δερηεί αλάινγε 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαη λα 

πξνζέρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγεία θαη 

πγηεηλή.  

 ε θάζε επηρείξεζε ζα  πξέπεη λα 
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πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή 

πξνζσπηθνχ. 

 ηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη 

ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειαίνπ δελ ζα πξέπεη λα 

εηζέξρνληαη επηζθέπηεο ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε ελδπκαζία. 

απφ εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, φπσο έληνκα θαη 

ινηπά επηβιαβή δψα. 
 Σν εξγνζηάζην ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη 

θαη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα 

απνηξέπεη ηελ είζνδν, εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ, πηελψλ ή δψσλ.  

 ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
απαγνξεχεηαη θαη ε είζνδνο θαηνηθίδησλ 

δψσλ.  

 

ΥΧΡΟΙ ΠΛΤΔΧ, ΝΙΠΣΗΡΔ ΚΑΙ ΣΟΤΑΛΔΣΔ    

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ληπηήξεο θαη 

ηνπαιέηεο: 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 

487/ΦΔΚ1219Β-4.10.2000) 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη 

πξννξηδνκέλσλ εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 

 Νηπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη  
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ζηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη 

ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ 

ππξελειαίσλ.  

 ηνπο ρψξνπο απηνχο νη ληπηήξεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία φπνπ είλαη 

δπλαηή ε πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ.  

 Ο αξηζκφο ησλ ληπηήξσλ έρεη ζρέζε κε ην 
κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ 

εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ηνπ 

ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ.  

 

(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 

εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο  ηνπ 

ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ. 

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα 
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θαηαζθεπάδνληαη κε πξνζάιακν . 

(γ) Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη:  

- κε δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ 

-κε πιηθά γηα ην θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην 

πγηεηλφ ηνπο ζηέγλσκα 

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

βξχζε . 

 ε θάζε ληπηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

πγξφ ζαπνχλη ζε εηδηθφ πεξηέθηε θαη 

δνρείν απνξξηκκάησλ κε πνδνθίλεην 

θαπάθη. 

 Σν ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα 
γίλεηαη κε: 

o ραξηί κηαο ρξήζεο   

o ξνιά πεηζέηαο κίαο ρξήζεο 

o κε ζπζθεπή παξνρήο ζεξκνχ αέξα 

 

 

ΔΞΑΔΡΙΜΟ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ εμαεξηζκό 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ 

1219/Β/4.10.2000) 

 

 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ  θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα 

κεραληθνχ ή θπζηθνχ αεξηζκνχ. 
 Ζ αηκφζθαηξα ζηνπο ρψξνπο  ζηνπο 

νπνίνπο δηαθηλείηαη απνζεθεχεηαη θαη 

ηππνπνηείηαη ειαηφιαδν / ππξελέιαην 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, εμεπγεληζκέλν 

ή κε, ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ξχπνπο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζξνθεζνχλ απφ απηφ, 

φπσο θαπζαέξηα {πάζεο θχζεσο κεραλψλ 

θαη ζεξκαζηξψλ), δηαιχηεο θιπ.  

 ηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληθνχ 

εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη νη απνξξνθεηήξεο, 

νη εμαεξηζηήξεο θαη ηα θίιηξα ηνπο λα 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, λα  δηαηεξνχληαη  ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη  θαζαξά ψζηε λα 

πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο  ηεο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπ γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο 

αηκφζθαηξαο ζηελ νπνία  δηαρεηξίδνληαη 

θαη απνζεθεχνληαη ηα έιαηα.  

 

(α) Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληθή ξνή αέξα 

απφ κνιπζκέλνπο ζε θαζαξνχο ρψξνπο. 
 Ο αέξαο πνπ εηζέξρεηαη κεραληθά ζε 

«θαζαξνχο» ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ δελ 

ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ή ρψξνπο 

απνξξηκκάησλ . 

 

(β) Σα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζθέξνπλ 

εχθνιε πξφζβαζε ζε θίιηξα θαη  άιια 

εμαξηήκαηα  πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 

 Σα θίιηξα θαη ηα άιια εμαξηήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο άκεζα ή 

έκκεζα θαη ζα  πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζε 
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αληηθαηάζηαζε. ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εηδηθά ζηνπο 

εμαεξηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο 

ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο 

ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίσλ. 

 

 (γ) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο 

ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ 

ή κεραληθφ εμαεξηζκφ. 

 Οη ηνπαιέηεο  ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
θπζηθφ ή κεραληθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ 

έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο 

αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη δπζάξεζησλ 

νζκψλ. 

 

ΦΧΣΙΜΟ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θωηηζκό 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ 

1219/Β/4.10.2000) 

 

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή 

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

γηα λα επηηξέπεη ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Οη ιάκπεο πάλσ απφ ηνπο ρψξνπο 
επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά 

άζξαπζηα θαιχκκαηα, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ πξντφλησλ 

ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο. 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΙ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο απνρεηεύζεηο 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ 

1219/Β/4.10.2000) 

 

Οη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη 

επαξθείο γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη 

ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηξφπν πνπ 

λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ 

ειαίσλ. 

 Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη 

ψζηε λα απνκαθξχλνληαη απνηειεζκαηηθά 

φια ηα ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα απφ 

ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ.   

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ιηπνπαγίδσλ 
γηα λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε ηνπ 

ιίπνπο ζηηο απνρεηεχζεηο. 

 Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη 
ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ηα νπνία 

θαιχπηνληαη θαηάιιεια κε εηδηθά θηλεηά 

πιέγκαηα (αλνμείδσηα ή πιαζηηθά), ηα 

νπνία θαη πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν εληφκσλ 

θαη ηξσθηηθψλ ζηελ επηρείξεζε. 
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 Όηαλ νη απνρεηεπηηθνί αγσγνί είλαη νιηθψο 

ή κεξηθψο αλνηθηνί, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλνη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ηα απφβιεηα δε ξένπλ 

απφ κνιπζκέλν ρψξν πξνο έλα θαζαξφ 

ρψξν ή ζην ρψξν φπνπ γίλεηαη ν 

εμεπγεληζκφο θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ. 

ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΑ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα απνδπηήξηα  

Όπνπ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 

απνδπηήξηα, ζε επαξθή αξηζκφ γηα ην πξνζσπηθφ. 

 

 

 

 ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη 
λα πξνβιέπνληαη ρψξνη (απνδπηήξηα), 

ζηνπο νπνίνπο ην πξνζσπηθφ ζα θνξά ηε 

ζηνιή εξγαζίαο ηνπ αθαηξψληαο ηα 

πξνζσπηθά ηνπ είδε. 

 ηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ εηδηθά εξκάξηα, επαξθή γηα ηνλ 

αξηζκφ ηνπ  πξνζσπηθνχ, ζηα νπνία ζα 

θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά είδε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 Σα εξκάξηα απηά ζα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ 

ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά 

είδε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σν πξνζσπηθφ, δελ ζα πξέπεη ζε θακία 
πεξίπησζε, λα θνξά ηελ ίδηα ελδπκαζία κε 

ηελ νπνία πξνζέξρεηαη ζηελ εξγαζία. Σν 

ρξψκα θαη ην ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα 

πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπ. 

  Σα απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο 

ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΚΑΙ  

                             ΣΤΠΟΠΟΊΗΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ.  

 

ΓΑΠΔΓΑ 

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθωζε κε ηελ 

λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα δάπεδα :  

ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη παξαζθεπή, 

επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ ηξαπεδαξηψλ): 

(α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα  

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν,  λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

 

 ην εξγνζηάζην ζα πξέπεη ηα δάπεδα, νη 
νξνθέο θαη νη ηνίρνη λα δηαηεξνχληαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε, γηα λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη εχθνια. 

 Ζ απνιχκαλζε ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο 

πξέπεη λα γίλεηαη κε κία ζπρλφηεηα 

αλάινγε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ 

φγθνπ παξαγσγήο. 

 
  

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.  

 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ 
ζηεγαλά, κε απνξξνθεηηθά θαη κε ηνμηθά 

πιηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα πιέλνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Γάπεδα ηα νπνία 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, είλαη ηα 

πιαθάθηα ή ηα βηνκεραληθά δάπεδα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνπνζεηνχληαη 

ζσζηά. 

 Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δάπεδα 

απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, αιιά ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

απνδείμεη ζηηο αξρέο ειέγρνπ ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

 

Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο.  
 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κελ 

επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε πδάησλ θαη λα 

πεηπραίλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζηξάγγηζε 

ησλ πδάησλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ξίρλεηαη λεξφ ζην 

δάπεδν ή ρξεζηκνπνηείηαη πγξφο 

θαζαξηζκφο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ κε ηε θαηαζθεπή 

απνρεηεχζεσλ, θαη ζηθσλίσλ. Σα δάπεδα 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε, 

ψζηε ηα λεξά λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα 

θαη λα κε ιηκλάδνπλ.  

 Όιεο νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηνπο ηνίρνπο ζα 
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πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο θαη 

ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

ζπζζψξεπζε ξχπαλζεο θαη λα 

δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο. 

ΣΟΙΥΟΙ  

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθωζε κε ηελ 

λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ηνίρνπο :  

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ 

είλαη αλαγθαίν, λα  απνιπκαίλνληαη εχθνια 

πξάγκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε 

απνξξνθεηηθψλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία λα 

πιέλνληαη . 

  

 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ζπληζηάηαη νη ζπλδέζεηο ησλ ηνίρσλ 
κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζηεγαλέο θαη 

ζηξνγγπιεκέλεο. 

 

ΟΡΟΦΔ  

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθωζε κε ηελ 

λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νξνθέο :  

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φ,ηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 

 

-λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη, 

 Οη νξνθέο θαη φηη είλαη ζηεξεσκέλν ζε 
απηέο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζα πξέπεη λα: 

 θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά  πνπ έρνπλ 

ιεία επηθάλεηα θαη κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

 πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ηνίρνπο κε 

ζηεγαλφ θαη ζπλερή ηξφπν, ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγνχληαη ξσγκέο. 

 

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, θαη ε 

αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη ε 

απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ. 

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο, ν 
ζρεδηαζκφο ηεο θαη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ 

έρνπλ  ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ πγξαζίαο  ζηελ νξνθή.  

 Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά 
γηα λα κε ζρεκαηίδεηαη κνχρια ή γηα λα 

κελ απνθνιιψληαη ζσκαηίδηα ή γηα λα κε 

ζρεκαηίδνληαη ξχπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επηκνιχλνπλ ηα έιαηα. 

 ε πεξίπησζε χπαξμεο ςεπδνξνθψλ, 

απηέο ζα πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά 

θιεηζηέο θαη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα. 
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ΠΟΡΣΔ – ΠΑΡΑΘΤΡΑ 

Απαηηήζεηο ηεο  λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα  ζπκκόξθωζε κε ηελ 

λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα παξάζπξα  

Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ,  

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. 

Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ην χπαηζξν  

πξέπεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα (ζίηεο) 

πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ.  

Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ, ηα παξάζπξα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 

 

 

Γεληθέο 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 επηθάλεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

ιείεο, λα κελ απνξξνθνχλ, λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά.  

 Οη πφξηεο ζηηο ηνπαιέηεο (θαη ζηνπο 
πξνζαιάκνπο ηνπο) ηνπ πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα. 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΙ Δ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΑ  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηθάλεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ επηθαλεηώλ 

εμνπιηζκνύ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

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 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. 

 Απηή ε απαίηεζε αθνξά φιεο  ηηο 
επηθάλεηεο  πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή 

κε ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα θαηά 

ηνλ εμεπγεληζκφ θαη ηε ηππνπνίεζή ηνπο. 

Οη επηθάλεηεο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

πληζηάηαη ε ρξήζε αλνμείδσησλ ή 

επνμεηδηθά βακκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή δεμακελψλ ή ε ρξήζε 

θαηάιιεισλ γηα ηα έιαηα  πιαζηηθψλ.  

. 

  Οη επηθάλεηεο πνπ δελ έξρνληαη ζε άκεζε 
επαθή κε ηα πξντφληα απηά, βξίζθνληαη 

φκσο θνληά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη 

κπνξνχλ λα επηκνιχλνπλ ηα παξαγφκελα 
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πξντφληα , ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απαίηεζε. Οη 

επηθάλεηεο απηέο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

. 
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ΚΑΘΑΡΙΜΟ  / ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ 

απνιύκαλζε ηωλ εξγαιείωλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ 

 

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 

εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη, εάλ ρξεηάδνληαη, θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε  

δηάβξσζε, λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα 

δηαζέηνπλ επαξθή παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ 

λεξνχ.  

 Ζ απνηειεζκαηηθή θαζαξηφηεηα θαη ε 
απνιχκαλζε ηνπ  εμνπιηζκνχ θαη φισλ 

ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ  βνεζνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ απφ πηζαλέο 

επηκνιχλζεηο φπσο βνεζνχλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιείηαη κε ην 

πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 

Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα πξέπεη λα 

εθπαηδεχεηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηεο 

επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε 

ππνιείκκαηα απνξξππαληηθψλ θαη 

απνιπκαληηθψλ νπζηψλ θαη παξάιιεια λα 

πξνζηαηεχεηαη φιν ην  πξνζσπηθφ ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ρξήζεο 

ησλ απνιπκαληηθψλ νπζηψλ. 

 Ζ θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα 

HACCP ηεο επηρείξεζεο. 

 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.  

 Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ εξγαιείσλ, 
ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ 

εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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   Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη 
αλζεθηηθφο ζην ρξφλν θαη ζηε δηάβξσζε 

απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο , εηδηθά εθείλνο πνπ 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ απαηηνχληαη 

ηζρπξέο ρεκηθέο νπζίεο. 

 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «πφζηκνπ 

λεξνχ ». 

 Καηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ 

θαη απνιχκαλζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

επηκνιχλνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙII    ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

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

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε 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. 

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ ειαηνιάδνπ θαη 
ησλ ππξελειαίσλ ζα  πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή νη  

θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξντφλησλ απηψλ απφ πηζαλέο 

επηκνιχλζεηο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή. 

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

λα είλαη ιεία ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια γηα λα κελ 

επηκνιχλνληαη ην ειαηφιαδν θαη ηα 

ππξελέιαηα. ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε 

απηά  

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή θαη νη πεξηέθηεο 
ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε θαη λα  αληηθαζίζηαηαη 

φηαλ ρξεηάδεηαη.  

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. 

Σα ρχδελ ηξφθηκα ζε πγξή θαηάζηαζε, ζε 

θφθθνπο ή ζθφλε πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε 

βπηία ή /θαη πεξηέθηεο /δεμακελέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ γηα ηελ κεηαθνξά 

ηξνθίκσλ.  

ηνπο πεξηέθηεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαζαξά, 
επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνηλνηηθέο γιψζζεο, φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ ή λα 

ππάξρεη ε έλδεημε «κφλνλ γηα ηξφθηκα».   

 

 Σα βπηία ή / θαη νη πεξηέθηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίσλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά  

ηξνθίκσλ θαη κφλν θαη ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ζε απηά θαζαξά θαη 

αλεμίηεια ε έλδεημε «κφλν γηα ηξφθηκα». 

Θα πξέπεη δε λα ηεξείηαη αξρείν 

κεηαθνξάο  πξνεγνχκελσλ θνξηίσλ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ. 

Σα βπηία απηά απαγνξεχεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηνμηθψλ νπζηψλ ή άιισλ θνξηίσλ πνπ 

έρνπλ έληνλεο κπξσδηέο. 

 

3. Όηαλ ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη πεξηέθηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά άιισλ 

πξντφλησλ θαη φρη ηξνθίκσλ, ή γηα ηε κεηαθνξά 

 Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε κεηαθνξά 

ζπζθεπαζκέλνπ ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειαίσλ ηα πξντφληα απηά, λα  
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δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη ηα 

πξντφληα, φπνπ απαηηείηαη, λα δηαηεξνχληαη 

ρσξηζηά γηα λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηπρφλ 

κφιπλζε. 

δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ άιια πξντφληα 

κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζπγρξφλσο θαη 

ηα νπνία κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζνπλ 

επηκφιπλζε . Δίλαη δπλαηφλ  λα 

δηαλέκνληαη ηαπηφρξνλα, κε άιια 

πξντφληα απφ ην ίδην κέζν κεηαθνξάο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη είλαη επαξθψο 

δηαρσξηζκέλα  ψζηε λα κελ ππάξρεη ν 

θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο . 

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. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ βπηίσλ ζπληζηάηαη ε 

ρξήζε αιθαιηθψλ απνξξππαληηθψλ, 

θαηάιιεισλ γηα έιαηα. 

 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ειαίσλ απφ 
πινία, εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

FOSFA INTERNATIONAL ( FOSFA 

Qualifications and Operational Procedures 

for Ships Engaged in the Carriage of Oils 

and Fats in Bulk for Edible and Oleo-

chemical use. January 2002). 

 

 

 



 31 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

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

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε 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. 

 

 Ο εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο 
ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη, 

εγθαζίζηαληαη θαη ζπληεξείηαη έηζη ψζηε 

λα είλαη θαηάιιεινο γηα ην ζθνπφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ 

ππξελειαίσλ  γηα ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηκνιχλζεηο θαη 

αιινηψζεηο. 

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

εμεπγεληζκφ θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ 
ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαη θάζε 

άιιν αληηθείκελν  (πιηθά θαη αληηθείκελα 

ζπζθεπαζίαο) πνπ κπνξεί λα έξζεη  ζε 

επαθή κε ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα 

ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά 

πνπ δελ κνιχλνπλ ηα πξντφληα απηά . 

 Σα ιηπαληηθά θαη ηα θαζαξηζηηθά ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ δεμακελψλ, ησλ βπηίσλ, 

θιπ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα έιζνπλ ζε 

επαθή κε ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα, 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη απηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 Με ηνλ φξν «επαθή» ελλνείηαη ε άκεζε 
επαθή ή ε ζηελή εγγχηεηα κε ηα 

παξαγφκελα πξντφληα ε νπνία κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ επηκφιπλζή ηνπο.  

 Σα πιηθά απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
πάληα θαζαξά. 

 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη 

ηαθηηθά θαη φπνπ είλαη δπλαηφ λα 

απνζπλαξκνινγείηαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ. 

Δίλαη θαιή πξαθηηθή ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

εμνπιηζκνχ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ψζηε λα 

θαζαξίδνληαη φια ηα κέξε ηνπ. 

 



 32 

 

 Σα πιηθά  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  

 

(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. 

 
 

 Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή 
εμνπιηζκφο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 

ηξφθηκα, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα έρεη ιείεο 

θαη αλζεθηηθέο επηθάλεηεο πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπο.  

 Ο εμνπιηζκφο ζρεδηάδεηαη θαη 
θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα κελ 

ζρεκαηίδνληαη αηρκεξέο γσλίεο θαη 

πξνεμνρέο, πνπ δελ θαζαξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Σα ζεκεία ελψζεσο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιεκέλα. 

 πλίζηαηαη ε ρξήζε πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, γηα θάζε 

ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ (θεθάιαην ΗΗ) θαη 

απαηηείηαη ε ηήξεζε αξρείσλ θαζαξηζκνχ 

θαη απνιχκαλζεο. 

(γ) Να είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 

επηηξέπεη επαξθή θαζαξηζκφ ησλ πέξημ ρψξσλ. 
 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ  ζα πξέπεη 

λα είλαη ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πέξημ 

ρψξσλ. 

 Ζ ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ηνπ θαζαξηζκνχ 

πνπ απαηηείηαη, εμαξηάηαη απφ ηνλ ρψξν 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν εμνπιηζκφο θαη 

απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ηνπνζεηήζεθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ V ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΣΡΟΦΧΝ   

 

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

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

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα απνξξίκκαηα  

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. 

 Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηάιιεινη 
πεξηέθηεο (πνδνθίλεηνη θάδνη θαη δνρεία)  

γηα ηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ ζπρλφηεηα απνκάθξπλζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

παξαγσγή θαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ 

παξαγνκέλσλ απνξξηκκάησλ.  

 Οη πεξηέθηεο ή ηα δνρεία ζα πξέπεη: 
o λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη λα 

απνκαθξχλνληαη εχθνια, (ζπληζηάηαη 

λα είλαη πνδνθίλεηνη κε θαπάθη θαη 

εζσηεξηθή ζαθνχια ε νπνία λα 

αιιάδεη). 

o λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο, 

o λα κελ γεκίδνληαη πνιχ, λα αδεηάδνληαη 

ζπρλά θαη ηα απνξξίκκαηα λα 

απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ηνπο 

ρψξνπο παξαγσγήο. 

 Γηα ηελ ζσζηή πξαθηηθή, ζα πξέπεη ηα 
απνξξίκκαηα λα απνκαθξχλνληαη 

θαζεκεξηλά, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 

απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ.. 

 

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.  

 Οη πεξηέθηεο ή ηα  δνρεία ησλ 
απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά, 

πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ 

θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπο θαη ζα πιεξνχλ 

ηνπο θαησηέξσ φξνπο: 

o 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. 

o Ζ θαηαζθεπή ηνπο λα είλαη αξθεηά 
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ηζρπξή, ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη 

ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. 

o Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπο λα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

o Σν ζρήκα ηνπο λα παξέρεη επαξθή 

επζηάζεηα θαη λα επηηξέπεη ηελ επρεξή 

εθθέλσζε θαη θαζαξηζκφ ηνπο. 

 

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 

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ 

ην εξγνζηάζην , ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ, ζην ηέινο θάζε εξγάζηκεο 

εκέξαο. Ζ ζπρλφηεηα  ζπιινγήο ησλ 

απνξξηκκάησλ  θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο,  

εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν θαη απφ ην είδνο 

ηνπο.  

 Σα απνξξίκκαηα δηαηεξνχληαη ζε εηδηθνχο 
ρψξνπο ή θάδνπο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Δίλαη ζσζηή πξαθηηθή ν ζρεδηαζκφο 

εηδηθψλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ κε 

ζηαζεξφ δάπεδν θαη ζε θάδνπο κε 

ηθαλνπνηεηηθά θαιχκκαηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

παξνρή λεξνχ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη 

θαηάιιειε απνρέηεπζε γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ.   

 Καηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 
απνξξηκκάησλ επηηξέπνπλ ηε ιηγφηεξν 

ζπρλή απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ 

απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Οη εζσηεξηθνί ρψξνη απνζήθεπζεο 

απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη 

ηππνπνίεζεο  ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειάησλ θαη λα θαζαξίδνληαη ζε 

ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Ζ απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο δελ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη πιεζίνλ ησλ ρψξσλ φπνπ γίλεηαη ε 

απνζήθεπζε ή κεηαθνξά ειαηνιάδνπ θαη 

ππξελειάησλ ή απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
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  ηνπο ρψξνπο ή ζηνπο θάδνπο 
απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα 

πξέπεη λα  πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο 

εληφκσλ θαη ινηπψλ επηβιαβψλ δψσλ, θαη 

γη΄ απηφ νη  απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζα 

πξέπεη λα  θιείλνπλ θαηάιιεια ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάδνη κε θαηάιιεια  

θαιχκκαηα. 

 Σα πγξά απφβιεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ,  ζα  πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

δελ πξέπεη λα απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο 

ησλ ηξνθίκσλ, είηε άκεζα είηε έκκεζα. Ζ 

απφξξηςε ησλ πγξψλ απνβιήησλ/ 

απνξξηκκάησλ φπσο θαηάινηπα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ρεκηθά 

θαζαξηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

αζθάιεηα. Γελ επηηξέπεηαη ε δηνρέηεπζε 

ηνπο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κέζα ζην 
απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙ   ΠΑΡΟΥΗ ΝΔΡΟΤ    

 

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ  

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

 (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή πόζηκνπ 

λεξνύ 

 

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή «πφζηκνπ 

λεξνχ», φπσο νξίδεηαη ζηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε Α5/288/23.1.1986 (ΦΔΚ 

53/Β/20.2.1986, ΦΔΚ 379/Β/10.6.1986) πεξί 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.  

Σν πφζηκν απηφ λεξφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε δηαζθαιίδεηαη ε κε 

κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ.   

 

 Σν λεξφ ζεσξείηαη «πφζηκν» φηαλ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ χδξεπζεο 

απφ ηνλ νπνίν  πξνκεζεχεηαη λεξφ ε 

επηρείξεζε, ή απφ δεμακελέο απνζήθεπζεο 

χδαηνο ηεο επηρείξεζεο, πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην 

«πφζηκν λεξφ».  

 Δάλ ην λεξφ πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθή πεγή 
ηφηε ην λεξφ ηεο πεγήο ζα πξέπεη λα 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ «πφζηκνπ 

λεξνχ». ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ επζχλε φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ Α5/288/86.  

 Θα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν λεξνχ. . 

 «Πφζηκν λεξφ» ζα  πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη: 

o γηα ην πιχζηκν ησλ επηθαλεηψλ πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε  ειαηνιάδν 

θαη ππξελέιαην 

o γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ 

ρεηξηζηψλ  

o γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ, 

ζθεπψλ, κεραλεκάησλ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σν κε πφζηκν λεξφ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δελ επηδξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο 
απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ ηφηε ηα θίιηξα 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε γηα λα κελ κνιχλνπλ ην λεξφ. 

Σα θίιηξα ζα πξέπεη λα αιιάδνληαη 

ηαθηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. 
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ΑΣΜΟ 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ αηκό  

Ο αηκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε επαθή κε 

ηα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ 

θάζε νπζία πνπ παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ 

πγεία ή ελδέρεηαη λα κνιχλεη ην πξντφλ. 

 

 Γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ, πνπ κπνξεί λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηα παξαγφκελα πξντφληα, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ ηέηνηαο 

πνηφηεηαο πνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ  

κνιχλνληαη ηα πξντφληα απηά. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηεί ε δηεξγαζία 
αθαιάησζεο ηνπ λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή 

αηκνχ, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνλναληαιιαθηηθέο 

ξεηίλεο ή άιια πξφζζεηα ζηελ παξαγσγή 

αηκνχ, απηά ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια. 

 

 

ΜΗ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην κε πόζηκν λεξό  

Σν κε «πφζηκν λεξφ», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα παξαγσγή αηκνχ, ςχμε, θαηάζβεζε ππξθατάο 

θαη άιινπο παξεκθεξείο ζθνπνχο, πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηξφθηκα, πξέπεη λα δηνρεηεχεηαη 

κέζσ ρσξηζηψλ δηθηχσλ, ηα νπνία λα 

αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη λα κε ζπλδένληαη 

θαζφινπ κε ηα ζπζηήκαηα «πφζηκνπ λεξνχ», νχηε 

λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο ζηα 

ζπζηήκαηα «πφζηκνπ λεξνχ». 

 Γηα ην πιχζηκν ησλ δαπέδσλ θαη  γηα ηελ 
ππξφζβεζε  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κάληθεο πνπ ζπλδένληαη κε παξνρέο κε 

«πφζηκνπ λεξνχ». ε απηέο ηηο παξνρέο ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ζθνπφο ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θαη  νη ζσιελψζεηο ηνπο 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙΙ  ΠΡΟΧΠΙΚΟ, ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ     

 

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

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

 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή  

 

1. Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο 

θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ θηλείηαη ζε 

ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο κε ηξφθηκα ην 

νπνίν πξέπεη λα θνξά θαηάιιειν, θαζαξφ θαη 

φπνπ αξκφδεη πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ επηρείξεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Ζ αηνκηθή θαζαξηφηεηα  ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ αηφκσλ έηζη 

ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα ηξφθηκα απφ 

πηζαλέο επηκνιχλζεηο. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 
λα θνξά θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο 

αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Ζ 

ζηνιή απηή ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

θαζαξή θαη λα αιιάδεηαη ηαθηηθά 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηεο 

επηρείξεζεο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

 Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο  
παξαγσγήο ησλ ειαίσλ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ ηνπο παξαθάησ θαλφλεο 

πγηεηλήο: 

o Να έρνπλ θξνληίζεη γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπο.  

o Να κελ θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο  

o Να κελ ηξψλε ή πίλνπλ  θαηά ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ πξντφλησλ 

o Να θαιχπηνπλ κε αδηάβξνρν επίδεζκν 

ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ή ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν εθηεζεηκέλν ζεκείν 

ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Να ρξεζηκνπνηνχλ 

επηδέζκνπο έληνλνπ ρξψκαηνο, εάλ 

ρξεηαζηεί, ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη 

εχθνια εάλ απνθνιιεζνχλ. 

 

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 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη πγηέο θαη λα έρεη βηβιηάξην πγείαο, 

πνπ λα  πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρεη απφ 

λνζήκαηα ηθαλά λα κεηαδνζνχλ κε ηα 

ηξφθηκα 

 Σν βηβιηάξην πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί 
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δεξκαηηθή κφιπλζε, έιθε ή δηάξξνηα, φηαλ 

πθίζηαηαη άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο 

ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο. 

 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ. 

 Κάζε άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζηελ 
επηρείξεζε  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 ζηα ηξφθηκα 

 Όηαλ έρεη θάπνην ηξαχκα, δεξκαηηθή 
κφιπλζε, έιθνο, εκεηφ, δηάξξνηα ή 

αλάινγε ζηνκαρηθή δηαηαξαρή.  

 Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη 
λα ελεκεξψλεηαη ζηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο 

γηα ηπρφλ χπαξμε πξνβιήκαηνο πγείαο. 

Απαγνξεχεηαη, ε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, 

επίζθεςε, απαζρφιεζε ή είζνδνο αηφκσλ, 

πνπ δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελδπκαζία 

θαη άδεηα απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ είζνδφ ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ    

                                                              ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ      

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΧΣΧΝ  ΤΛΧΝ   

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

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

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξαιαβή πξώηωλ 

πιώλ 

 

1. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ δελ πξέπεη λα δέρεηαη 

θακία πξψηε χιε ή ζπζηαηηθφ, εάλ γλσξίδεη ή έρεη 

βάζηκνπο ιφγνπο λα ππνπηεχεηαη φηη, έρεη 

πξνζβιεζεί απφ παξάζηηα, παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο ή ηνμηθέο, απνζπληεζεηκέλεο ή 

μέλεο νπζίεο ζε βαζκφ πνπ, κεηά ηε ζπλήζε 

δηαινγή ή/ θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ή δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο, ζα είλαη θαη πάιη 

αθαηάιιειν πξνο βξψζε. 

 

 Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πξψησλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο  ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη 

λα βεβαηψλεηαη ε ζπκθσλία κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία κε ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγεί ε επηρείξεζε ή ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο 

βάζεη πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ ή 

δεηγκαηνιεςηψλ. 

 Δάλ δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηα ησλ 
πξψησλ ή ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ, ηφηε 

απηέο ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή ή λα απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ 

ρψξν θαη λα θέξνπλ  αλαγλσξηζηηθή 

έλδεημε ηεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπο, έσο 

φηνπ απνξξηθζνχλ αξγφηεξα. 

 Σα θξίζηκα ζεκεία θαη νη έιεγρνη 
θαζνξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ 

(HACCP), ην νπνίν αλαθέξζεθε ζην 

Μέξνο 1 ηνπ παξφληα «Οδεγνχ Τγηεηλήο» 

θαη ην νπνίν ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

εθαξκφδεηαη απφ θάζε επηρείξεζε. 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ  - ΓΙΑΣΗΡΗΗ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ  απνζήθεπζε πξψησλ  

πιψλ   

1.Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ  

απνζεθεχνληαη ζηελ επηρείξεζε πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νχησο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε επηβιαβήο αιινίσζε 

θαη λα πξνθπιάζζνληαη απφ κνιχλζεηο. 

 Οη πξψηεο θαη νη βνεζεηηθέο χιεο, ηα 

ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντφληα θαη ηα 

πιηθά ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη κε θαηάιιειεο θαη πγηεηλέο 

ζπλζήθεο, γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

πηζαλέο αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο. 

 Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη, 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

επηκφιπλζήο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία 

απνζεθεχνληαη ζε απηνχο απφ μέλα 

ζψκαηα , απφ επηβιαβή δψα, έληνκα θαη 

ηξσθηηθά. 
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 Ζ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ζε ρψξνπο 
κε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζα 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 

 Ζ απνζήθεπζε ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

ψζηε λα κελ ππνζηεί θαηαζηξνθή ε 

ζπζθεπαζία ηνπο θαη ππάξμεη ν θίλδπλνο 

ηεο επηκφιπλζήο ηνπο. 

 Σα πιηθά θαη πξντφληα πνπ δελ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία ζα 

πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη εηδηθά θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

απνθιείεηαη ε ρξήζε ηνπο. 

 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη ζε θαζαξνχο θαη μεξνχο 

ρψξνπο ή δπλαηφλ δηαθξηηνχο, ρσξίο 

έληνκα ή ηξσθηηθά ή άιιεο πεγέο 

επηκφιπλζεο.  

 

 

 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ    

 

1. Όια ηα ηξφθηκα ηα νπνία δηαθηλνχληαη, 

απνζεθεχνληαη ζπζθεπάδνληαη, εθηίζεληαη θαη 

κεηαθέξνληαη, πξνθπιάζζνληαη απφ θάζε 

κφιπλζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηα θαηαζηήζεη  

(α) αθαηάιιεια πξνο βξψζε, επηβιαβή γηα ηελ 

πγεία, ή 

 

 Σν ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα  
ζεσξνχληαη κε αζθαιή φηαλ έρνπλ 

κνιπλζεί κε ηνμηθέο νπζίεο (π.ρ. 

ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ) ή πεξηέρνπλ 

αλεπηζχκεηεο μέλεο χιεο.  

 

(β) κνιπζκέλα θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα αλακέλεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζε απηή 

ηε θαηάζηαζε. Ηδηαίηεξα ηα ηξφθηκα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ή λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηξφπν 

πνπ λα  ειαρηζηνπνηεί ηνλ νπνηνδήπνηε θίλδπλν 

κφιπλζεο. 

 Σν ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα  δελ ζα 
πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη εάλ πεξηέρνπλ 

ππνιείκκαηα επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ 

νπζηψλ, ή επηθίλδπλεο μέλεο χιεο. 

 Ζ πξνζηαζία έλαληη απηψλ ησλ θηλδχλσλ 
εμαξηάηαη απφ : 

o Σνλ ελδερφκελν θίλδπλν, 

o Σν είδνο ηνπ ειαίνπ θαη πψο απηφ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Μεξηθνί θίλδπλνη, φηαλ παξνπζηαζηνχλ, 

θαζηζηνχλ ην πξντφλ θαηεπζείαλ 

αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία 

(π.ρ. ηνμηθέο νπζίεο ή γπαιηά). Γηα απηνχο 

ηνπο θηλδχλνπο απαηηείηαη λα ιεθζνχλ 

κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε 

απηή. Γηα παξάδεηγκα ζηε θάζε ηεο 

ζπζθεπαζίαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

κεηαιιηθήο ζήηαο ζην ζηφκην ηνπ 

γεκηζηηθνχ ελψ γηα ηελ πεξίπησζε 
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ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ην κέζν ελαιιαγήο 

είλαη θαηάιιειν γηα ηξφθηκα θαη δελ 

ππάξρεη θίλδπλνο επηκφιπλζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΝΣΟΜΧΝ  

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηξωθηηθώλ θαη εληόκωλ 

 

Πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ειέγρνληαη ηα έληνκα θαη 

ηξσθηηθά. 

 Σα έληνκα θαη ηα ηξσθηηθά κεηαθέξνπλ 
κεγάιν αξηζκφ παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ, θαηαζηξέθνπλ ηα 

ηξφθηκα θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηνπο, 

απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη είλαη δείθηεο ηεο 

ηήξεζεο θαθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο απφ 

ηελ επηρείξεζε. Οη ρεκηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζή 

ηνπο είλαη πνιχ επηθίλδπλεο γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 ηνπο ρψξνπο ζπζθεπαζίαο  ειαηνιάδνπ 
θαη ππξελειαίσλ  ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνμηθνί δνισκαηηθνί 

ή κεραληθνί ζηαζκνί θαηαπνιέκεζεο 

ηξσθηηθψλ.  

 ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο ησλ εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ θαη πνπιηψλ. 

 Γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο ζα πξέπεη νη 
επηρεηξήζεηο λα θξνληίδνπλ : 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο εηζφδνπ εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ ζηελ επηρείξεζε 

 Σηο ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο θαη εάλ 

ρξεηαζηεί κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ 

 Σε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 
εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ 

 Καηά ηε ρξήζε ησλ εληνκνθηφλσλ ζα 
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πξέπεη λα κελ ςεθάδνληαη ηα πξντφληα θαη 

νη επηθάλεηεο λα πιέλνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ. 

 ηνπο ρψξνπο ζπζθεπαζίαο δελ ζα πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθέο νπζίεο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ, αιιά 

εληνκνπαγίδεο κε θνιιεηηθέο επηθάλεηεο. 

 ηα εληνκνθηφλα λα απνζεθεχνληαη ζε 

μερσξηζηνχο ρψξνπο πνπ θιεηδψλνπλ 

καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 
αλάινγν αξρείν. 

 

ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΔ ΟΤΙΔ   

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηθίλδπλεο ή θαη κε 

εδώδηκεο νπζίεο  

Οη επηθίλδπλεο ή /θαη κε εδψδηκεο νπζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δσνηξνθψλ,  πξέπεη 

λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε ρσξηζηνχο θαη αζθαιείο 

πεξηέθηεο. 

 Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, ελδηάκεζα 

θαη ηειηθά πξντφληα πνπ έρνπλ κνιπλζεί ή 

απηά πνπ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο δηαηήξεζήο 

ηνπο, πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη  ζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη λα 

επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε αλαγλψξηζή ηνπο.  

 Γνρεία ή πεξηέθηεο θαηαζθεπαζκέλνη γηα 

κε βξψζηκα θαη επηθίλδπλα πιηθά, φπσο 

πιηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ, πξέπεη λα είλαη 

επδηάθξηηα ζεκαζκέλνη, θιεηζηνί θαη λα 

απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο 

επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ηνπ  

ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ . Γελ 

πξέπεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα 

παξαπάλσ πιηθά λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηνπο πεξηέθηεο ηνπ  ειαηνιάδνπ θαη ησλ 

ππξελειαίσλ. 

 Υεκηθέο νπζίεο (π.ρ. εληνκνθηφλα, πιηθά 
θαζαξηζκνχ) ή άιιεο κε εδψδηκεο νπζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν 

ζηελ πγεία πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειε 

ζήκαλζε κε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ 

ηνμηθφηεηα θαη ρξήζε ηνπο, λα 

απνζεθεχνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο πνπ 

θιεηδψλνπλ θαη λα νξίδεηαη  άηνκν 

ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

 

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. 

 

 Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 

εθπαηδεπκέλν ζε βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο 

ηξνθίκσλ, ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ πγηεηλήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

παξφληα «Οδεγφ Τγηεηλήο» αιιά θαη ζηηο 

απαηηήζεηο αλά ζέζε εξγαζίαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα HACCP. 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαιύπηεη ν παξώλ 

«Οδεγόο Τγηεηλήο», απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή πιήξνπο 

ζπζηήκαηνο HACCP.  

 Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα 
θξνληίδνπλ επίζεο , ψζηε νη αξκφδηνη γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

ζε θάζε επηρείξεζε ,λα έρνπλ θαηαξηηζζεί 

επαξθψο ζηηο αξρέο πνπ απηφ νξίδεη. 

 Σν πξνζσπηθφ  ηεο θάζε  επηρείξεζεο, ζα 
πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν αλάινγα κε 

ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ ππεπζπλφηεηα 

πνπ έρεη ζηελ επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα θαηά 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 Γηα ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή 

γιψζζα δελ είλαη ε ειιεληθή ή 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα εθκάζεζεο, 

ρξεηάδεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ θηλείηαη ζηνπο 

ρψξνπο παξαγσγήο ησλ ειαίσλ, ρσξίο 

φκσο λα αζρνιείηαη ελεξγά κε απηνχο, 

φπσο νη θαζαξηζηέο, ζπληεξεηέο θιπ., 

ρξεηάδνληαη επίζεο αλάινγε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ 

πγηεηλήο. 
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ΜΔΡΟ 3  ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ 

ΣΧΝ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ 

 

 

ΜΔΡΟ 3.1 ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ 

 

εκεία Διέγρνπ Κίνδςνορ Πποληπηικά μέηπα ελέγσος Παπακολούθηζη 

1. Πξνκήζεηα 
πξώησλ θαη 
βνεζεηηθώλ πιώλ 
θαη πιηθώλ 
ζπζθεπαζίαο   

 Η πξνκήζεηα πξώησλ 
πιώλ, βνεζεηηθώλ πιώλ θαη 
ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ 
επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο  
ή μέλα ζώκαηα 

 Καζνξηζκόο πξνδηαγξαθώλ αζθάιεηαο 
θαηά ηελ πξνκήζεηα  

 Πξνκήζεηα πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ 
πιώλ  θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο  από 
αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο. Αμηνιόγεζε 
θαη έγθξηζε πξνκεζεπηή. 

 Πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ησλ πξώησλ 
θαη βνεζεηηθώλ πιώλ θαη ησλ πιηθώλ 
ζπζθεπαζίαο  από ηνλ πξνκεζεπηή  

 

 Δπηζεώξεζε 
πξνκεζεπηώλ 

 

 Γεηγκαηνιεπηηθέο 
αλαιύζεηο επηκνιπληώλ 
ζε εηήζηα βάζε 

 

2. Μεηαθνξά 
πξώησλ θαη 
βνεζεηηθώλ πιώλ 
θαη πιηθώλ 
ζπζθεπαζίαο 

 Δπηκόιπλζε κε επηθίλδπλεο 
ρεκηθέο νπζίεο 

 Υξήζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
απνθιεηζηηθά γηα ηξόθηκα 

 Γηαρσξηζκόο ρώξσλ /εγθαηαζηάζεσλ 
θαη επηζήκαλζε γηα ρύδελ πιηθά. 

 Καζαξηζκόο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

 

 Καηαγξαθή 
πξνεγνύκελσλ θνξηίσλ 

 

 Παξαζηαηηθά έγγξαθα 
θαζαξηζκνύ 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 

3. Παξαιαβή θαη 
έιεγρνο πξώησλ 
θαη βνεζεηηθώλ 
πιώλ θαη πιηθώλ 
ζπζθεπαζίαο  

Παξαιαβή πξντόλησλ πνπ δελ 
πιεξνύλ ηηο θαζνξηζκέλεο 
πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο & 
αζθάιεηαο 

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 

 Καηαγξαθή θσδηθώλ παξηίδσλ 
παξαιακβαλνκέλσλ α’ θαη βνεζεηηθώλ 
πιώλ θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 
(ηρλειαζηκόηεηα) 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ  
αζθάιεηαο ησλ πξντόλησλ    

 Έιεγρνο  ζπλζεθώλ  κεηαθνξάο / 
παξαιαβήο αλάινγα κε ην πξντόλ 

 Δπηβεβαίσζε ηνπ απαξαβίαζηνπ θαη 
ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξσηνγελώλ 
ζπζθεπαζηώλ θαηά  ηελ παξαιαβή 

 

  

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

4. Δθθόξησζε θαη 
απνζήθεπζε  

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Φίιηξα ζηηο αληιίεο εθθόξησζεο 

 Κιεηζηνί εύθακπηνη ζσιήλεο 

 Έιεγρνο θίιηξσλ κεηά ηελ εθθόξησζε 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

5.Α. Φπζηθφο  

        εμεπγεληζκφο 
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Όια ηα κέξε ηεο 

παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 Δπηκφιπλζε κε ιηπαληηθά  

 Δπηκφιπλζε κε επηθίλδπλεο  

    ρεκηθέο νπζίεο 

 

 Ληπαληηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα ζε  

     πηζαλή επαθή κε ην ηξφθηκν 

 Δθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ 

 Φσζθνξηθφ θαη θηηξηθφ νμχ θαηάιιειν  

     γηα ηξφθηκα 

 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

 

Απνμχληζε κε 

αηκφ 

 Δπηκφιπλζε κε ηνμηθφ  

    ζεξκηθφ κέζν 

 

 Γεκηνπξγία ηνμηθψλ  

    ρεκηθψλ νπζηψλ ιφγσ  

    πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ  

    απνζηαθηηθή ζηήιε 

 

 

 Υξήζε  επηηξεπφκελνπ ζεξκηθνχ κέζνπ 

     ή κφλν αηκνχ γηα ηελ ζέξκαλζε 

 

 Απηφκαηνο έιεγρνο κέγηζηεο  

     ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ παξακνλήο  

     ζηελ απνζηαθηηθή ζηήιε 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

 

ηίιβσζε  Δπηκφιπλζε κε μέλεο χιεο 

 

 Δγθαηάζηαζε δεχηεξνπ θίιηξνπ  

     αζθαιείαο  

 

 Πεξηνδηθνί έιεγρνη θίιηξσλ  

 

 

 πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πίεζεο  

     ησλ θίιηξσλ 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

5.Β. Υεκηθφο  

        εμεπγεληζκφο 
  

 

 

Δμνπδεηέξσζε  Δπηκφιπλζε κε ιηπαληηθά 

 Δπηκφιπλζε κε επηθίλδπλεο 

ρεκηθέο νπζίεο 

 Ληπαληηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα 

     ζε πηζαλή επαθή κε ην ηξφθηκν 

 Δθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ 

 Καπζηηθή ζφδα θαηάιιειε γηα ηξφθηκα 

 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

Απνρξσκαηηζκφο 

& Γηήζεζε 

 Δπηκφιπλζε κε  

     πξνζξνθεηηθέο γαίεο 

 

 ΠΑΤ ζην ππξελέιαην 

 

 Βαξέα Μέηαιια 

 

 Σαθηφο έιεγρνο θίιηξνπ 

 Φίιηξν αζθάιεηαο πξν ηεο απφζκεζεο  

 Υξήζε ελεξγνχ άλζξαθα γηα     

    απνρξσκαηηζκφ ππξελειαίνπ θαη  

    δέζκεπζε ησλ ΠΑΤ 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 

 Έιεγρνο ΠΑΤ ζε θάζε 
παξηίδα  

 Έιεγρνο αξρείσλ 

Απφζκεζε  Δπηκφιπλζε κε ηνμηθφ  

    ζεξκηθφ κέζν 

 

 Γεκηνπξγία ηνμηθψλ  

    ρεκηθψλ νπζηψλ ιφγσ  

    πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ  

    απνζηαθηηθή ζηήιε 

 

 Υξήζε  επηηξεπφκελνπ ζεξκηθνχ κέζνπ 

     ή κφλν αηκνχ γηα ηελ ζέξκαλζε 

 

 Απηφκαηνο έιεγρνο κέγηζηεο  

     ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ παξακνλήο  

     ζηελ απνζηαθηηθή ζηήιε 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

6. Απνζήθεπζε 

   Δμεπγεληζκέλσλ 

   Διαίσλ 

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Φίιηξα ζηηο αληιίεο εθθόξησζεο 

 Κιεηζηνί εύθακπηνη ζσιήλεο 

 Έιεγρνο θίιηξσλ κεηά ηελ εθθόξησζε 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 
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ΜΔΡΟ 3.2 ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ 

 

 

ημεία Δλέγσος Κίνδςνορ Πποληπηικά μέηπα ελέγσος Παπακολούθηζη 

1. Ππομήθεια 
ππώηων και 
βοηθηηικών 
ςλών και ςλικών 
ζςζκεςαζίαρ   

 Η πξνκήζεηα πξώησλ 
πιώλ, βνεζεηηθώλ πιώλ θαη 
ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνπλ 
επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο  
ή μέλα ζώκαηα 

 Καζνξηζκόο πξνδηαγξαθώλ αζθάιεηαο 
θαηά ηελ πξνκήζεηα  

 Πξνκήζεηα πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ 
πιώλ  θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο  από 
αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο. Αμηνιόγεζε 
θαη έγθξηζε πξνκεζεπηή. 

 Πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ησλ πξώησλ 
θαη βνεζεηηθώλ πιώλ θαη ησλ πιηθώλ 
ζπζθεπαζίαο  από ηνλ πξνκεζεπηή  

 

 Δπηζεώξεζε 
πξνκεζεπηώλ 

 

 Γεηγκαηνιεπηηθέο 
αλαιύζεηο επηκνιπληώλ 
ζε εηήζηα βάζε 

 

2. Μεηαθοπά 
ππώηων και 
βοηθηηικών 
ςλών και ςλικών 
ζςζκεςαζίαρ 

 Δπηκόιπλζε κε επηθίλδπλεο 
ρεκηθέο νπζίεο 

 Υξήζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
απνθιεηζηηθά γηα ηξόθηκα 

 Γηαρσξηζκόο ρώξσλ /εγθαηαζηάζεσλ 
θαη επηζήκαλζε γηα ρύδελ πιηθά. 

 Καζαξηζκόο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

 

 Καηαγξαθή 
πξνεγνύκελσλ θνξηίσλ 

 

 Παξαζηαηηθά έγγξαθα 
θαζαξηζκνύ 

 
 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 

3. Παπαλαβή 
ππώηων και 
βοηθηηικών 
ςλών και ςλικών 
ζςζκεςαζίαρ  

Παξαιαβή πξντόλησλ πνπ δελ 
πιεξνύλ ηηο θαζνξηζκέλεο 
πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο & 
αζθάιεηαο 

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 

 Καηαγξαθή θσδηθώλ παξηίδσλ 
παξαιακβαλνκέλσλ α’ θαη βνεζεηηθώλ 
πιώλ θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο 
(ηρλειαζηκόηεηα) 

 Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ  
αζθάιεηαο ησλ πξντόλησλ    

 Έιεγρνο  ζπλζεθώλ  κεηαθνξάο / 
παξαιαβήο αλάινγα κε ην πξντόλ 

 Δπηβεβαίσζε ηνπ απαξαβίαζηνπ θαη 
ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξσηνγελώλ 
ζπζθεπαζηώλ θαηά  ηελ παξαιαβή 

 

  

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

4. Δκθόπηωζη 
και αποθήκεςζη  

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Φίιηξα ζηηο αληιίεο εθθόξησζεο 

 Κιεηζηνί εύθακπηνη ζσιήλεο 

 Έιεγρνο θίιηξσλ κεηά ηελ εθθόξησζε 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 

5. Πποεηοιμαζία 
ελαίων 

    
Ανάμειξη/ομογεν
οποίηζη/θιληπάπ
ιζμα/διαύγαζη/ 
ζηίλβωζη 

  

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 Πξόγξακκα θαη νδεγίεο θαζαξηζκνύ 

 Κιεηζηά θπθιώκαηα 

 Πξνζηαηεπηηθέο ζηνιέο πξνζσπηθνύ 

 Πξόγξακκα εληνκνθηνλίαο-κπνθηνλίαο 

 Φίιηξα ζηνπο αεξαγσγνύο 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 
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 ήηεο ζηα παξάζπξα 

 Πιαζηηθέο θνπξηηλνισξίδεο ζηηο 
πόξηεο 

 Υξήζε ιηπαληηθνπαγίδσλ 

 ήκαλζε θαη ειεγρόκελε πξόζβαζε ζε 
ρώξνπο απνζήθεπζεο ηνμηθώλ ρεκηθώλ 

6.ςζκεςαζία  Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Πξόγξακκα θαη νδεγίεο ζπληήξεζεο 
εμνπιηζκνύ 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 Πξόγξακκα θαη νδεγίεο θαζαξηζκνύ 

 Κιεηζηά θπθιώκαηα 

 Πξνζηαηεπηηθέο ζηνιέο πξνζσπηθνύ 

 Πξόγξακκα εληνκνθηνλίαο-κπνθηνλίαο 

 Φίιηξα ζηνπο αεξαγσγνύο 

 ήηεο ζηα παξάζπξα 

 Πιαζηηθέο θνπξηηλνισξίδεο ζηηο 
πόξηεο 

 Υξήζε ιηπαληηθνπαγίδσλ 

 ήκαλζε θαη ειεγρόκελε πξόζβαζε ζε 
ρώξνπο απνζήθεπζεο ηνμηθώλ ρεκηθώλ 

 Δθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθαινύο 
δηαρείξηζεο γπάιηλσλ πεξηεθηώλ 
(παξάξηεκα 5) 

 Έιεγρνο θαηαιιειόηεηαο ζπκπηεζηώλ 
δηακόξθσζεο πιαζηηθώλ θηαιώλ (oil-
free compressors) 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
 

 Έιεγρνο αξρείσλ 
 

 Έιεγρνο 
ηρλειαζηκόηεηαο 
πξντόληνο 

7. Αποθήκεςζη 
ηελικών 
πποϊόνηων  

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Δπηβεβαίσζε ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ 
πξσηνγελώλ ζπζθεπαζηώλ 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 

8. Αποζηολή 
/Γιανομή ηελικών 
πποϊόνηων   

Δπηκόιπλζε κε: 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο 
νπζίεο  

 Ξέλα αληηθείκελα 

 

 Δπηβεβαίσζε ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ 
πξσηνγελώλ ζπζθεπαζηώλ 

 

 Δπηζεώξεζε εθαξκνγήο 
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ΜΔΡΟ 4  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΟΓΗΓΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΗ 

 

 

 

1.1. Δλδεηθηηθφ Γηάγξακκα Ρνήο 

Σππνπνίεζε Δμαηξεηηθνχ Παξζέλνπ + Παξζέλνπ Διαηνιάδνπ 

 

 

 

1.2. Δλδεηθηηθφ Γηάγξακκα Ρνήο 

Σππνπνίεζε Διαηνιάδνπ – Απνηεινπκέλνπ απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα 

ειαηφιαδα 

 

 

 

1.3. Δλδεηθηηθφ Γηάγξακκα Ρνήο 

Σππνπνίεζε Ππξελειαίνπ – Απνηεινχκελνπ απφ εμεπγεληζκέλα ππξελέιαηα θαη 

παξζέλα ειαηφιαδα 

 

 

 

1.4. Δλδεηθηηθφ Γηάγξακκα Ρνήο 

Δμεπγεληζκφο Διαηνιάδνπ 

 

 

 

1.5. Δλδεηθηηθφ Γηάγξακκα Ρνήο 

Δμεπγεληζκφο Ππξελειαίνπ 
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diagramma-rois-elaiol-4-1.doc

1.1.  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ                          

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΟΤ ΠΑΡΘΔΝΟΤ & ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ

                               Α.   Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  &    Α Π Ο Θ Η Κ Δ Τ  Η

                                                  Β. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΛΑΙΩΝ

            Γ. ΤΚΔΤΑΙΑ

                                           

Γ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΔΛΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ

ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

        ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
            ΠΑΡΣΗΓΑ

-    ΜΔΣΑΓΓΗΔΗ
-    ΑΝΑΜΗΞΖ
-    ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΦΗΛΣΡΑΡΗΜΑ

-      ΓΗΑΤΓΑΖ

-     ΣΗΛΒΧΖ

ΓΔΜΗΜΑ

ΠΧΜΑΣΗΜΟ

ΔΠΗΚΟΛΛΖΖ ΔΣΗΚΔΣΑ

  -    ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
         ΠΔΡΙΔΚΣΩΝ

  -   ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΔ
   ΠΔΠΙΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ

 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΔΛΗΚΧΝ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΠΟΣΟΛΖ / ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΔΛΗΚΧΝ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Δ ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΑ

   ΒΒΟΟΗΗΘΘΗΗΣΣΙΙΚΚΔΔ  ΤΤΛΛΔΔ

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ

      ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

  ΤΤΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΚΚΔΔΤΤΑΑΙΙΑΑ       ΠΠΡΡΩΩΣΣΔΔ    ΤΤΛΛΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

 ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
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1.2.   ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ                           

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΔΛ/ΓΟΤ-ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ

        ΒΒΟΟΗΗΘΘΗΗΣΣΙΙΚΚΔΔ  ΤΤΛΛΔΔ                                    ΠΠΡΡΩΩΣΣΔΔ  ΤΤΛΛΔΔ                           ΤΤΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΚΚΔΔΤΤΑΑΙΙΑΑ

                                               Α.   Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  &   Α Π Ο Θ Η Κ Δ Τ  Η

Β. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΛΑΙΩΝ

       

  Γ. ΤΚΔΤΑΙΑ

   Γ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΔΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ

ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

        ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

            ΠΑΡΣΗΓΑ

- ΜΔΣΑΓΓΗΔΗ

- ΑΝΑΜΗΞΖ

- ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΦΗΛΣΡΑΡΗΜΑ

       ΣΗΛΒΧΖ

ΓΔΜΗΜΑ

ΠΧΜΑΣΗΜΟ

ΔΠΗΚΟΛΛΖΖ ΔΣΗΚΔΣΑ

-    ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
        ΠΔΡΙΔΚΣΩΝ

-   ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΔ
   ΠΔΠΙΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΔΛΗΚΧΝ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΠΟΣΟΛΖ / ΓΗΑΝΟΜΖ

ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ

    ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Δ ΥΑΡΣΟΚΗΒΧΣΗΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ

    ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

    ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ

         -  ΜΔΣΑΓΓΙΔΙ

         -  ΑΝΑΜΙΞΗ
         -  ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΙΗΗ

         ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ

         -  ΓΙΑΤΓΑΗ

    ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΑ
ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
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                   1.3.  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ                        

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ – ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΑ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ

    ΒΒΟΟΗΗΘΘ..  ΤΤΛΛΔΔ  ΦΦΙΙΛΛΣΣΡΡΑΑΡΡΙΙΜΜΑΑΣΣΟΟ                ΠΠΡΡΩΩΣΣΔΔ  ΤΤΛΛΔΔ                                   ΤΤΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΚΚΔΔΤΤΑΑΙΙΑΑ

     Α.   Π Α Ρ Α Λ Α Β Η &   Α Π Ο Θ Η Κ Δ Τ  Η

Β. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΛΑΙΧΝ

       

  Γ. ΤΚΔΤΑΙΑ

    Γ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΔΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ

ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

        ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

            ΠΑΡΣΗΓΑ

- ΜΔΣΑΓΓΗΔΗ

- ΑΝΑΜΗΞΖ
- ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΦΗΛΣΡΑΡΗΜΑ

       ΣΗΛΒΧΖ

ΓΔΜΗΜΑ

ΠΧΜΑΣΗΜΟ

ΔΠΗΚΟΛΛΖΖ ΔΣΗΚΔΣΑ

-    ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
        ΠΔΡΙΔΚΣΩΝ

-   ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΔ
   ΠΔΠΙΔΜΔΝO ΑΔΡΑ

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΔΛΗΚΧΝ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΠΟΣΟΛΖ / ΓΗΑΝΟΜΖ

ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ

    ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ Δ Υ/ΣΗΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ

    ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ

    ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ

         -  ΜΔΣΑΓΓΙΔΙ
         -  ΑΝΑΜΙΞΗ

         -  ΟΜΟΓΔΝΟΠΟΙΗΗ

         ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ

         -  ΓΙΑΤΓΑΗ

    ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΑ
ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΔΛΔΓΥΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
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1.4.  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ

ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ

        ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ LAMPANTE

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

      ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

   ΔΚΦΟΡΣΧΖ / ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

- ΦΧΦΟΡΗΚΟ
ΟΞΤ

- ΝΔΡΟ

- ΠΡΟΡΟΦΖΣΗΚΔ

ΓΑΗΔ

- ΔΝΔΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
          ΤΓΡΟ

ΑΠΟΥΡΧΜΑΣΗΜΟ

  ΣΔΓΝΧΜΑ

  ΘΔΡΜΑΝΖ

      Α. ΦΤΙΚΟ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟ       Β. ΥΗΜΙΚΟ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟ

ΘΔΡΜΑΝΖ

ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΧΖ ΚΑΤΣΗΚΖ ΟΓΑ

ΠΛΤΖ ΜΔ ΝΔΡΟ

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ

ΑΠΧΝΧΝ

       ΣΔΓΝΧΜΑ

   ΑΠΟΥΡΧΜΑΣΗΜΟ

         ΓΗΖΘΖΖ

- ΠΡΟΡΟΦΖΣΗΚΔ
  ΓΑΗΔ

- ΔΝΔΡΓΟ

  ΑΝΘΡΑΚΑ

        ΑΠΟΜΖΖ

       ΠΡΟ - ΦΤΞΖ

          ΦΤΞΖ

  ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ

ΓΗΖΘΖΖ

ΑΠΑΔΡΧΖ

ΘΔΡΜΑΝΖ

ΑΠΟΞΤΝΗΖ ΜΔ
ΑΣΜΟ / ΑΠΟΜΖΖ

       ΠΡΟ-ΦΤΞΖ

       ΦΤΞΖ

       ΣΗΛΒΧΖ

  ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ

       ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

     ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ

       ΣΗΛΒΧΖ
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1.5.  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ

ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ

     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΠΤΡΖΝΔΛΑΗΟΤ

ΜΔΣΑΦΟΡΑ

      ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

   ΔΚΦΟΡΣΧΖ / ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

  ΘΔΡΜΑΝΖ

          ΦΧΦΟΡΗΚΟ
               ΟΞΤ

  ΑΠΟΚΟΜΜΗΧΖ

    ΔΞΟΤΓΔΣΔΡΧΖ

    ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΑΠΧΝΧΝ

           ΦΤΞΖ

       ΑΠΟΜΑΡΓΑΡΗΝΧΖ

       ΣΔΓΝΧΜΑ

       ΑΠΟΥΡΧΜΑΣΗΜΟ

          ΚΑΤΣΗΚΖ
              ΟΓΑ

- ΠΡΟΡΟΦΖΣΗΚΔ
ΓΑΗΔ

- ΔΝΔΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

          ΓΗΖΘΖΖ

          ΑΠΟΜΖΖ

          ΠΡΟ-ΦΤΞΖ

             ΦΤΞΖ       ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ

       ΣΗΛΒΧΖ

    ΑΓΡΑΝΟΠΟΗΖΖ

      ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

β

β

β

α

α

α β

α β

α

α β

εκείωζε: Ζ δηεξγαζία ηεο απνκαξγαξίλσζεο κπνξεί λα έπεηαη ηεο εμνπδεηέξσζεο (πνξεία α) ή λα

                   πξνεγείηαη (πνξεία β)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ 

 

Α. ΟΡΙΜΟΙ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Άξζξν 35 

Καλ(ΔΟΚ) 136/66 

 

ην ιηαληθφ εκπφξην κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλ.(ΔΚ) 1019/2002 & Κ.Σ.Π. 

νη εμήο θαηεγνξίεο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ: 

 

- Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν 

- Παξζέλν ειαηφιαδν 

- Διαηφιαδν – απνηεινχκελν απφ εμεπγεληζκέλα ειαηφιαδα θαη παξζέλα ειαηφιαδα. 

- Ππξελέιαην 

Οη νξηζκνί ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ δφζεθαλ αλαιπηηθά ζην Μέξνο 1 ηνπ παξφληνο 

«Οδεγνχ Τγηεηλήο», παξάγξαθνο 1.3 

 

 

Β. ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΤΛΔ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

γεληθέο θαηεγνξίεο: 

1. Απηψλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα πξντφληα θαη 

2. Απηψλ πνπ δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα πξντφληα 

 

1.α) Απνρξσζηηθή Γε 

Δίλαη έλα πιηθφ ζε κνξθή ζθφλεο, ιεπθφ – γθξίδν, αξγηιηθήο πξνέιεπζεο, θαηά βάζε 

ππξηηηθνχ αξγηιίνπ, ελεξγνπνηεκέλνπ κε νμέα. Γηαηίζεηαη ζε ζάθνπο, Big Bags ή ρχκα κε 

εηδηθά νρήκαηα – δεμακελέο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ απνρξσκαηηζκφ ησλ ιαδηψλ, ηφζν ζην 

ρεκηθφ φζν θαη ζην θπζηθφ εμεπγεληζκφ. 

 

Β) Καπζηηθή φδα 

Γηαηίζεηαη ζε πγξή κνξθή πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο, κε εηδηθά βπηηνθφξα ή ζε κνξθή 

θπιιηδίσλ εληφο πιαζηηθψλ ζάθσλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ην ζηάδην ηεο εμνπδεηέξσζεο ησλ ιαδηψλ, ζην Υεκηθφ εμεπγεληζκφ θαη 

ρξεηάδεηαη εηδηθή κέξηκλα θαη πξνζνρή απφ ην πξνζσπηθφ, θαηά ηελ αξαίσζε ησλ δηαιπκάησλ 

ηεο πγξήο κνξθήο ή ηε δηάιπζε ησλ θηιιηδίσλ. Δίλαη απαξαίηεηα: πξνζηαηεπηηθέο ζηνιέο, 

πιαζηηθά γάληηα, θξάλε θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

 

Γ) Άιιεο βνεζεηηθέο χιεο 
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Φσζθνξηθφ νμχ, θηηξηθφ νμχ, γε δηαηφκσλ, αληηνμεηδσηηθά, αιάηη, άδσην, θηιηξφραξηα, 

θηιηξφπαλα θαη πφζηκν λεξφ. 

Δηδηθά γηα ην λεξφ πξέπεη: 

- Να ππάξρεη επαξθήο παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία 80/778 ΔΟΚ 

ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ/15-7-1980. 

- Ο αηκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ιάδηα, πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλνο απφ θάζε νπζία πνπ παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή ελδέρεηαη λα 

κνιχλεη ην πξντφλ. 

- Σν κε πφζηκν λεξφ πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή αηκνχ ζέξκαλζεο ησλ 

ιαδηψλ, ςχμε, ππξφζβεζε θαη άιινπο ζθνπνχο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα ιάδηα, 

πξέπεη λα δηνρεηεχεηαη κέζσ ρσξηζηηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια 

θαη λα κε ζπλδένληαη θαζφινπ κε ηα δίθηπα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, νχηε λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλαξξνήο ζηα δίθηπα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

 

ηηο παξνρέο κε πφζηκνπ λεξνχ, πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε: 

  

ΜΖ ΠΟΗΜΟ 

 

Γ) Τιηθά πζθεπαζίαο 

- PVC (θηάιεο) 

- PE (θηάιεο θαη δνρεία) 

- PET (θηάιεο) 

- Γπαιί (θηάιεο) 

- Λεπθνζίδεξνο (δνρεία) 

- Βαξέιηα πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά  

- Ταινπνηεκέλα θεξακηθά 

- Πψκαηα πιαζηηθά, αινπκηλίνπ – κε εζσηεξηθή επηθάλεηα απφ ΡΔ – θειινχ 

 

 

2. α) Δηηθέηεο, απιέο θαη απηνθφιιεηεο 

    β) Υαξηφλη, θηβψηηα, βάζεηο θαη ρσξίζκαηα 

    γ) Κφιιεο, ζεξκήο ή ςπρξήο εθαξκνγήο ζηελ εηηθεηηέδα 

    δ) Μειάλε επηζήκαλζεο παξηίδαο ή εκεξνκελίαο ιήμεο 

    ε) Βνπινθέξη 

  ζη) Κφιιεο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο ή κεηαιιηθνί ζπλδεηήξεο γηα ην θιείζηκν ησλ θηβσηίσλ 

    δ) Θεξκνζπξξηθλνχκελν πιαζηηθφ 

    ε) Παιέηεο μχιηλεο ή πιαζηηθέο 

    ζ) Πιαζηηθφ πεξηηπιίγκαηνο παιεηψλ 

 

Γ. ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

1. Δμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν θαη εμεπγεληζκέλν ππξελέιαην, πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ηκήκα 

ηππνπνίεζεο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο ή δηαηίζεληαη ζην εκπφξην ρχκα κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα ή 

ζπζθεπαζκέλα ζε βαξέιηα, κε πξννξηζκφ άιιεο ηππνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ή άιιεο 

κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. 

ηνλ θαηαλαισηή θζάλνπλ ζε σκή θαηάζηαζε (ζαιάηεο, ζάιηζεο, καγηνλέδεο, θνλζέξβεο θιπ) 

ή κεηά απφ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (πξνηεγαληζκέλα, πξνςεκέλα θαη πξνκαγεηξεπκέλα 

θαγεηά, κπηζθφηα, καξγαξίλεο θιπ). 
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2. Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν, παξζέλν ειαηφιαδν, ειαηφιαδν θαη ππξελέιαην, (θαηά ηνπο 

νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ ΚΑΝ ΔΟΚ 136/66), δηαηίζεληαη ζην εκπφξην κε πξννξηζκφ ηελ 

άκεζε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ θαηαλαισηή, αλάινγα κε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θάζε επηρείξεζεο, ζηηο αθφινπζεο ζπζθεπαζίεο: 

- Φηάιεο 100ml, 250ml, 500ml, 1lt θαη 2lt απφ PVC, PE, PET δηαθφξσλ ζρεκάησλ. 

- Φηάιεο 100ml, 250ml, 500ml, 750ml θαη 1lt, απφ γπαιί άρξσκν ή ρξσκαηηζηφ ζε 

δηάθνξα ζρήκαηα. 

- Γνρεία πιαζηηθά 3lt θαη 5lt δηαθαλή ή θπξίσο αδηαθαλή ζε δηάθνξα ζρήκαηα. 

- Λεπθνζηδεξά δνρεία 250ml, 500ml, 1lt, 3lt 1u.s. GAL (=3,785lt), 4lt θαη 5lt, 

ιηζνγξαθεκέλα ζε δηάθνξα ζρήκαηα (θπιηλδξηθά ή νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα, 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ). 

- Ταινπνηεκέλνο θεξακηθφο πεξηέθηεο θαη άιιεο εμεδεηεκέλεο εηδηθέο ζπζθεπαζίεο, 

ακειεηέαο εκπνξηθήο ρξήζεο. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ρχκα ειαηνιάδνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΧΝ ΚΤΡΙΟΣΔΡΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 

 

 

 

 

Α. ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

 

 3. Α.1 Φπζηθνί Κίλδπλνη 

Οη θπζηθνί θίλδπλνη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κφιπλζε ή / θαη ειιηπείο δηαδηθαζίεο ζε 

πνιιά ζεκεία ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, απφ ηελ ζπγθνκηδή έσο ηελ θαηαλάισζε. 

 

ΞΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΠΙΘΑΝΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Κνκκάηηα γπαιηνχ Τιηθά ζπζθεπαζίαο 

Πνιηηηθή αζθαιείαο γπαιηνχ, νδεγίεο 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

πξνδηαγξαθέο. 

Πέηξεο, άιιεο μέλεο χιεο Πξψηεο χιεο 

Δπηινγή πξνκεζεπηψλ, πξνδηαγξαθέο 

πνπ θαιχπηνπλ ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα θαη κεηαθνξά κε πξνζήισζε 

ζηηο νδεγίεο θαζαξηζκνχ. Δμαθξίβσζε 

Διεγθηψλ.  

Έληνκα Πεξηβάιινλ 
Πξφγξακκα ειέγρνπ εληφκσλ. Φπζηθά 

πξνζηαηεπηηθά. 

Αλζξψπηλεο ηξίρεο / λχρηα, 

θνζκήκαηα 
Υεηξηζηέο 

Γηαδηθαζίεο πγηεηλήο θαη εθπαίδεπζεο, 

θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή έλδπζε, 

ηαθηηθή αζθαιείαο θνζκεκάησλ γηα 

ηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ. 

θφλε Πεξηβάιινλ 

Κιεηζηέο πφξηεο θαη παξάζπξα, 

δηαηήξεζε θηεξίνπ θαη πξφγξακκα 

θαζαξηζκνχ. 

Ίλεο απφ θαζαξηζκφ ξνχρσλ Ύιεο θαζαξηζκνχ 
Πιήξσο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο 

θαζαξηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο.  

Μπνπιφληα, παμηκάδηα 

βηδψλ  θιπ απφ ηνλ 

γεκηζηηθφ εμνπιηζκφ 

Γεκηζηηθφο εμνπιηζκφο 

ρεδηαζκέλε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 

θαη πξφγξακκα επηζεψξεζεο, 

πξνζηαηεπηηθά ζηνπο ζσιήλεο θαη 

κπξνζηά απφ ηηο αληιίεο. 
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3. Α.2 ΥΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

 

Σν ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα κπνξεί λα επηκνιπλζνχλ κε ρεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη εθηφο θαη εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Οη θπξηφηεξεο 

επηκνιχλζεηο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

 
 ΔΠΙΜΟΛΤΝΗ                                     ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Γηαδηθαζίεο  πνπ 

γίλνληαη εθηόο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ 

Από ηα γεωξγηθά θάξκαθα 

(θαηάινηπα θπηνθαξκάθσλ θαη 

ιηπαζκάησλ) Δπηκφιπλζε ησλ 

πξψησλ πιψλ απφ ηα γεσξγηθά 

θάξκαθα 
Ζ επηρείξεζε θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη πξψηεο 

χιεο θαη εθαξκφδεη έλα αλαιπηηθφ πιάλν 

ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 

 

Από ΠΑΤ 

Δπηκφιπλζε ησλ πξψησλ πιψλ 

απφ ην πεξηβάιινλ 

Από βαξέα κέηαιια 

Δπηκφιπλζε ησλ πξψησλ πιψλ 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

ειαηνηξηβείσλ 

Απφ δηάθνξεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο από άιια ηξόθηκα θαηά 

ηε κεηαθνξά 

Υξεζηκνπνίεζε γηα ηελ κεηαθνξά βπηίσλ ή 

πεξηεθηψλ κφλν γηα ηξφθηκα  

Βεβαηψζεηο θαζαξηζκνχ ησλ βπηίσλ ή ησλ 

πεξηεθηψλ αλά θνξηίν 

Γηαδηθαζίεο  πνπ 

γίλνληαη εληόο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ 

Από βαξέα κέηαιια 

Καηά ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη 

ησλ ππξελειαίσλ 

Δθαξκνγή Καλφλσλ Οξζήο Βηνκεραληθήο 

Πξαθηηθήο  

 

Υξεζηκνπνίεζε θαηαιιήισλ πιηθψλ 

εμνπιηζκνχ 

Από ιηπαληηθά 

Καηά ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη 

ησλ ππξελειαίσλ απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ 

Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ιηπαληηθψλ γηα 

ηξφθηκα 

Σήξεζε αξρείνπ ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

Από ΠΑΤ 

Καηά ηελ παξαγσγή 

ππξελέιαησλ 

Δθαξκνγή Καλφλσλ Οξζήο Βηνκεραληθήο 

Πξαθηηθήο  

 

Από ππνιείκκαηα  θαζαξηζκνύ 

Καηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

Σήξεζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ 

Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ απνξξηπαληηθψλ 

Υξεζηκνπνίεζε κφλν θαζαξνχ εμνπιηζκνχ 

Από δηαιύηεο 

(ηεηξαρισξναηζπιέλην, 

ηξηρισξναηζάλην, 

ηξηρισξναηζπιέλην) 

Καηά ηελ απνζήθεπζε 

Δθαξκνγή GMP 

Από κεηαλάζηεπζε 

επηθίλδπλωλ νπζηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηα 

ζπζθεπαζηηθά πιηθά  

 

Καηάιιεια πιηθά ζπζθεπαζίαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΣΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΔΝΟ ΔΙΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP, 

ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟΤ ΣΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΚΔ 

 

Α. ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΟΓΗΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΚΑΘΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

Γηα λα επηηεπρζεί κία ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

πξέπεη θάζε κία απφ απηέο λα πξνρσξήζεη ζηα επφκελα βήκαηα: 

1. Να ζπγθξνηήζεη Οκάδα HACCP. 

2. Να ζρεδηάζεη ην Γηάγξακκα Ρνήο ηεο παξαγσγήο ηεο. 

3. Να δηαζέηεη πιήξε κεραλνινγηθά ζρέδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο. 

4. Να εθπνλήζεη Πξνγξάκκαηα πληήξεζεο, Καζαξηφηεηαο, κε ζαθείο θαη 

θσδηθνπνηεκέλεο νδεγίεο θαη αληίζηνηρεο θαξηέιεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ. 

5. Να πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα ηα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (CCP), ζε θάζε θάζε ησλ 

δηεξγαζηψλ παξαγσγήο. 

6. Να θαζηεξψζεη πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε πηζαλνχ 

θηλδχλνπ. 

7. Να ζρεδηάζεη ηνπο Σερληθνχο Πίλαθεο – Οδεγνχο Διέγρνπ γηα θάζε ζηάδην ηεο 

επεμεξγαζίαο. 

8. Να εθπαηδεχζεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη λα ην επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή 

ηνπ πζηήκαηνο. 

9. Να εγθαηαζηήζεη ην χζηεκα θαη λα επαλεμεηάζεη πεξηνδηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

10. Να θαζνξίδεη ζαθή θξηηήξηα θαη φξηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη λα ηα 

επαλεμεηάδεη πεξηνδηθά ψζηε λα είλαη πάληνηε επίθαηξα. 

 

Β. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Διεγθηηθψλ Αξρψλ θαη 

γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα έληππα: 

 

- Δγρεηξίδην Γηεξγαζηψλ 

Πεξηιακβάλεη θαη πεξηγξάθεη θάζε δηεξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ επηρείξεζε, κε 

πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηέιεηα επαλαιεςηκφηεηά ηεο. Πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, πνηνο πξέπεη λα ην θάλεη, πφηε, πψο, πνχ, κε πνηα 

πιηθά, κε πνηα κεραλήκαηα θαη πσο ζα γίλεη ν έιεγρνο θαη ε θαηαγξαθή ηεο δηεξγαζίαο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη θαιφ λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην εγρεηξίδην θαη ηα 

Πξνγξάκκαηα πληήξεζεο, Καζαξηφηεηαο θαη Απνιχκαλζεο. 

 

- Οδεγίεο 

Δίλαη έληππα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαλφλεο γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ εξγαζηψλ, 

φπσο ζπληήξεζε κηαο κεραλήο, εθηέιεζε κηαο ρεκηθήο αλάιπζεο, θαζαξηφηεηαο θιπ. 

Πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζρήκαηα, δηαγξάκκαηα, ζθίηζα ή εηθφλεο, γηα λα γίλεηαη 

ζαθψο θαηαλνεηή ε πεξηγξαθφκελε εξγαζία. 

 

- Πξνδηαγξαθέο 
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Δίλαη έληππα πνπ πεξηέρνπλ ιεπηνκεξψο ηηο απαηηήζεηο απφ έλα πξντφλ ή κία δηεξγαζία, 

κε παξακέηξνπο, ηηκέο (ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο) θαη άιια ζηνηρεία. 

 

- Καξηέιεο θαηαγξαθήο 

Δίλαη έληππα, πνπ ζρεδηάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ δηεξγαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ. 

 

- Σερληθνί Πίλαθεο – Οδεγνί Διέγρνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

Θα εθπνλεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηα πξφηππα ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ παξφληνο νδεγνχ, πξνζαξκνζκέλνη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλάγθεο 

ηνπο. 

 

Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε ηεο Οκάδαο HACCP, ν επηθεθαιήο θαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα κεηαδψζεη ζε 

νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο κία επαξθή ελεκέξσζε γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

πζηήκαηνο. Οη θχξηεο γξακκέο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα επηθεληξσζεί απηή ε ελεκέξσζε 

είλαη: 

- Σν χζηεκα HACCP είλαη έλα ζχζηεκα πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ. 

- Ζ εκθάληζε πξνβιεκάησλ θαη κεκνλσκέλσλ αηπρεκάησλ ζε κία δηεξγαζία δελ είλαη 

ηφζν ζνβαξφ, ΑΝΣΗΘΔΣΑ είλαη πνιχ ζνβαξφ λα κελ έρεη πξνβιεθζεί απηή ε 

πηζαλφηεηα θαη λα κελ αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά κε Γηνξζσηηθά 

Μέηξα. 

- Ζ χπαξμε θαη εθαξκνγή ελφο νξζνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ είλαη ην εξγαιείν πνπ 

βειηηψλεη ζπλνιηθά ηελ πνηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη απηφ ζα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ εθηίκεζή ηεο απφ ηνπο πειάηεο. 

 

 

ΑΣΟΜΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ  

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟΤ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

Δπίπεδν 1    

Δπίπεδν 2    
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Γ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κίαο κφιπλζεο ηνπ πξντφληνο ζηε θάζε ηεο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο 

ζηα ζεκεία πψιεζεο, ε επηρείξεζε ελεκεξψλεη ΑΜΔΧ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο θαη πξνβαίλεη 

ζηελ νιηθή απφζπξζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξηίνπ ή παξηίδαο. 

Γηα ηηο απνζπξζείζεο πνζφηεηεο, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ επηζηξνθέο πειαηψλ 

ή απφ κφιπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εθαξκφδεηαη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε δηαδηθαζία απνζπζθεπαζίαο θαη εμεπγεληζκνχ ή δηάζεζεο ζηα απφβιεηα, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο 

κφιπλζεο πνπ έρεη πξνθιεζεί: 

Καηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ζπκβάλ θαη νη επαθφινπζεο ελέξγεηεο θαη ζπλεδξηάδεη ε 

Γηνίθεζε καδί κε ηελ Οκάδα HACCP γηα αλ εληνπίζεη ηελ αηηία θαη λα απνθαζίζεη ηελ αλάγθε 

αλαζεψξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. 

 

Δ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

 

Πέξαλ ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξέπεη λα ζεζπηζηεί ε θαηαγξαθή 

θαηά ην πξφηππν ησλ Σερληθψλ Πηλάθσλ – Οδεγψλ Διέγρνπ : 

- Σσλ κεκνλσκέλσλ ζπκβάλησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε κφιπλζεο. 

- Σσλ κέηξσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θηλδχλνπ. 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ελδείμεσλ θαη ζπκβάλησλ, ζε θάζε 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

Ζ επηρείξεζε, αλάινγα κε ηηο δηθέο ηεο πξνδηαγξαθέο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ εηδηθή 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεθκεξίσζε θαη αξρείν, πνπ ζα είλαη ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα HACCP. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα ηεθκεξίσζεο ηνπ HACCP, 

θαηαγξάθνληαη θαη δηαλέκνληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλσλ νδεγηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίεο, φηαλ απεπζχλνληαη 

ζην εξγαηηθφ – ηερληθφ πξνζσπηθφ, είλαη θαιφ λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζρεκαηηθέο 

απεηθνλίζεηο θαη λα αλαξηψληαη ζε εκθαλή θαη επίθαηξα ζεκεία. 

Δίλαη ηέινο θαζήθνλ ηνπ ππεχζπλνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, λα ηεξεί 

ελεκεξσκέλν ην αξρείν ηεθκεξίσζεο θαη λα απνκαθξχλεη ηα παιαηά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ 

ππνζηεί επεμεξγαζία θαη έρνπλ δηαλεκεζεί ζηα αξκφδηα πξφζσπα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Ζ αλάιπζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνεγήζεθε πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη έρεη γεληθή 

αμία, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμεπγεληζκνχ, 

ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ. Δίλαη δπλαηφλ, ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο λα πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε νξηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο ή ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη επνκέλσο αλήθεη ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο λα 

αμηνινγήζνπλ ην «δένλ γελέζζαη», βαζηδφκελεο ζηε γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ηε βνήζεηα ησλ 

ηερληθψλ ηνπο ζπκβνχισλ. 

Δπίζεο είλαη πξνθαλέο φηη ε παξνχζα αλάιπζε αληηπξνζσπεχεη ην απνηέιεζκα γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κέρξη ζήκεξα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΤΑΛΙΝΧΝ ΠΔΡΙΔΚΣΧΝ 

 

Ζ παξνπζία ζξαπζκάησλ απφ γπαιί ζεσξείηαη ζαλ έλα κείδνλ πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα πξντφλησλ.. 

 

Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή αιιά θαη ηεο εηαηξίαο, είλαη αλαγθαίν λα πάξνπκε 

φιεο ηηο ινγηθέο πξνθπιάμεηο έηζη ψζηε λα απνηξέςνπκε ηέηνηα ζπκβάληα. πλεπψο, ζθνπφο 

ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηέηνηνη θίλδπλνη είλαη ειαρηζηνπνηεκέλνη κέζσ 

ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πεγέο πξνέιεπζεο ηνπ γπαιηνχ, φπσο παξνπζία ζηηο πξψηεο χιεο 

ζξαχζκαηα παξαζχξσλ θαη εμαξηεκάησλ θσηηζκνχ. Ζ πνιηηηθή απηή ζθνπεχεη κφλν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ γπάιηλα ζξαχζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεξηθή ή νιηθή 

ζξαχζε γπάιηλσλ πεξηεθηψλ. 

 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο παξνπζίαο γπαιηνχ θαη αλαβάζκηζεο 

ησλ γξακκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ, θαη ησλ γξακκψλ παξαγσγήο γίλεηαη απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ. 

 

θνπφο είλαη ε ηππνπνίεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ HACCP ( 

Hazard Analysis Critical Control Point). Δίλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηαπηνπνίεζεο 

ηνπ θπζηθνχ θηλδχλνπ (μέλνπ ζψκαηνο) θαη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ κέζσλ ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

 

Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ε νκάδα HACCP  θαη ηα εκπιεθφκελα κε ηνλ έιεγρν 

άηνκα, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

- πξφιεςε ηεο επηκφιπλζεο θαηά ηελ παινπξγία 

- πξφιεςε ηνπ ζξπκκαηηζκνχ ηνπ γπαιηνχ απφ πνηνηηθέο αηέιεηεο 

- πξφιεςε ηνπ ζξπκκαηηζκνχ ηνπ γπαιηνχ απφ ζεξκηθφ ή κεραληθφ ζνθ θαηά ηελ ρξήζε 

ηνπ ζηελ νιηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα (total supply chain) 

- πξφιεςε ηεο κεηαθνξάο ζε απνδεθηέο θηάιεο, ζξαπζκάησλ πνπ πξνήιζαλ απφ άιιεο 

θηάιεο πνπ ζξπκκαηίζηεθαλ. 

 

Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ηεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάζε 

ζπλδπαζκφ γξακκήο παξαγσγήο θηαιψλ, ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ζπζθεπαζηηθήο γξακκήο 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα αθφινπζα θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, θάησ απφ ην 

ζθνπφ ηνπ glass policy: 

 

1. Γπάιηλνη πεξηέθηεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνδηαγξαθψλ. 

 

2. Γπάιηλνη πεξηέθηεο πξέπεη λα αγνξάδνληαη κφλν απφ έλα πξνκεζεπηή πνπ είλαη 

απνδεθηφο κε βάζε πξνεγεζείζα αμηνιφγεζε. Πξέπεη λα ππάξρεη ηαθηηθή 

πιεξνθφξεζε ζηνλ πξνκεζεπηή φζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή απφδνζε ηνπ θαη πξέπεη λα 

έρνπλ έλα πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηαο ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη 

ζε ηαθηή αλαζεψξεζε. 
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3. Οη γπάιηλνη πεξηέθηεο πξέπεη πάληα λα είλαη επηζηξσκέλνη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο ζπαζίκαηνο θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρεηξηζκνχ ηεο 

γξακκήο. 

 

4. ε εηζεξρφκελεο παιέηεο, εάλ αληρλεπηεί ζπαζκέλν γπαιί, ηφηε ζα πξέπεη απηέο λα 

απνξξηθζνχλ. 

 

5. Ο έιεγρνο ηεο γξακκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο ζηα θαηάιιεια βήκαηα ζηελ 

παξαγσγηθή θαη ζπζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

6. Δπαξθή κέζα πξφιεςεο ηεο δηα-επηκφιπλζεο (cross contamination) κεηαμχ γξακκψλ 

γηα ηελ πεξίπησζε ζξπκκαηηζκνχ. 

 

7. Δπαξθήο θαζαξηζκφο κε αλαζηξνθή, θχζεκα ή μέπιπκα. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε επη-

επηκφιπλζε απφ άιινπο γπάιηλνπο πεξηέθηεο πνπ θαζαξίδνληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε 

γπάιηλσλ ζξαπζκάησλ. 

 

8. Οη ιεηηνπξγίεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ζεξκηθφ ζνθ. 

 

9.  Όια ηα βήκαηα ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα 

έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ην κεραληθφ ζνθ. 

 

10. Δάλ έλα βάδν / θηάιε ζπάζεη ζε θάπνην ζηάδην πξηλ ην θιείζηκν, ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα απνκαθξπλζνχλ θαη λα θαηαζηξαθνχλ νη θηάιεο πνπ είλαη κέζα ζηελ 

πεξηνρή θαη γχξσ απφ ην ζπκβάλ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο γξακκήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, 

κε δηαθξάγκαηα θαη ζθέπαζηξα, πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηελ πεξηνρή πνπ επεξεάζηεθε 

απφ ηελ ζξαχζε. Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθήο νδεγίεο θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο απφ 

γπάιηλα ζξαχζκαηα. 

 

11. Ζ πνζνηηθνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα παξάπνλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε γπαιί 

θαη on-line αηέιεηεο πξέπεη λα είλαη κέξνο ησλ ηαθηψλ αλαζεσξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP πνπέρνπλ ζηφρν  ηελ ζπλερή βειηί



  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 ΡΤΠΑΝΣΔ ΔΛΑΙΧΝ - ΟΡΙΑ 

 
ΡΤΠΑΝΣΔ Δμαηξεηηθά 

παξζέλν 

ειαηφιαδν 

Παξζέλν 
ειαηφιαδν 

Eιαηφιαδν 
ιακπάληε 

 

Δμεπγεληζκέλν 
ειαηφιαδν 

Διαηφιαδν Αθαηέξγαζην 
ππξελέιαην 

Δμεπγεληζκέλν 
ππξελέιαην 

Ππξελέιαην 
 

Αινγνλνκέλνη δηαιχηεο 

Κάζε δηαιχηεο πνπ 

αληρλεχζεθε  

 

 

0,1 mg/kg 

 

 

0,1 mg/kg 

 

 

0,1 mg/kg 

 

 

 

0,1 mg/kg 

 

 

0,1 mg/kg 

  

 

0,1 mg/kg 

 

 

0,1 mg/kg 

Άζξνηζκα δηαιπηψλ πνπ 

αληρλεχζεθαλ  

 

0,2 mg/kg 

 

0,2 mg/kg 

 

0,2 mg/kg 

 

0,2 mg/kg 

 

0,2 mg/kg 

  

0,2 mg/kg 

 

0,2 mg/kg 

Φπηνθάξκαθα 

(εληνκνθηφλα) 
1 p.p.m ή 0.001‰ 

Μέηαιια 

ίδεξνο (Fe) 

 

5mg/kg 
 

5mg/kg 

 

5mg/kg 

 

1,5 mg/kg 

 

1,5 mg/kg 

 

1,5 mg/kg 

 

1,5 mg/kg 

 

1,5 mg/kg 

Υαιθφο (Cu) 0,4mg/kg 0,4mg/kg  0,4mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 

Μφιπβδνο (Pb) 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 

Αξζεληθφ (As) 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 0,1 mg/kg 

Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί 

Τδξνγνλάλζξαθεο 

Βελδν(a)ππξέλην 

       

 

2 κg/kg 

 

 

2 κg/kg 

Βελδν(e)ππξέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Βελδν(a)αλζξαθέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Βελδν(b)θινπνξαλζέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Βελδν(k)θινπνξαλζέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Γηβελδν(a,h)αλζξαθέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Βελδν(g,h,i)πεξπιέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Ηλδελν(1,2,3-cd)ππξέλην       2 κg/kg 2 κg/kg 

Άζξνηζκα φισλ πηζαλψλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ παξαπάλσ 

       

5 κg/kg 

 

5 κg/kg 

Γηνμίλεο 0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g ιίπνπο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 

Αλάιπζε Κηλδύλσλ θαη 
Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ 
(HACCP) 

 Έλα ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε θάζε 
επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη ην νπνίν πξνάγεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ πηζαλώλ 
θηλδύλσλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ζπληζηά ηνπο ειέγρνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
πξόιεςε θαη ηελ κείσζε ησλ θηλδύλσλ απηώλ. 

Απνζήθεπζε  Η δηαηήξεζε ησλ πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ, ησλ πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 
ζπζθεπαζίαο θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ή ηειηθώλ πξντόλησλ ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο, 
ςύμεο, θαηάςπμεο, πγξαζίαο, ειεγρόκελνπ εμαεξηζκνύ κε θίιηξα, 
αηκόζθαηξαο C02. θ.α.).  

 

Απνιύκαλζε  Η ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθώλ πιώλ ή / θαη θπζηθώλ κεζόδσλ πνπ έρεη ζθνπό ηνλ 
πεξηνξηζκό ηεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ ζε επίπεδα πνπ είλαη αζθαιή 
γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Αξρεία Έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ηνλ πνηνηηθό έιεγρν 

 Απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο ISO θαη HACCP. 

Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ  Η θαηάζηαζε θαηά ηελ  νπνία εμαζθαιίδεηαη όηη ηα ηξόθηκα έρνπλ παξαρζεί κε 
πγηεηλέο ζπλζήθεο, δελ είλαη πηζαλή ε ύπαξμε θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία ηνπ 
θαηαλαισηή θαη δελ ζίγνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

 

Αζθαιήο θαηαζθεπή ηνπ 
εμνπιηζκνύ ή ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

 Η θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εγθπκνλεί ηνλ 
θίλδπλν πηζαλήο επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ από αλεπάξθεηα ή βιάβε ηνπ 
εμνπιηζκνύ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Γηνξζσηηθή ελέξγεηα  Η δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ππεύζπλνπο κηαο επηρείξεζεο 
ηξνθίκσλ όηαλ απνδεηρζεί από ηνπο ειέγρνπο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ όηη νη 
ηηκέο ησλ παξακέηξσλ έρνπλ απνθιίλεη από ηα όξηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. 

 

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

 

Έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ 

 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξαγσγήο αζθαιώλ θαη 
πγηεηλώλ πξντόλησλ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ, 
κεηξήζεσλ, ή / θαη δεηγκαηνιεςηώλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ. 

 

Δμπγίαλζε  Η  εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο. 
 

Δπαξθέο  Ιθαλνπνηεηηθό απνηέιεζκα γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζηόρν. 
 

Δπεμεξγαζία  Γηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή ελόο πξντόληνο θαη κεηαβάιινπλ ηελ 
αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Δπηκόιπλζε  Η εκθάληζε κηθξννξγαληζκώλ ή ρεκηθώλ νπζηώλ ή μέλσλ ζσκάησλ ή 
δπζάξεζησλ θειίδσλ ή αλεπηζύκεησλ άιισλ νπζηώλ ζηα ηξόθηκα. 

 
 

Δπηρείξεζε ηξνθίκσλ  Κάζε επηρείξεζε δεκόζηα ή ηδησηηθή, πνπ αζθεί κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο 
παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο θεξδνζθνπηθέο ή κε: κεηαπνίεζε, παξαγσγή, 
ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε. Μεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε θαη πξνζθνξά 
πξνο πώιεζε ή δηάζεζε ηξνθίκσλ. 

Καζαξηζκόο Η απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ ηξνθώλ, μέλσλ ζσκάησλ, ζθόλεο, ξύπαλζεο. 

Κίλδπλνο ησλ ηξνθίκσλ  Η αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ ή ε παξνπζία ρεκηθώλ νπζηώλ ή μέλσλ 
ζσκάησλ ζηα ηξόθηκα, κε απνηέιεζκα ηα ηξόθηκα λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια 
πξνο βξώζε 
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Κξίζηκα όξηα  Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ θαη ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηά ηνπο γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη 
θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Κξίζηκν εκείν Διέγρνπ 
(ΚΔ) 

 Κάζε ζεκείν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο όπνπ είλαη δπλαηή ε εμάιεηςε ή ν 
πεξηνξηζκόο ησλ θηλδύλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
αζθάιεηα θαη πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 

Παξαγσγή  Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ: ε πξνκήζεηα, ε παξαιαβή, ε απνζήθεπζε, 
ε επεμεξγαζία ησλ πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ, όπσο θαη ε ζπζθεπαζία, ε 
απνζήθεπζε, ε κεηαθνξά/ δηαλνκή/ δηαθίλεζε ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ. 

Παξηίδα (lot)  Σν ζύλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξάγεηαη ή ζπζθεπάδεηαη ζηηο 
ίδηεο ζπλζήθεο. 

Πεξηνρέο πςεινύ 
θηλδύλνπ 

 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο όπνπ είλαη ζεκαληηθή ε παξνπζία ηνπ 
θηλδύλνπ ηεο επηκόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε 
εθαξκνγή πνιύ απζηεξώλ κέηξσλ πγηεηλήο γηα ηελ παξαγσγή αζθαιώλ θαη 
πγηεηλώλ πξντόλησλ. 

 

Πεξηνρέο ρακεινύ 
θηλδύλνπ 

 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο όπνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθόο 
θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ αιιά ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη 
γεληθνί θαλόλεο πγηεηλήο. 

 

Πόζηκν λεξό  Σν λεξό πνπ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 80/778/EEC 15.7.1980 
 

Πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο  Η ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθώλ ή ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 
ηελ πεξίπησζε ησλ πνζνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
έθθξαζε ηνπο ζηαζεξόηππνη θαη επηηξεπηά όξηα.  

Πξνιεπηηθά κέηξα  Όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινύληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ εμάιεηςε ησλ 
θηλδύλσλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

πζθεπαζηηθό πιηθό   Σν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πξντόλησλ όπσο 
αινπκίλην, κεκβξάλε, ραξηί ή θάζε πεξηέθηεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από 
κέηαιιν, γπαιί, πιαζηηθό ή ραξηί. 

 

πζθεπαζία πξώηε  Η θάιπςε ελόο πξντόληνο κε θάπνην πιηθό ή ε εηζαγσγή ηνπ ζε πεξηέθηε, ηα 
νπνία έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πξντόλ θαη απνζθνπνύλ ζηελ 
πξνζηαζία ηνπ πξντόληνο. 

 

πζθεπαζία δεύηεξε  Η θάιπςε επίζεο ήδε ζπζθεπαζκέλνπ πξντόληνο κε θάπνην πιηθό ή ε 
εηζαγσγή ηνπ ζε πεξηέθηε. Η δεύηεξε ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο ζηα ζεκεία δηάζεζεο ή πώιεζεο ηνπ. 

 

πζηαηηθά  Οη πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο πνπ ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία γηα ηελ 
παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 

 

Σξόθηκα  Όια ηα πξντόληα ζε ζηεξεή ή πγξή κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
ζξέςε ηνπ αλζξώπνπ. ε απηά  αλήθνπλ  επίζεο θαη ηα πνηά, επθξαληηθά, ην 
λεξό, ηα θόκκεα, νη καζηίρεο θαη θάζε νπζία ή κίγκα νπζηώλ πνπ πξνζηίζεηαη 
ζηα ηξόθηκα.  

  

Σξόθηκα πςειήο 
επηθηλδπλόηεηαο 

 Σξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία αιινηώλνληαη εύθνια θαη 
επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία αλάπηπμε παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. 

Τγηεηλή θαηαζθεπή ηνπ 
εμνπιηζκνύ ή ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ επηηξέπεη ηνλ εύθνιν 
θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζή ηνπο.  

Τγηεηλή ηξνθή 
 
 

 Σξνθή ε νπνία από άπνςε πγηεηλήο, είλαη θαηάιιειε πξνο βξώζε από ηνλ 
άλζξσπν. 

Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ  Όια ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα λα είλαη ηα ηξόθηκα αζθαιή θαη πγηεηλά. Σα 
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κέηξα θαιύπηνπλ όια ηα ζηάδηα κεηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή (ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, παξαγσγή, ζπζθεπαζία, 
απνζήθεπζε,  κεηαθνξά, δηαλνκή, δηαθίλεζε ή ηελ πξνζθνξά πξνο πώιεζε 
ή ηε δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 

 Codex Alimentarius   CAC/RCP, 1-1969(1997)  

 EΛΟΣ  1416  2000-10-26 

Καινγξίδνπ-Βαζηιεηάδνπ Γ., Καλφλεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 

Σξνθίκσλ (Γεληθνί-Δηδηθνί), χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ, University 

StudioPress, Θεζζαινλίθε 1999. 

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

 

Ηαλνπαξίνπ 2002γηα 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 L 31/24, 1.2.2002 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13
εο

 Ηνπλίνπ 2002, γηα ηηο πξνδηαγξαθέο 

εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L155/27, 

14.06.02 

Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1964/2002 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4
εο

 Ννεκβξίνπ 2002, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L300/3, 05.11.02 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 6.γ), 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 528/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β΄)  

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 6.δ), 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2001 (Απνθ. ΑΥ 145/96, ΦΔΚ  485/96, η. Β΄) 

Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2/95/Δ.Κ. 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 72, Γεληθφ Υεκείν 

ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 1998 (Απνθ. ΑΥ 172/95, ΦΔΚ  661/95, η. Β΄) (Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

100/13-3-2002 ΦΔΚ 355/2002). 

Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, 58-11, ηκήκα 5, Πίλαθαο 

5.5., Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2002  

Οδεγία 2000/24/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Απξηιίνπ 2000, γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 

παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 76/895/ΔΟΚ, 86/362/ΔΟΚ, 86/363/ΔΟΚ θαη 
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90/642/ΔΟΚ πνπ αθνξνχλ, αληηζηνίρσο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα 

ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ πάλσ θαη κέζα ζηα ζηηεξά, ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ζε νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 107/28 ηεο 04.05.00  

Οδεγία 2001/22/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαξηίνπ 2001 γηα ηελ θαζηέξσζε ηξφπσλ 

δεηγκαηνιεςίαο θαη κεζφδσλ αλάιπζεο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

κνιχβδνπ, θαδκίνπ, πδξαξγχξνπ θαη 3-MCPD ζηα ηξφθηκα. Επίζημη Εθημερίδα ηων 

Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L077/14, 16.03.01. 

Τπνπξγηθή Απόθαζε 487 «Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξνο ηελ νδεγία 

93/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ». Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, 

ηεχρνο δεχηεξν, αξ θχιινπ 12, 4 Οθησβξίνπ 2000. 

 

 

 

 

 


