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ΜΔΡΟ 1   ΓΔΝΗΚΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή.  

Ζ Βαξβάθεηνο Αγνξά ρηίζηεθε πεξίπνπ ην 1890 θαη είλαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Δίλαη 

ρσξηζκέλε ζηελ αγνξά θξέαηνο, ζηελ αγνξά αιηεπκάησλ θαη ζηελ αγνξά νπσξνθεπεπηηθψλ. Σα θαηαζηήκαηα ηεο 

αγνξάο θξέαηνο είλαη πεξίπνπ 120 απφ ηα νπνία ηα 50 είλαη δεκνηηθά θαη ηα 70 ηδηφθηεηα. Σα θαηαζηήκαηα ηεο 

αγνξάο αιηεπκάησλ, ζχλνιν 90, είλαη  φια δεκνηηθά θαη δηαρσξίδνληαη ζε «θαλνληθά» θαηαζηήκαηα (27 ζε 

αξηζκφ) θαη ζε θαηαζηήκαηα «πάγθνη» (63 ζε αξηζκφ).  Απφ ηα 90  θαηαζηήκαηα ηεο αγνξάο νπσξνθεπεπηηθψλ ηα 

43 είλαη δεκνηηθά θαη 47 ηδηφθηεηα. Απηφο ν «Οδεγφο Τγηεηλήο» είλαη έλα εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

ππεπζχλνπο  ησλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο ηξνθίκσλ πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά γηα 

ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΚΤΑ 487/ ΦΔΚ 4.10.2000 ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ε 

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

Ο «Οδεγφο Τγηεηλήο γηα ηε Βαξβάθεην Αγνξά», εθπνλήζεθε κε βάζε ηνλ δηεζλή θψδηθα πξαθηηθήο – γεληθέο 

αξρέο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ηνπ Codex Alimentarius -  ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 487/ 4.10.2000 (ελζσκάησζε 

ηεο νδεγίαο 93/43/ ΔΟΚ) ε νπνία ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λα εθαξκφδνπλ θαλφλεο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο. Καηά ηελ εθπφλεζε ηνπ «Οδεγνχ Τγηεηλήο»  ειήθζεζαλ ππφςε  ε Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε  Αηβ/8577/8-

9-1983, νη  Οδεγίεο 64/433/ ΔΟΚ,  71/118/ ΔΟΚ,  77/99/ΔΟΚ θαη ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα  410/ 1994 ,  

291/1996,  204/1996 θιπ ) Διήθζεζαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο γηα 

δηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

«Οδεγνχ Τγηεηλήο» ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ  ηεο Βαξβαθείνπ αγνξάο. 

θνπφο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ “Οδεγνχ Τγηεηλήο” είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ρξήζηκνπ  εγρεηξηδίνπ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ιηαληθήο εκπνξίαο ηξνθίκσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά.  ην εγρεηξίδην 

απηφ πεξηγξάθνληαη ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία.  

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

Τγηεηλήο ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο εκπνξίαο ηξνθίκσλ ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά. Οη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

παξαηίζεληαη ζην ζθνπξφρξσκν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ (Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, Γεληθέο θαη Δηδηθέο απαηηήζεηο) 

ελψ ζην αλνηθηφρξσκν ηκήκα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία (“Οδεγίεο γηα 

ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία”).  

Ο  «Οδεγφο Τγηεηλήο» πεξηγξάθεη ζε νινθιεξσκέλε κνξθή ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ιηαληθήο εκπνξίαο ηξνθίκσλ ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζνχλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ «Οδεγνχ Τγηεηλήο» έγηλε απφ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πνπ νξίζηεθε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΦΔΣ (62
α
/25.04.02 ηνπ Γ.. Νν 6)  θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο 
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Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΔΦΔΣ θ. Γ. Βαζηιεηάδνπ (Καζεγήηξηα Μηθξνβηνινγίαο θαη Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, Α.Π.Θ.) νη: 

ε θ. Παληειεάθε Γήκεηξα, Πξντζηακέλε  ηεο Γηεχζπλζεο Αμηνιφγεζεο – Δγθξίζεσλ ΔΦΔΣ, ν θ. Γελεγηψξγεο 

Κσλ/λνο, Καζεγεηήο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Α.Π.Θ., κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΦΔΣ, ε θ. Σζηγαξίδα 

Δηξήλε, Γεσπφλνο, Γηδάθησξ Μηθξνβηνινγίαο θξέαηνο θαη πξντφλησλ ηνπ, Τπάιιεινο ηνπ ΔΦΔΣ, ν θ. έθθαο, 

Γεσπφλνο - Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, ν θ. Κξφθνο Φ., Υεκηθφο Σξνθίκσλ – Δθπξφζσπνο ηνπ ΔΛΟΣ, ν θ. 

Πιαζηήξαο - Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Κξενπσιψλ Βαξβαθείνπ Αγνξάο ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ λέν 

Πξφεδξν θ. Καζκά, ν θ. Κ. Μπηιηιήο – Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Καηαζηεκαηαξρψλ Οπσξνπσιψλ Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο θαη ν θ. Πνπιάθεο – Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ πλδέζκνπ Ηρζπεκπφξσλ – Ηρζπνπσιψλ Γεκνηηθήο Αγνξάο 

Αζήλαο. 

 

 

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

 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο «νδεγνχ» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη παξαθάησ θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά: 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο λσπνχ θξέαηνο, θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο, παξαπξντφλησλ θξέαηνο θαη ζεξακάησλ. 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο λσπνχ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ, παξαπξντφλησλ θξέαηνο πνπιεξηθψλ.  

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο λσπψλ θαη επεμεξγαζκέλσλ αιηεπκάησλ. 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ.  

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο αιιαληηθψλ. 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο ζπζθεπαζκέλσλ  πξντφλησλ. 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο μεξψλ θαξπψλ, κπαραξηθψλ, δαραξσδψλ, νζπξίσλ. 

 

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

ζεκείσλ ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθνληαη  ζηνλ παξφληα «Οδεγφ Τγηεηλήο».  

ηε Βαξβάθεην Αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία θιπ) θαη αξηνπνηίαο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο νδεγνχ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αιιά 

παξάιιεια θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ γηα ηνλ θιάδν νδεγφ πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ («Οδεγφο Τγηεηλήο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο» θαη «Οδεγφο Τγηεηλήο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 

Αξηνπνηίαο»). ηνλ «Οδεγφ Τγηεηλήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο θαη Εαραξνπιαζηηθήο» 

πεξηγξάθνληαη επηπιένλ νη απαηηήζεηο γηα ηνπο θηλεηνχο ή / θαη πξνζσξηλνχο ρψξνπο εζηίαζεο (νρήκαηα πψιεζεο 

ηξνθίκσλ, πεξίπηεξα ζε αγνξέο) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά 
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ΜΔΡΟ 2   ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Δ ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΗΔΗΝΖ 

 

 

 

2.1 Γεληθά  

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

πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξφληα «Οδεγφ Τγηεηλήο». Ζ εθπαίδεπζε  ηνπ πξνζσπηθνχ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη  είλαη 

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

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην ξφιν ηνπ ζηελ πξνζηαζία  ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πξντφλησλ ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε. Ηδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα εξγάδνληαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα  καζήκαηα ησλ ρνιψλ  

Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο ή απφ Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη ηα νπνία θέξνπλ ηα 

ζρεηηθά απνδεηθηηθά  πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

ε θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν πξνζσπηθνύ ζην νπνίν ζα πεξηέρνληαη ηα βηβιηάξηα πγείαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, νη θαλφλεο πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθφ θαη  ε ηεθκεξίσζε φηη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηνπο θαλφλεο 

απηνχο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ κε 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο ,   απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή θαη  απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο  κε ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη  ην πιηθφ εθπαίδεπζεο ζα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ. Ο ΔΦΔΣ ζα 

ρνξεγεί ζρεηηθή βεβαίσζε εθπαίδεπζεο. 

Γηα ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Βαξβαθείνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ άκεζα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα πγηεηλήο ηξνθίκσλ  θαη ε  εθπαίδεπζε λα επαλαιακβάλεηαη  ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

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

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

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο. 

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

εθκάζεζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 

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

φπσο  ηα ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θαη άιια άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Αγνξά, ρξεηάδνληαη επίζεο 

αλάινγε εθπαίδεπζε  γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε   ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 

 Ζ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζσζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, είλαη απαξαίηεηε  
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ΜΔΡΟ 3  ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η         ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΖ  

ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Οη ρψξνη  ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη  θαζαξνί θαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε 

 

 Σν θηίξην ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο αλαθαηαζθεπάζζεθε 

πξφζθαηα. Λφγσ ηεο παιαηφηεηαο παξνπζηάδεη αλάγθεο 

δηαξθνχο ζπληήξεζεο, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

επεθηαζνχλ ηα έξγα, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Αγνξάο. 

 Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο, ζα πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη θαζαξφο. Οη θνηλφρξεζηνη δξφκνη, 

δηάδξνκνη θαη ην ππφγεην πξέπεη λα  ζπληεξνχληαη κε 

ηξφπν ψζηε λα κελ απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο θαη λα 

θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά.   

 Ο θαζαξηζκφο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ππφγεηνπ ηεο 

Βαξβαθείνπ Αγνξάο, ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα ηε 

πξφιεςε εγθαηάζηαζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζηελ 

Αγνξά.  

 Ζ πεξηνρή πεξηθεξεηαθά ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο ζα 

πξέπεη είλαη θαιπκκέλε κε θαιήο πνηφηεηαο 

αζθαιηνηάπεηα ψζηε λα εμνπδεηεξψλεη ηηο ησξηλέο 

εκθαλείο θζνξέο (ξσγκέο, ιαθθνχβεο θιπ).  

 Σα πιαθίδηα πνπ έρνπλ ζπάζεη, απνθνιιεζεί ή ρξεηάδνληαη 

ζπληήξεζε πξέπεη λα επηζθεπάδνληαη ηαθηηθά ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά ησλ θαξνηζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο 

Αγνξάο.  

 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθφο ρψξνο γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

ζπλεξγείσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Αγνξάο 

(παξαθνινχζεζε ησλ πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ απνρεηεχζεσλ).  

 Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζπξψλ 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο αγνξάο θξέαηνο, νη 

νπνίεο ζα θιείλνπλ φηαλ ε Αγνξά είλαη θιεηζηή.  

 Πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο πιαηείαο 

κεηαμχ ησλ  νδψλ Αζελάο θαη σθξάηνπο, ζηελ Αγνξά 

νπσξνθεπεπηηθψλ, κε ηε δηακφξθσζε ξάκπαο 

εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ, ζην χςνο ησλ νρεκάησλ.  

 Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη θαζεκεξηλά απφ 

εηδηθά ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ.  

 Ζ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ζπληειείηαη 

κε ζπλππεπζπλφηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  θαη ησλ 

θαηαζηεκαηαξρψλ ηεο Αγνξάο. 

 Σα ππφγεηα ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνζήθεο άρξεζησλ πιηθψλ. Σα 

παξαπάλσ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ηα άρξεζηα ή ηα 

άιια αληηθείκελα θαη λα δηαηεξνχληαη θιεηζηά κε εληαίν 
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ξνιφ ή λα ζθξαγίδνληαη ψζηε λα κελ απνηεινχλ εζηίεο 

ζπγθέληξσζεο ηξσθηηθψλ, δψσλ ή εληφκσλ.   

 Ζ πεξηνδηθή επηζεψξεζε φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα θαζνξίζεη 

ηε ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο. Οη απνρεηεχζεηο πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά.  

 Οη θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

ζπλερψο θαζαξέο θαη λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά δηφηη 

είλαη πεγέο κεγάιεο πηζαλφηεηαο επηκφιπλζεο ησλ 

ηξνθίκσλ.  

 Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ν εμνπιηζκφο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ 

ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ψζηε λα 

κελ απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο γηα ηα ηξφθηκα. Οη 

θνηλφρξεζηνη ηνίρνη πξέπεη λα βάθνληαη ηαθηηθά, ηα 

δάπεδα λα αληηθαζίζηαληαη θαη λα ζπληεξνχληαη φηαλ 

παξνπζηάζνπλ ξσγκέο, ηα ζπαζκέλα παξάζπξα λα 

αληηθαζίζηαληαη θιπ. 

 O ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Βαξβάθεην 

Αγνξά. 

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

 

(α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ 

ή/θαη ηελ απνιχκαλζε  
 Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε θαηαζθεπή ησλ 

θνηλφρξεζησλ δξφκσλ θαη δηαδξφκσλ ηεο Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηδηαίηεξα ζε κέξε 

φπνπ είλαη δχζθνινο ν θαζαξηζκφο.  

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαξξχζκηζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ησλ πάγθσλ πψιεζεο ή έθζεζεο ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

παξάιιεια ηελ άλεηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ησλ πεδψλ.  

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ησλ 

θνηλφρξεζησλ δηαδξφκσλ ζα  πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε 

λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ ζηα ηξφθηκα. 

 

(γ)Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ  ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο 

επηθάλεηεο.  

   Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην  ζχζηεκα 

εμαεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο πγξαζίαο θαη κνχριαο. 

 

(δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηεο 

αιιεινκφιπλζεο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ, απφ ηα πιηθά, απφ ηνλ παξερφκελν 

αέξα, απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο κφιπλζεο, φπσο έληνκα θαη ινηπά 

επηβιαβή δψα  

 

 Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο Αγνξάο πξέπεη λα 

δηαρσξίδνληαη επαξθψο θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξήζε 

ηνπο. Οη επηρεηξεκαηίεο θαη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ρψξνπ.  

 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο ζα  

πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ 

(θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο, απνδπηήξηα θιπ) φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην ΗΗΗ. 

 ηε Βαξβάθεην Αγνξά, απαγνξεχεηαη ε παξακνλή    

θαηνηθίδησλ θαη αδέζπνησλ δψσλ. Πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο.  

 Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Αγνξά δελ ζα πξέπεη λα 
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κνιχλεη ηα ηξφθηκα, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΄΄πφζηκνπ΄΄ φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην VI. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα  πξέπεη λα δίλεηαη  γηα ηελ απνθπγή  

ηπραίσλ επηκνιχλζεσλ ησλ ηξνθίκσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε δηαξξνή λεξνχ ζηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο. 

(ε) Να παξέρνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

πγηεηλή επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξντφλησλ  

 Οη θνηλφρξεζηνη δηάδξνκνη ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη θαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΗ  

Οη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη 

επαξθείο γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη 

ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηξφπν 

πνπ λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο κφιπλζεο 

ησλ ηξνθίκσλ . 

 

 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ απνρεηεχζεσλ ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

απνκαθξχλνληαη απνηειεζκαηηθά φια ηα  ζηεξεά  θαη πγξά 

απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο θαη  λα απνηξέπνπλ ηελ είζνδν 

εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ απφ ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα 

ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ.  

 Πξνηείλεηαη λα απνκαθξχλνληαη ηα ιχκαηα ηεο 

θξεαηαγνξάο ζε απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα πνπ λα 

δηαρσξίδεηαη απφ ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ησλ φκβξησλ 

πδάησλ. 

 Όπνπ δελ ππάξρνπλ νη πξνβιεπφκελνη απνρεηεπηηθνί 

αγσγνί, επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ηνπο θαηά κήθνο ησλ 

θνηλφρξεζησλ δηαδξφκσλ (δεμηά θαη αξηζηεξά), έηζη ψζηε 

λα απνκαθξχλνληαη ηα πγξά απφβιεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

κε πγηεηλφ ηξφπν. 

 Σν κέγεζνο ησλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ πξέπεη λα είλαη 

αλάινγν κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θίλδπλνο ππεξρείιηζεο. Ζ δηαηνκή ησλ 

απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζεί ηέηνην πξφβιεκα. 

 Ζ απνρέηεπζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο (ηνπαιέηεο) ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά, ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο 

απνρέηεπζεο ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο επηκφιπλζεο 

ησλ πξντφλησλ κε απφβιεηα ηνπαιεηψλ. Απνρεηεπηηθά 

θαλάιηα κε κνιπζκέλα πγξά απαγνξεχεηαη λα δηέξρνληαη 

ηνπ ρψξνπ πνπ ππάξρνπλ ηξφθηκα. 

 Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία, ηα νπνία θαιχπηνληαη θαηάιιεια κε εηδηθά θηλεηά 

πιέγκαηα (αλνμείδσηα), ηα νπνία θαη πεξηνξίδνπλ ηελ 

είζνδν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζηελ Αγνξά.  

 Ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο φπνπ δηαθηλείηαη λσπφ θξέαο, 

(θξεαηαγνξά) θαη αιηεχκαηα (ηρζπαγνξά) επηβάιιεηαη ε  

θαηαζθεπή θαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ πνπ ζα ζπιιέγεη ηα ιχκαηα κεηά ηνλ πγξφ 

θαζαξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ. Σα ιχκαηα απφ ην πιχζηκν 

ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θξέαηνο ηεο Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο δελ επηηξέπεηαη λα πξνσζνχληαη ζην απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ δξφκνπ. ε θάζε θαηάζηεκα, φπσο θαη ζην 

δάπεδν ησλ θνηλφρξεζησλ δηαδξφκσλ ηεο Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο, επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ 
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θαλαιηψλ πνπ θαιχπηνληαη κε αλνμείδσηα  θηλεηά 

πιέγκαηα.  

 Ο θαζαξηζκφο ησλ απνρεηεπηηθψλ θαλαιηψλ θαη ε 

ζπληήξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθά ψζηε λα κελ 

ζπζζσξεχνληαη ιχκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

εζηίεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ θαη δπζσδίαο.   

 Όπνπ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζαιάκσλ γηα  εζσηεξηθή 

επηζεψξεζε ησλ αγσγψλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζε ρψξνπο ηεο Αγνξάο, απηνί πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνη 

θαη λα ζθξαγίδνληαη απνηειεζκαηηθά. Καηά ηελ 

επηζεψξεζε ησλ αγσγψλ, δελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία 

ησλ θαηαζηεκάησλ κε πψιεζε αλνηθηψλ ηξνθίκσλ, δηφηη 

κπνξεί λα επέιζεη ε επηκφιπλζή ηνπο.  

 Οη αγσγνί πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ 

αδηάβξνρν πνπ λα θαζαξίδεηαη εχθνια θαη λα είλαη 

αλζεθηηθφ ζηηο δηαβξψζεηο.  

 Ο εμαεξηζκφο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

νδεγεί ηνλ αέξα καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο καθξηά απφ ηα ινηπά 

ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ. 

 

ΔΞΑΔΡΗΜΟ   

Πξέπεη λα ππάξρνπλ  θαηάιιεια θαη επαξθή 

κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ αεξηζκνχ. 

(α) Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληθή ξνή αέξα 

απφ κνιπζκέλνπο ζε θαζαξνχο ρψξνπο.  

(β) Σα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 

πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θίιηξα θαη  

άιια εμαξηήκαηα  πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 

αληηθαηάζηαζε 

(γ) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηνπο 

ρψξνπο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ 

ή κεραληθφ εμαεξηζκφ. 

 

 Οη ρψξνη πψιεζεο ηξνθίκσλ ζηε Βαξβάθεην Αγνξά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ ή κεραληθφ εμαεξηζκφ. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ ζηεγάζηξνπ ζηελ θξεαηαγνξά ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ξεπκάησλ αέξνο, 

ηέηνησλ ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη  ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο, ε ζπζζψξεπζε αηκψλ θαη 

ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζε επίπεδα ηέηνηα πνπ λα ηίζεηαη  

ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

  

 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΦΧΣΗΜΟ    

Oη ρψξνη ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα έρνπλ επαξθή 

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

λα επηηξέπεη ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ πξντφλησλ, ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ, ηελ επηζεψξεζε 

ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θαη ηε επηζήκαλζε ησλ 

ζεκείσλ ηπρφλ εγθαηάζηαζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ. 

 Δπεηδή ν θπζηθφο θσηηζκφο δελ είλαη ζπλήζσο επαξθήο, 

ρξεηάδεηαη ε παξνρή ηερλεηνχ θσηηζκνχ. 

 Ο θσηηζκφο δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ηα ρξψκαηα  θαη λα 

ζρεκαηίδεη έληνλεο ζθηάζεηο. 

 Οη ιάκπεο θαη ηπρφλ εμαξηήκαηα ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

πάληα αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα 

θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ 

ηξνθίκσλ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο θαζψο θαη νη 

ηξαπκαηηζκνί. 

 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο ηνπαιέηεο θαη  ζηα 

απνδπηήξηα  ζηε Βαξβάθεην Αγνξά ε έληαζε ηνπ γεληθνχ 

θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 300  lux.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ           ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

ΣΖ  ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΓΑΠΔΓΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ    

Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη. Όπνπ 

αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ επαξθή 

απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο. 

 Σν δάπεδν ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (δηάδξνκνη, 

εζσηεξηθνί δίνδνη θιπ.) ζηε Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξφ, ζθιεξφ, αλζεθηηθφ, 

αδηάβξνρν θαη αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ ψζηε ε επηθάλεηα ηνπ 

λα θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αληέρεη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο απηνθηλήησλ ή θαξνηζηψλ.   

 Σν δάπεδν πξέπεη λα αληέρεη ζηνλ εμνπιηζκφ 

θνξηνεθθφξησζεο, ηελ κεραληθή ηξηβή, ην βάξνο ηνπ 

εμνπιηζκνχ , ηελ δηαβξσηηθή δξάζε ησλ θαζαξηζηηθψλ. 

 Σν δάπεδν πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη λα 

επηζθεπάδνληαη ηπρφλ δεκηέο. ηα ζεκεία φπνπ ηα ήδε 

ππάξρνληα δάπεδα δελ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

πγηεηλήο επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ρσγκέο ή 

θζνξέο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα 

επηζθεπάδνληαη άκεζα.  

 Σν παιαηφ νδφζηξσκα πεξηθεξεηαθά θαη κέζα ζηελ Αγνξά 

παξνπζηάδεη έληνλα ζεκεία θζνξάο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

επηβάιιεηαη ε επηζθεπή ή/ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ.  

 Γεδνκέλνπ φηη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά ξίρλνληαη κεγάιεο 

πνζφηεηεο λεξνχ ή πγξψλ ζην δάπεδν ησλ θνηλφρξεζησλ 

δηαδξφκσλ (απφ ηα θαηαζηήκαηα ή θαηά ηνλ πγξφ 

θαζαξηζκφ) πξέπεη λα  πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

λεξνχ κε ηε  θαηαζθεπή ηεο θαηάιιειεο θιίζεο ησλ 

δαπέδσλ αιιά θαη κε ηε θαηαζθεπή  ησλ θαηάιιεισλ  

απνρεηεχζεσλ.  

 Οη ιαθθνχβεο ζηα πεδνδξφκηα κπξνζηά απφ ηα 

θαηαζηήκαηα θαη θπξίσο απηά επί ηεο νδνχ Αζελάο, 

απνηεινχλ επηπιένλ θίλδπλν γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ άκεζα. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ζηελ πξφζνςε ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο Αγνξάο νπσξνθεπεπηηθψλ,  πξέπεη λα γίλεη εξγαζία 

εμνκάιπλζεο ησλ αληζφπεδσλ θαηαζθεπψλ θαη 

θαηαζθεπήο θιίζεσο εμσηεξηθά απηψλ. Σα ζθαιηά, νη 

δαξληηληέξεο θαη ηα θξεάηηα πνπ παξελνρινχλ ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία θαη θαζαξηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ 

πξνηείλεηαη λα θαηεδαθηζηνχλ. 

 

 

ΣΟΗΥΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ    

Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη. Πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ιείεο κέρξη χςνπο θαηάιιεινπ 

γηα ηηο εξγαζίεο εθηφο εάλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ 

 Οη θνηλφρξεζηνη ηνίρνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη  

θαζαξνί. 

 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζηελ επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ 

ηνπ θηηξίνπ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο δπζθνιεχεη ή 

απνηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, ελψ επηηξέπεη 

ηελ ζπζζψξεπζε βξσκηάο θαη παξέρεη θαηάιιειν έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη πξνζέιθπζε ηξσθηηθψλ.  

Κάζε θζνξά πξέπεη λα επηζθεπάδεηαη ηαρέσο ψζηε λα κελ 
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ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια. 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα.  

 Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα είλαη ιείεο 

θαη αλνηθηνχ ρξψκαηνο.  

 Οη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη παξαηεξνχλ θζνξέο ή δεκηέο 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηε 

δεκηά, ηελ ηνπνζεζία θαη ην κέγεζφο ηεο ζε αξκφδην 

ππάιιειν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επέθηαζε ηεο ή ν θίλδπλνο 

αηπρήκαηνο θαη παξαιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. 

 

ΟΡΟΦΔ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ  

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 

- -λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη,  

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε 

πδξαηκψλ, θαη ε αλάπηπμε 

αλεπηζχκεηεο κνχριαο 

-  θαη ε απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ. 

 

 Ζ νξνθή θαη νη θεγγίηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε Βαξβάθεην 

Αγνξά, πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί. Σα ζπαζκέλα ηδάκηα  πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη 

άκεζα. 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ θαη ηεο νξνθήο ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηελ αγνξά θαη ηα 

θαηαζηήκαηα απφ ηηο εμσηεξηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

(πρ βξνρή). Ηδηαίηεξα ζηελ Αγνξά θξέαηνο ηεο 

Βαξβαθείνπ Αγνξάο επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή λέαο, 

εληαίαο δηάθαλεο νξνθήο, πνπ ζα ζηεγάδεη ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο δηαδξφκνπο. Ζ θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο 

νξνθήο θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο κειέηεο θαη ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν νηθνδνκηθήο άδεηαο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ πνπ 

πσινχληαη κέζα ζηελ Αγνξά απφ ηηο εμσηεξηθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (πρ βξνρή, ήιηνο,  αέξαο), απφ 

ηελ είζνδν πνπιηψλ θαη εληφκσλ αιιά θαη λα κελ 

επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ  ζηελ 

Αγνξά.  

 Οη παιηέο θζαξκέλεο ιακαξίλεο θαη νη άιιεο ειαθξέο 

θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ θξεαηαγνξά γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ δηαδξφκσλ ηεο 

αγνξάο απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (αθηίλεο ειίνπ, 

βξνρή θιπ) πξέπεη λα αθαηξεζνχλ, ηφζν γηα ηε πξνζηαζία 

ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ απφ ηελ απνθφιιεζε 

ζσκαηηδίσλ φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηνκνξθίαο 

ηεο Αγνξάο.  

 Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο πξέπεη 

λα παξέρεη ηελ απνδεθηή επηθάλεηα, λα κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί θαζαξή θαη λα κελ απνθνιινχληαη ζσκαηίδηα. 

 Δηδηθά ζηελ αγνξά νπσξνθεπεπηηθψλ, γηα ηε πξνθχιαμε 

ησλ πξντφλησλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνηείλεηαη λα 

δηεξεπλεζεί δπλαηφηεηα  θαηαζθεπήο ζηεγάζηξνπ πνπ λα 

θαιχπηεη ηηο νδνχο Αξκνδίνπ θαη Αξηζηνγείηνλνο. Σν 

ζηέγαζηξν πξέπεη λα πξνθπιάζζεη ηα πξντφληα απφ ηηο 

δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο φκσο λα 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ εμαεξηζκφ θαη ζηνλ θσηηζκφ 

ηεο αγνξάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ      ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΟΤΑΛΔΣΔ, ΝΗΠΣΖΡΔ  ΚΑΗ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

                           ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ    

Πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθήο αξηζκφο 

ηνπαιεηψλ κε θαδαλάθηα, ζπλδεδεκέλα κε 

θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα.  

Οη ηνπαιέηεο δελ πξέπεη λα νδεγνχλ θαηεπζείαλ 

ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ηξφθηκα. 

1. Σνπαιέηεο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο   

Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

 

 Ζ θαηαζθεπή θνηλόρξεζησλ ηνπαιεηώλ ζηε Βαξβάθεην 

Αγνξά θαη ε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ  επηβάιιεηαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Βαξβάθεην θαη 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπαιέηαο ζηα 

θαηαζηήκαηα ηνπο ιφγσ κεγέζνπο αιιά θαη γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο.  

 Οη θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ επηζθεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο θαη ε είζνδνο πνπ 

εμππεξεηεί ην  πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ λα είλαη 

ειεγρφκελε (λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηζθέπηεο  

ηεο Βαξβαθείνπ). 

 Οη ηνπαιέηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αγνξάο 

ζα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ  φηαλ ε Αγνξά δελ ιεηηνπξγεί.  

 Οη θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

πξέπεη: 

 Να έρνπλ πξνζάιακν  

 Να έρνπλ πφξηεο πνπ  αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα θαη  

θιείλνπλ απηφκαηα κε εηδηθφ κεραληζκφ  

 Να ζπλδένληαη θαηάιιεια κε  απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα,  

 Να θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά (θάζε κέξα) 

 Να έρνπλ είδε πγηεηλήο «επξσπατθνχ ηχπνπ», θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλα κε θαδαλάθηα. 

 Να δηαζέηνπλ βξχζεο (θαηά πξνηίκεζε πνδνθίλεηεο ή κε 

θσηνθχηηαξν)  θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ, ζπζθεπέο θαη 

εμνπιηζκφ γηα ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηψλ  

 Να ππάξρνπλ πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ πνπ 

θιείλνπλ θαιά 

 Να ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα κε ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ην 

πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 

 ηηο θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

εηδηθφ εξκάξην πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

 Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθφ ή κεραληθφ 

ζχζηεκα αεξηζκνχ έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο 

αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη δπζάξεζησλ νζκψλ ζηνπο 

ρψξνπο πψιεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Ο αέξαο πξέπεη λα 

θαηεπζχλεηαη καθξηά απφ άιια ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ή 

παξάζπξα. 
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2. Σνπαιέηεο ζε θάζε θαηάζηεκα ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξά 

 

 ε πεξίπησζε πνπ νη δηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ην 

επηηξέπνπλ θάπνηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ ζηελ 

Βαξβάθεην Αγνξά, ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά θξέαηνο θαη 

πνπιεξηθψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

ππφγεησλ ή άιισλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπαιέηαο έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ.   

 ηε παξαπάλσ πεξίπησζε, ε εγθαηάζηαζε ηεο ηνπαιέηαο 

πξέπεη λα πιεξνί εθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη γηα ηηο θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο θαη ηηο 

παξαθάησ:  

 λα δηαζέηεη ζθάια γηα αζθαιή πξφζβαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί ηηο ηνπαιέηεο  

 ζε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο απηφο αμηνπνηείηαη γηα 

άιιε ρξήζε πξέπεη ν ρψξνο ηεο ηνπαιέηαο λα έρεη 

πξνζάιακν κε ληπηήξα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ληπηήξεο. 

 

ΝΗΠΣΖΡΔ  

Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη 

πξννξηδνκέλσλ εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ.  

Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ θαη κε πιηθά 

γηα ην θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ ηνπο 

ζηέγλσκα. Όηαλ είλαη αλαγθαίν, νη 

εγθαηαζηάζεηο γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ 

πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ 

1. Νηπηήξεο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο   

 

 Νηπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο 

πξνζάιακνπο ησλ ηνπαιεηψλ. 

 Οη ληπηήξεο απηνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηα 

πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε θνηλφρξεζησλ ληπηήξσλ ζα πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ  ησλ 

πάγθσλ πψιεζεο αιηεπκάησλ (ζην θέληξν ηεο ηρζπαγνξάο) 

ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο.  

 

 2. Νηπηήξεο ζε θάζε θαηάζηεκα ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

 

 Κάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ έλαλ 

ηνπιάρηζην  ληπηήξα γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Ο 

ληπηήξαο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο κέζα 

ζην θαηάζηεκα. 

 Ζ  παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ  λεξνχ ζηνλ   ληπηήξα, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ κία βξχζε. Πξνηείλεηαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε κεραληζκψλ (πρ πνδνθίλεηεο βξχζεο) 

πνπ δηαζθαιίδνπλ πςειά επίπεδα πγηεηλήο, ηδηαίηεξα ζηηο 

επηρεηξήζεηο πψιεζεο θξέαηνο, πνπιεξηθψλ θαη 

αιηεπκάησλ. 

 ε θάζε ληπηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πγξφ ζαπνχλη ζε 

εηδηθφ πεξηέθηε ή/ θαη  απνιπκαληηθφ γηα ην πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ. πλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αληηβαθηεξηδηαθνχ 

απνξξππαληηθνχ. 



 19 

  ε θάζε ληπηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πγξφ ζαπνχλη ζε 

εηδηθφ πεξηέθηε ή/ θαη  απνιπκαληηθφ γηα ην πιχζηκν ησλ 

ρεξηψλ. πλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αληηβαθηεξηδηαθνχ 

απνξξππαληηθνχ. 

 Σν ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε: 

- Υαξηί κηαο ρξήζεο 

- Ρνιά πεηζέηαο κίαο ρξήζεο 

 Ζ ρξήζε ησλ πθαζκάηηλσλ πεηζεηψλ δελ επηηξέπεηαη  

 Σα κέζα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρεξηψλ (απνξξππαληηθφ, 

ραξηί θιπ) πξέπεη λα είλαη επαξθή θαη λα ζπκπιεξψλνληαη 

ή λα αληηθαζίζηαληαη θαζεκεξηλά 

 Ζ χπαξμε πνδνθίλεηνπ δνρείνπ απνξξηκκάησλ γηα 

απφξξηςε ησλ άρξεζησλ ραξηηψλ είλαη απαξαίηεηε. 

 ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο αιηεπκάησλ πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη έλαο λεξνρύηεο γηα ην πιύζηκν ησλ 

αιηεπκάησλ (κεηά ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ 

ηνπο). Ο λεξνρχηεο απηφο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε 

απνρέηεπζε πνπ νδεγεί ηα λεξά απεπζείαο ζην 

απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αγνξάο θαη φρη ζην δάπεδν ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ δηαδξφκνπ. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη νη 

θαηάιιειεο δηαηάμεηο (πιέγκαηα) γηα ηε ζπιινγή ησλ 

ιεπηψλ θαη γηα ηελ απφξξηςή ηνπο ζηα απνξξίκκαηα κε 

πγηεηλφ ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ληπηήξα ζηα 

θαηαζηήκαηα κε δηπιφ πνπ λα επηηξέπεη ηηο αλάγθεο 

απνιέπηζεο θαη πιπζίκαηνο ησλ ςαξηψλ θαη πιπζίκαηνο 

ησλ  ρεξηψλ. 

 

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ  

Δπαξθήο αξηζκφο απνδπηεξίσλ κε ιείνπο, 

αδηάβξνρνπο θαη επηδεηθηηθνχο πιπζίκαηνο 

ηνίρνπο θαη δάπεδν, κε ληπηήξεο. 

1. Απνδπηήξηα γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

 

 Ζ θαηαζθεπή ησλ θνηλόρξεζησλ απνδπηεξίσλ ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά, πξνηείλεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο γηα ηε 

θαηαζθεπή απνδπηεξίσλ ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξκαξίσλ 

ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ  ηηο αλάγθεο γηα πγηεηλή ελδπκαζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Σα θνηλφρξεζηα απνδπηήξηα 

πξφθεηηαη λα εμππεξεηνχλ ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπο  πάγθνπο  πψιεζεο αιηεπκάησλ 

θαη  εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πνπ 

δελ έρνπλ επαξθή ρψξν γηα ηε δεκηνπξγία απνδπηεξίσλ.  

 ηνλ ρψξν πψιεζεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξνηείλεηαη ε 

θαηαζθεπή θνηλφρξεζησλ απνδπηεξίσλ δηακνξθψλνληαο 

θαηάιιεια θάπνην απφ ηα ππάξρνληα άδεηα θαηαζηήκαηα. 

 ηνπο ρψξνπο ησλ θνηλφρξεζησλ απνδπηεξίσλ, ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ εηδηθά εξκάξηα, επαξθή ζε αξηζκφ, ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα  θιεηδψλνπλ ψζηε λα  πξνζηαηεχνληαη  ηα 

πξνζσπηθά  είδε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Σα θνηλφρξεζηα απνδπηήξηα, πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα δηαζέηνπλ ιείνπο θαη 

ζηεγαλνχο ηνίρνπο θαη δάπεδα πνπ πιέλνληαη θαη 

απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

 Σα θνηλφρξεζηα απνδπηήξηα πξέπεη λα έρνπλ ληπηήξεο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηα 
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ρξεζηκνπνηεί θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά.      

 

2. Απνδπηήξηα γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο 

 

 ηα θαηαζηήκαηα  ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο, πνπ δηαζέηνπλ 

επαξθή ρψξν, κπνξνχλ λα εγθαηαζηήζνπλ ρψξνπο 

απνδπηεξίσλ ζηα ππφγεηα ή ζηα παηάξηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπο.  πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

εηδηθά (δηπιά) εξκάξηα, επαξθή ζε αξηζκφ, ζηα νπνία ζα 

θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά  είδε θαη ε ελδπκαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

 Σα εξκάξηα απηά πξέπεη  λα  θιεηδψλνπλ ψζηε λα  

πξνζηαηεχνληαη  ηα πξνζσπηθά  είδε ηνπ πξνζσπηθνχ,  λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξφ ρψξν, λα δηαηεξνχληαη θαζαξά 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίνλ πξννξίδνληαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗV                ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ 

ΣΖ  ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ    

Απαγνξεχεηαη ε, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, 

απαζρφιεζε, ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα 

νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ 

ππφλνηεο φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ 

κεηαδίδεηαη κε ηηο ηξνθέο, ή αηφκνπ πνπ πάζρεη 

π.ρ. απφ κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη 

πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε, έιθε ή 

δηάξξνηα, φηαλ πθίζηαηαη άκεζνο ή έκκεζνο 

θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

 Σα άηνκα ηα νπνία απαζρνινχληαη ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο 

ησλ ηξνθίκσλ ζηε Βαξβάθεην Αγνξά, ζα πξέπεη λα είλαη 

πγηή θαη λα έρνπλ πξφζθαηα ελεκεξσκέλν βηβιηάξην 

πγείαο πνπ λα  πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρνπλ απφ λνζήκαηα 

ηθαλά λα κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα.  

 Ζ απαίηεζε απηή αθνξά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εκπνξεχνληαη αλνηρηά ηξφθηκα (θξέαηα, πνπιεξηθά, 

αιηεχκαηα, νπσξνθεπεπηηθά) ζηε Βαξβάθεην Αγνξά. Απφ 

ηελ απαίηεζε εμαηξνχληαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηα 

γξαθεία θαη γεληθφηεξα φζνη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

ηξφθηκα.  

 Σν βηβιηάξην πγείαο ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ 

εξγαδφκελνπ θαη ηε ζπλδξνκή ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία 

απαζρνιείηαη. 

 Καηά ηελ πξφζιεςή ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ 

ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη φηη 

δελ λνζνχλ απφ αζζέλεηεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Ζ επηβεβαίσζε απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ 

έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο.  

 Σν βηβιηάξην πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα 

επηδεηθλχεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηαλ δεηεζεί. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζην πξνζσπηθφ παξνπζηαζηεί θάπνην 

απφ ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδεηαη κε ηηο ηξνθέο, ή αηφκνπ 

πνπ πάζρεη π.ρ. απφ κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη 

πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε, έιθε, δηάξξνηα, 

εκεηφ ή ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, νη ππεχζπλνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ λνκηθή ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ 

κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη απνθιεηζκφ 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ή απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

ηεο εξγαζίαο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν. 

ε πεξίπησζε επηδεκηψλ, ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

θξνληίδεη κε ηελ ζπλδξνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ, λα 

ελεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο 

ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηα κέηξα πξφιεςήο ηνπο. 

 Κάζε άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο 

αλνηρηψλ ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ, ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηνπ απφ 

αζζέλεηα πνπ κεηαδίδεηαη κε ηα ηξφθηκα.  

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ πιεγέο ή θνςίκαηα ή ηα απνθηνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο  ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ηξαχκα ηνπο θαη λα δέρνληαη ηηο πξψηεο βνήζεηεο 

(αδηάβξνρνο επίδεζκνο ζηελ πιεγή).  

 Ο ππεχζπλνο ηεο θάζε επηρείξεζεο πψιεζεο ηξνθίκσλ  ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο γηα 
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ηπρφλ χπαξμε πξνβιήκαηνο πγείαο. 

 Οη ππεχζπλνη ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο, πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ  ή αλαζέζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ απαζρνιείηαη ζηηο αγνξέο απηέο, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθή πγεία θαη πγηεηλή ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ επηκνιχλζεσλ.  

 

 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ  ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   

Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο 

θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ θηλείηαη 

ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο κε ηξφθηκα 

θαη ην νπνίν πξέπεη λα θνξά θαηάιιειν, θαζαξφ 

θαη φπνπ αξκφδεη πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ 

 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο 

ηξνθίκσλ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο πξέπεη λα θνξά 

θαηάιιειε θαη θαζαξή ζηνιή εξγαζίαο.  Ζ απαίηεζε απηή 

αθνξά ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ  επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηξφθηκα ζηε Βαξβάθεην  Αγνξά. Ζ 

απαίηεζε απηή αθνξά επηπιένλ ηα άηνκα ηα νπνία 

εξγάδνληαη έζησ θαη πεξηζηαζηαθά ζηνπο ρψξνπο απηνχο, 

φπσο ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θ.ι.π. Απφ ηελ απαίηεζε 

εμαηξνχληαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηα γξαθεία, θαη 

γεληθφηεξα φζνη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα.  

 Ζ ζηνιή εξγαζίαο πεξηιακβάλεη πνδηά, ή θφξκα , ή ξφκπα 

πνπ θαιχπηεη ηνπο βξαρίνλεο θαη ην ππφινηπν ζψκα θαη 

θηάλεη ζε κάθξνο θάησ απφ ην επίπεδν ηεο κέζεο, 

θαηάιιειν θαπέιν ή ζθνχθν θαη κπφηεο ή εηδηθά 

ππνδήκαηα. Ζ ζηνιή εξγαζίαο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη έηζη 

ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηαπηφρξνλα ηνλ εξγαδφκελν θαη ην 

πξντφλ λα είλαη αλνηθηνχ ρξψκαηνο θαη λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξεο ηζέπεο.  

 Οη ηρζπνπψιεο ππνρξενχληαη ζε νκνηφκνξθε αλνηρηνχ 

ρξψκαηνο ζηνιή εξγαζίαο (ξφκπα κήθνπο έσο ην χςνο ηνπ 

γνλάηνπ, καθξπκάληθε θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη 

θνληνκάληθε ή κε αλαζεθσκέλα καλίθηα θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν). 

 Δηδηθφο πξνζηαηεπηηθφο ξνπρηζκφο φπσο θαιχκκαηα 

καληθψλ, πιαζηηθέο πνδηέο ή κνλσκέλα ζαθάθηα πξέπεη λα 

παξέρνληαη φπνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα. Αλ ρξεηάδεηαη 

(επηρεηξήζεηο πψιεζεο θξέαηνο) ε ρξεζηκνπνίεζε 

θαιπκκάησλ απρέλα, ηφηε απηά πξέπεη λα είλαη θαζαξά 

πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

 Ζ ζηνιή εξγαζίαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα θαζαξή. 

 Σν πξνζσπηθφ  πξέπεη: 

- Να  θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ 

- Να πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζηα απνδπηήξηα ηεο 

επηρείξεζεο ή ζηα θνηλφρξεζηα απνδπηήξηα, πξηλ 

αξρίζεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία, λα αθήλεη 

ην επαλσθφξη ηνπ θαη ηα άιια πξνζσπηθά ηνπ 

είδε , λα θνξά ηε ζηνιή εξγαζίαο θαη λα  πιέλεη 

ζσζηά ηα ρέξηα ηνπ.  

 Σν ζσζηφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ  πεξηιακβάλεη: 

- ρξεζηκνπνίεζε ζαπνπληνχ γηα ηε δηάζπαζε ησλ 

ιηπψλ, ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ κείσζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ 

- ηξίςηκν ησλ λπρηψλ θαη ησλ ρεξηψλ, αλ ππάξρνπλ 

ξσγκέο, κε θαηάιιειε κηθξή βνχξηζα 
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- θαιφ μέπιπκα κε λεξφ 

- ζηέγλσκα κε ραξηί κηαο ρξήζεσο ή άιιε ζπζθεπή 

ζηεγλψκαηνο 

- απνιχκαλζε φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην (ε 

απνιχκαλζε είλαη απαξαίηεηε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ καδί κε ην 

ζαπνχλη).  

 Σν πξνζσπηθφ θαηά ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο πξέπεη:  

- Να θνξά ζσζηά ηε ζηνιή εξγαζίαο, ε νπνία 

πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή. 

- Να αιιάδεη ηε ζηνιή εξγαζίαο ελδηάκεζα ηεο 

εξγαζίαο αλ απηή είλαη ιεξσκέλε ζε βαζκφ πνπ 

λα απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ επηκφιπλζε ησλ 

ηξνθίκσλ. 

- Να ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά θαηά ηελ ψξα ηεο 

εμππεξέηεζεο, δειαδή λα κελ θαπλίδεη, λα κε 

θηχλεη, λα κε ηξσεη, λα κελ πίλεη , λα κελ 

αθνπκπά ηα ρέξηα ζηε κχηε, ζην ζηφκα, ζηα 

καιιηά, ζηε ζηνιή εξγαζίαο θαη ζε άιια 

αληηθείκελα εθηφο ησλ ηξνθίκσλ κε ηα νπνία 

δνπιεχεη. 

- Να πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη.  

 Σν θάπληζκα απαγνξεύεηαη θαηά ηελ ώξα 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ  ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ 

ηξνθίκσλ, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο λσπνχ θξέαηνο, 

πνπιεξηθψλ θαη αιηεπκάησλ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο. 

 Με ηα ρέξηα είλαη δπλαηφλ λα επηκνιπλζνχλ ηα ηξφθηκα 

θαη λα κεηαθεξζνχλ ζεκαληηθέο αζζέλεηεο ζηνλ 

θαηαλαισηή. Γη’ απηφ απαηηείηαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ησλ λσπψλ ηξνθίκσλ λα 

πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ: 

- πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο 

- κεηά απφ θηέξληζκα ή βήμηκν κέζα ζηελ παιάκε 

ηνπο.  

- κεηά ηνλ ρεηξηζκφ απνξξηκκάησλ,  

- κεηά ηνλ ρεηξηζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ, 

- πξηλ θαη κεηά απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία 

θαζαξηζκνχ, 

- κεηά ηελ επαθή κε κνιπζκέλα ηξφθηκα, 

- κεηά ην θάπληζκα. 

- κεηά απφ ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο. 

- κεηά ηα δηαιείκκαηα  

 Οη πιαζηηθέο πνδηέο απαγνξεχεηαη λα πιέλνληαη ζην 

πάησκα. 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο αηνκηθήο πγηεηλήο είλαη ππεχζπλνη 

νη εξγαδφκελνη. Οη δαπάλεο ηφζν γηα ηελ πξνκήζεηα, φζν 

θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο ελδπκαζίαο ηνπο εξγαζίαο 

ηνπο βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απαζρνινχληαη. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ   

  Ζ  εθπαίδεπζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη εηδηθφηεξα 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε : 

- ηελ αηνκηθή πγεία θαη πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ 

- ηελ ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εξγαζία 

- ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 

ψξα ηεο εξγαζίαο 

- ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 

ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηνπαιεηψλ 

- ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλψλ 

ρεηξηζκψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

 Γηα ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ άκεζα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (δηάξθεηαο 12 σξψλ) ζε ζέκαηα πγηεηλήο 

ηξνθίκσλ θαη λα  επαλαιακβάλνληαη  ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα . 

 Γηα ην λενδηνξηδφκελν πξνζσπηθφ ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

ε εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έγηλε θαηά 

ηελ πξφζιεςε ηνπ. 

 Ζ πψιεζε θξέαηνο ζηε Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα 

γίλεηαη απφ άηνκα ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηηο    

ρνιέο Δπαγγεικάησλ Κξέαηνο Αζελψλ ή Θεζζαινλίθεο, 

θαη ηα νπνία θέξνπλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά 

(πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο) πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάξηηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V               ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΚΣΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΚΣΧΝ 

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 αλάγθε, λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη ή /θαη λα 

απνιπκαίλνληαη δεφλησο.  

ε κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη ζε πεξηέθηεο πνπ 

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 ηεο 

κφιπλζεο. 

ΠΓ. 40/77. Άξζξν 11. §4. Σα ελ παξ. 2. Καη 3 

κέζα κεηαθνξάο, δένλ λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πγηεηλήο, λα είλαη απνιχηνπ θαζαξηφηεηνο θαη λα 

πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη κε έθαζηελ 

κεηαθνξάλ θαη ηα κεηαθέξνληαη ζθάγην δψα θαη 

πξν εθάζηεο θνξηψζεσο γηα ηα κεηαθέξνληα 

ηξφθηκα, θπξίσο δε δηα ηα επαιινίσηα. Ζ 

απνιχκαλζηο δένλ φπσο δηελεξγείηαη δ’ νπζηψλ 

κε δπλάκελσλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγείαλ ησλ 

δψσλ νπδέ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο επί ησλ 

πξντφλησλ. 

 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

πεξηεθηψλ αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε 

κεηαθνξά γηα θάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά. πγθεθξηκέλα 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο θαη 

πνπιεξηθψλ ζην θεθάιαην Υ , γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ ζην θεθάιαην ΥΗ 

θαη επηρεηξήζεηο πψιεζεο αιηεπκάησλ ζην θεθάιαην ΥΗΗ. 

 Σα κεηαθνξηθά κέζα πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο 

(θξέαηα, πνπιεξηθά, αιηεχκαηα θιπ) πξέπεη λα πιέλνληαη 

θαη λα απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά 

 Σν πιχζηκν ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

αθνχ απηά έρνπλ εθθελσζεί εληειψο απφ ηα κεηαθεξφκελα 

πξντφληα  

 Απαγνξεχεηαη ην πιχζηκν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζε 

ρψξνπο φπνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί επηκφιπλζε ησλ 

ηξνθίκσλ δειαδή γχξσ απφ ηελ Αγνξά 

 Σν πιχζηκν ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε  

εγθεθξηκέλα πιπληήξηα,  κε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ θαη 

θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα.  

 Σα κέζα θαζαξηζκνχ (απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά) 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη λα μεπιέλνληαη 

θαιά. Ζ απνιχκαλζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε αηκφ. 

 Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη  ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη πάληα θαζαξά.   

  Σα κέζα κεηαθνξάο θξέαηνο, πνπιεξηθψλ, αιηεπκάησλ θαη 

νπσξνθεπεπηηθψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ 

πξντφλησλ.  

  Οη πεξηέθηεο ησλ ηξνθίκσλ δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιια πξντφληα πιελ ησλ ηξνθίκσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά.  

 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο πξντφλησλ είλαη θαιή πξαθηηθή. Γηα ηνπο πεξηέθηεο 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη 

εάλ είλαη δπλαηφλ θνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ην 

πιχζηκφ ηνπο.  

 

ΤΝΘΖΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

Γηαρσξηζκόο ησλ πξντόλησλ θαηά ηε 

κεηαθνξά 

 

Όηαλ ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη πεξηέθηεο  Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε κεηαθνξά, ηα ηξφθηκα λα 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά άιισλ 

πξντφλησλ θαη φρη ηξνθίκσλ, ή γηα ηε κεηαθνξά 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη ηα 

πξντφληα, φπνπ απαηηείηαη, λα δηαηεξνχληαη 

ρσξηζηά γηα λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηπρφλ 

κφιπλζε. 

δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ άιια πξντφληα, πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ επηκφιπλζε ζε απηά. Όπσο  ρεκηθέο νπζίεο 

νη νπνίεο κπνξεί λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα ή είλαη ηνμηθέο.  

 

Απαηηήζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

επηκόιπλζεο θαηά ηελ κεηαθνξά  

 

Σα ηξφθηκα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα 

κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη ζηνπο πεξηέθηεο θαη 

λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη ηεο κφιπλζεο.  

 

 Σα ηπιηγκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα πξντφληα γεληθά λα 

θαιχπηνπλ απηή ηελ απαίηεζε. 

 Σα αζπζθεχαζηα ηξφθηκα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε 

θαηάιιεια θιεηζηά κεηαθνξηθά κέζα ή ζθεπαζηνχο 

πεξηέθηεο. 

  

Απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο  ζεξκνθξαζίαο 

ζηα κεηαθνξηθά κέζα 

 

Όπνπ είλαη αλαγθαίν, ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή 

/θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά ηξνθίκσλ, πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηα ηξφθηκα ζηελ 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε, αλ ρξεηαζηεί, λα 

ειέγρεηαη ην επίπεδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

ΠΓ. 40/77. Άξζξν 11. §5γ) Σα κεηαθέξνληαη 

ηξφθηκα κέζα, δένλ φπσο είλαη εθνδηαζκέλα κε 

φξγαλα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο, ήηνη 

ζεξκφκεηξα ή απηνγξαθηθάο ζπζθεπάο δηα ηελ 

θαηαγξαθήλ αλά πάζαλ ζηηγκήλ ηεο θξαηνχζεο, 

εηο ην ακάμσκα ή εηο έθαζηνλ θφζηνλ ηνπ 

πινίνπ- ςπγείνπ, ζεξκνθξαζίαο. Δηδηθψο δηα ηα 

πινία – ςπγεία, είλαη ππνρξεσηηθή ή ηήξεζηο 

εκεξνινγίνπ, είο ην νπνίνλ αλαγξάθεηαη 

ηνπιάρηζηνλ αλά βψξνλ ε ζεξκνθξαζία έθαζηνπ 

θχηνπο.  

Γ) αη θαηαγξαθηθαί ηαηλίαη ησλ ζεξκνκέηξσλ 

δηαηεξνχληαη ππ επζχλε ησλ πινηάξρσλ θαη 

επηδεηθλχνληαη εηο ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρνλ 

θηεληάηξνλ, φζηηο ππνρξενχληαη εηο ηελ 

ππνγξαθήλ ηεο ηαηλίαο.  

 Οη απαηηήζεηο γηα ηε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε 

κεηαθνξά, αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά (Κεθ. Υ-ΥΗΗΗ). 

 

 Σα ηξφθηκα πνπ δηαηεξνχληαη κε ςχμε ή θαηάςπμε πξέπεη 

λα κεηαθέξνληαη  κε ζεξκνθξαζία ςχμεο ή θαηάςπμεο  γηα 

λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αιινηψζεηο.  

 

 Όξγαλα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, πνπ κεηξνχλ ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ πξντφληνο , είηε άκεζα είηε έκκεζα κε 

κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα είλαη ππνρξεσηηθά  

φηαλ γίλεηαη κεηαθνξά ηξνθίκσλ πνπ δηαηεξνχληαη κε 

ςχμε ή θαηάςπμε.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI              ΠΑΡΟΥΖ  ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΠΑΓΟΤ ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ  

 

Απαηηήζεηο ηνπο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΝΔΡΟ  
Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη επαξθή παξνρή 

«πφζηκνπ λεξνχ» ηνπο νξίδεηαη ζηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε Α5/288/23.1.1986( ΦΔΚ 

53/Β/10.2.1986, ΦΔΚ 379/Β/10.6.1986) πεξί 

ηνπο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

Σν «πφζηκν λεξφ» πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, 

ψζηε δηαζθαιίδεηαη ε κε κφιπλζε ησλ 

ηξνθίκσλ. 

 

 

 Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά 

πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «πφζηκνπ» .Σν λεξφ 

ηνπ δηθηχνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά εθηφο θαη εάλ 

έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο, ηνπο ζρεκαηηζκφο δεμακελήο θ.ά.  

 Σν λεξφ ζεσξείηαη πφζηκν φηαλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ χδξεπζεο  

 Πφζηκν λεξφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη: 

 γηα ηνλ πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν 

 γηα παξαγσγή πάγνπ  

 γηα ην πιχζηκν ησλ επηθαλεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηα ηξφθηκα  

 γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ 

ρεηξηζηψλ ησλ ηξνθίκσλ 

 γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ, ζθεπψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ηξνθίκσλ πνπ 

ζηεγάδνληαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά. 

 Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηβάιιεηαη λα είλαη 

“πφζηκν” δηφηη ε ρξήζε «κε πφζηκνπ λεξνχ» απνηειεί 

θίλδπλν πηζαλήο επηκφιπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ, θαη ησλ πξντφλησλ 

 Ζ παξνρή, ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πξέπεη λα 

είλαη επαξθείο γηα ηνπο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο θάζε 

επηρείξεζεο πψιεζεο ηξνθίκσλ. Ζ Αγνξά πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηνπο αλάγθεο ζε πφζηκν λεξφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε απηέο.  

 Οη ζσιελψζεηο ηνπ λεξνχ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

επηκνιχλζεηο θαη  ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ 

αλίρλεπζε πηζαλψλ επηκνιχλζεσλ.  

 Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθέο κάληθεο ή ζσιήλεο απφ 

ηνπο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδνληαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά, 

απηέο πξέπεη: 

 λα είλαη απφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα 

 λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξέο 

 λα ηαθηνπνηνχληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε βάζεηο 

ζηεξεσκέλεο ζηνλ ηνίρν θαη πην ςειά απφ ην δάπεδν. 

 Γελ ζπληζηψληαη παξνρέο κε «πφζηκνπ λεξνχ» ηνπο 

ρψξνπο ηνπο  Βαξβαθείνπ Αγνξάο. 

 ε ηνπο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ ππξφζβεζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

κάληθεο πνπ ζπλδένληαη κε παξνρέο κε πφζηκνπ λεξνχ. ε 

απηέο ηνπο παξνρέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ζθνπφο 

ηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θαη  νη ζσιελψζεηο ηνπο λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Οη κάληθεο απηέο απαγνξεχεηαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ. 
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ΠΑΓΟ   

Όπνπ ρξεηάδεηαη  πάγνο, πξέπεη λα παξάγεηαη 

απφ λεξφ πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Α5/288/23.1.1986(ΦΔΚ 

53/Β/20.2.1986, ΦΔΚ 379/Β/10.6.1986). Απηφο 

ν πάγνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά 

πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κε 

κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ.  

Ο πάγνο πξέπεη λα παξάγεηαη, λα δηαθηλείηαη θαη 

λα απνζεθεχεηαη κε ζπλζήθεο πνπ ηνλ 

πξνθπιάζζνπλ απφ θάζε επηκφιπλζε. 

 Ζ παξαγσγή πάγνπ ή λεξνχ ςχμεο ζεξκνθξαζίαο 10
o
 C, 

ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε «πφζηκν» λεξφ . Μεηά ηελ 

παξαγσγή ηνπο, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

θαηάιιειεο θιεηζηέο θαζαξέο δεμακελέο, νη νπνίεο ηα 

πξνζηαηεχνπλ απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο. 

 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ πάγνπ απφ ην θαηάζηεκα 

παξαγσγήο  πάγνπ ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ηεο 

Βαξβαθείνπ Αγνξάο, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

πγηεηλήο γηα λα κε  επηκνιχλεηαη.  

 Ζ ζπζθεπή ζξπκκαηηζκνχ ηνπ πάγνπ πξέπεη λα είλαη απφ 

αλνμείδσην πιηθφ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα. 

 Σα κέξε ηεο ζπζθεπήο παξαγσγήο πάγνπ θαη ηα ζθεχε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πάγνπ ζηα 

θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη 

πεξηνδηθά. Σα ζθεχε πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ 

αλζεθηηθά πιηθά πνπ αληέρνπλ ζην θξχν θαη δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο λα ζπάζνπλ θαη λα βξεζνχλ μέλα ζψκαηα ζηνλ 

πάγν.  

 Σα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ 

πάγνπ πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ηα άιια 

ζθεχε ηεο επηρείξεζεο.. 

 Ο πάγνο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη έηζη πνπ απνθεχγεηαη ε 

επηκφιπλζή ηνπ, κέζα ζε θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ 

δνρεία .  

 Σα δνρεία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα 

ηαθηηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη λα πιέλνληαη 

κεηά ηελ ρξήζε ηνπο.  

 ε πεξίπησζε θζνξάο ησλ δνρείσλ, απηά πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗI                  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ  

1. Απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη άιια απνξξίκκαηα 

δελ πξέπεη λα αθήλνληαη θαη λα ζπζζσξεχνληαη 

ζε ρψξνπο ηξνθίκσλ, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ 

απηφ είλαη αλαπφθεπθην γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Κάζε επηρείξεζε ηεο  Βαξβαθείνπ Αγνξάο  πξέπεη λα 

θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή απνκάθξπλζε ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ ην θαηάζηεκα.   

 Γηα ηελ ζσζηή πξαθηηθή, ζα πξέπεη ηα απνξξίκκαηα λα 

απνκαθξχλνληαη θαζεκεξηλά,  κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 

ή/ θαη ελδηάκεζα ηεο εκέξαο αλ ππάξρεη αλάγθε. 

 Απαγνξεχεηαη ε ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ ζην δάπεδν.  

 Ο Γήκνο Αζελαίσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ρψξνπο ζηελ 

πεξίκεηξν ηεο Αγνξάο (ή ζε άιινπο ρψξνπο φπνπ ηα 

θαηαζηήκαηα έρνπλ πξφζβαζε) θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ ζπιινγήο 

απνξξηκκάησλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ 

έσο ηελ ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο 

Αγνξάο  

 Ο ρψξνο ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ δελ πξέπεη λα 

γεηηνλεχεη κε εηζφδνπο ή παξάζπξα πνπ επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ ηξνθίκσλ.  

 Δπηβάιιεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ  απηνθηλήηνπ 

(ζθνππηδηάξαο) πνπ εμππεξεηεί ηελ Αγνξά 

νπσξνθεπεπηηθψλ ηεο  Βαξβαθείνπ Αγνξάο.   

 Οη κεγάινη θάδνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθά πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπο. Πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη κε θαπάθη θαη λα παξακέλνπλ θιεηζηνί 

κεηαμχ ηεο ζπιινγήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

 Όια ηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 

θαζεκεξηλά απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ελψ νη θάδνη 

απνξξηκκάησλ πξέπεη λα εθθελψλνληαη, λα θαζαξίδνληαη 

θαη λα απνιπκαίλνληαη ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο πιχζεσο 

ησλ θάδσλ.   

 

ΚΑΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ   

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.  

Οη  πεξηέθηεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

θαηαζθεπαζκέλνη, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη εθφζνλ απαηηείηαη, λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 

 ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηεο  Βαξβαθείνπ Αγνξάο νη 

πεξηέθηεο ή ηα  δνρεία ή νη θάδνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

εηδηθά γηα λα δερηνχλ απνξξίκκαηα, ππνπξντφληα, κε 

βξψζηκα θαη ηνμηθά ή επηθίλδπλα πιηθά ζα πξέπεη: 

- λα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπδέηεξα θαη αδηαπέξαζηα 

πιηθά πνπ λα κπνξνχλ λα πιπζνχλ  

- λα θαηαζθεπάδνληαη απφ αλζεθηηθά πιηθά, ηα νπνία 

δελ ζα νμεηδψλνληαη εχθνια θαη γεληθά δελ ζα 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. αλ ηέηνηα πιηθά 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα θαη ην 

πιαζηηθφ. Ζ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

ηζρπξή, ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη ή 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο.  

- Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπο θαη ν αξηζκφο ηνπο πξέπεη λα 
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ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.  

- Σν ζρήκα ηνπο πξέπεη λα παξέρεη επαξθή επζηάζεηα 

θαη λα επηηξέπεη ηελ επρεξή εθθέλσζε θαη θαζνξηζκφ 

ηνπο. 

- Να θέξνπλ θάιπκκα, ην νπνίν ζα εθαξκφδεη ζηα ρείιε 

ηνπ δνρείνπ ζηεγαλά, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ζ' 

απηά εληφκσλ θαη πνληηθψλ, θαζψο θαη ε παξαβίαζε ηνπο 

απφ ην αλαδεηνχληα ηξνθή δψα (ζθχινη, γάηεο). 

πληζηάηαη ηα θαιχκκαηα λα ζπλδένληαη κφληκα κε ηα 

δνρεία, γηα λα κε ράλνληαη. 

- Να είλαη επδηάθξηηα επηζεκαζκέλνη Ζ ρξήζε 

ρξσκαηηζηά επηζεκαζκέλσλ δνρείσλ πξνηείλεηαη. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα 

δηαρσξίδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο ζαθνχιεο. 

- Να πιέλνληαη εχθνια θαη λα απνιπκαίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά 

- Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θακηά πεξίπησζε γηα ηα 

ηξφθηκα 

- Να ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη 

εχθνια απφ ηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

- Να  βξίζθνληαη ζε θαηάιιειν χςνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

πάγθνπο εξγαζίαο γηα λα  δηεπθνιχλεηαη ε ρξήζε ηνπο, 

- Να ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο   

- Να  κελ γεκίδνληαη πνιχ, λα αδεηάδνληαη ζπρλά θαη ηα 

απνξξίκκαηα λα  απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ηνπο  

ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ. 

 πληζηάηαη ε ρξήζε εηδηθψλ πιαζηηθψλ ζάθσλ νη νπνίνη 

ζα ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ δνρείσλ ησλ 

απνξξηκκάησλ, θαηά ηξφπν πνπ ηα άθξα ηνπ αλνίγκαηνο 

ηνπ ζάθνπ λα αλαδηπιψλνληαη πεξηκεηξηθά ζηα ρείιε ηνπ 

ζηνκίνπ ηνπ δνρείνπ. 

 Οη πιαζηηθνί ζάθνη ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα 

δέλνληαη εχθνια, απνηξέπνληαο ηελ άκεζε επαθή ησλ 

απνξξηκκάησλ κε ηνπο θάδνπο. 

 Ζ επζχλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ 

θάδσλ κέζα ζε θάζε θαηάζηεκα πψιεζεο αλήθεη ζηνλ 

ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο.  

 Σα κεγάια ζε κέγεζνο απνξξίκκαηα φπσο θνπηηά, θηβψηηα,  

θιπ, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ  ακέζσο κφιηο είλαη πξαθηηθά εθηθηφ.  

 Απνξξίκκαηα φπσο ραξηφληα, θαζαξά πιηθά ζπζθεπαζίαο, 

ραξηί ή άιια κε κνιπζκέλα πεξηηπιίγκαηα πνπ πξφθεηηαη 

λα αλαθπθισζνχλ δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καδί κε ηα 

ππφινηπα απνξξίκκαηα. 

 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηεγαλά δνρεία απφ 

αλαιινίσην πιηθφ, πξννξηδφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε.  

 Σα είδε ησλ ηξνθίκσλ πνπ δελ πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ 

αιιά λα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή πξέπεη λα θέξνπλ 

θαηάιιειε επηζήκαλζε θαη λα απνζεθεχνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Αλ απηά βξίζθνληαη ζε αζθαιή 

ζπζθεπαζία δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θιεηζηψλ 
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δνρείσλ απνξξηκκάησλ.  

 Άιια απνξξίκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηξαπκαηηζκέλα 

θαη ιάζνο επηζεκαζκέλα πξντφληα πξέπεη λα 

απνξξίπηνληαη ζε δνρεία απνξξηκκάησλ  πνπ κπνξνχλ λα 

θιείζνπλ.  

 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ   

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 

ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ρψξσλ. 

 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ απνκαθξχλνληαη 

απφ ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ.  Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ 

ρψξνπ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ κε ηηο  

εγθαηαζηάζεηο ηεο Αγνξάο, ε απνθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη 

απαξαίηεηα ζε ψξεο πνπ ηα θαηαζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ.   

 Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηελ Αγνξά, πξέπεη 

λα  γίλεηαη κεηά ην θιείζηκν ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ, θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο  

 Φξνληίδα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί  φηη 

ηα απνξξίκκαηα θαη ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 

πξνσζεζνχλ γηα αλαθχθισζε, λα κελ απνηεινχλ εζηίεο 

πξνζέιθπζεο επηβιαβψλ δψσλ, ηξσθηηθψλ, εληφκσλ, 

ζθχισλ θιπ. Πξνζηαηεπηηθά κέηξα φπσο ε 

απνηειεζκαηηθή πεξίθξαμε, ε απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ 

ζε θιεηζηνχο ρψξνπο θαη ζε θιεηζηνχο κεηαιιηθνχο 

θάδνπο, πξέπεη λα επηβάιινληαη.  

 Σα απνξξίκκαηα δελ επηηξέπεηαη λα ζθνξπίδνληαη ζηελ 

γχξσ πεξηνρή, ή αλ πξφθεηηαη γηα ξεπζηά λα κελ 

δηαθεχγνπλ ζε απνρεηεχζεηο ή ξπάθηα. 

 Ο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πξνο 

απνθνκηδή πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά. Ζ επζχλε 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απνθνκηδήο φπσο θαη ησλ 

κεγάισλ θάδσλ ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ ησλ 

αγνξψλ, αλήθεη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VΗΗΗ        ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ                

                                                      ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΝ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ 

λα επηηξέπνπλ ηνλ επαξθή θαζαξηζκφ ησλ πέξημ 

ρψξσλ. 

 

 

 

 

  Ο ζηαζεξφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έηζη 

ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ εχθνιν θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε απφ ην δάπεδν 

ή ηνλ γχξσ εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε φκσο φπνπ ιφγσ 

κεγέζνπο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζην δάπεδν, ηφηε 

πξέπεη λα ζηεγαλνπνηείηαη επαξθψο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη πάγθνη εξγαζίαο ηνπ θξέαηνο θαη 

ησλ πνπιεξηθψλ εθάπηνληαη ησλ ηνίρσλ, ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη δελ δεκηνπξγείηαη θελφ γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά δχζθνιν ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. 

 Οη πάγθνη, ηα ηξαπέδηα, νη βηηξίλεο, νη ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

θαηάζηεκα πψιεζεο ηξνθίκσλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

απνζπλαξκνινγνχληαη ή λα αλνίγνπλ επαξθψο γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπο θαη λα κεηαθηλνχληαη εχθνια ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ γχξσ 

ρψξνπ 

Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

 

 

Καηαζηήκαηα πώιεζεο θξέαηνο/ πνπιεξηθώλ 

/ αιηεπκάησλ ζηε Βαξβάθεην Αγνξά  

 

 Οη θαηαζηεκαηάξρεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα 

έκπξνζζελ θαη κέζα  ηνπ θαηαζηήκαηνο ησλ.  

 Σα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θξέαηνο ή πνπιεξηθψλ ή 

αιηεπκάησλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξά.  

 Ο ηχπνο θαζαξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη ν 

πγξφο θαζαξηζκφο πνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε λεξνχ, 

απνξξππαληηθνχ ή/ θαη απνιπκαληηθνχ. πρλά 

ζπλδπάδεηαη ν θαζαξηζκφο κε ηελ απνιχκαλζε.  

 Όινη νη ρψξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη νη βηηξίλεο ή νη 

ςπρφκελεο επηθάλεηεο έθζεζεο πξνο πψιεζε,  πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε κέξα εξγαζίαο. 

Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη  πεξηέθηεο (δίζθνη) γηα ηελ έθζεζε 

ησλ πξντφλησλ ή εξγαιεία θνπήο ηξνθίκσλ απηά ζα πξέπεη 

λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά.  

 Σα θαλάιηα απνρέηεπζεο πνπ θαηαιήγνπλ ηα πγξά ιχκαηα 

απφ ην θαηάζηεκα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά  

 Σα δνρεία απνξξηκκάησλ πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζθεπψλ ησλ 

επηθαλεηψλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια 

απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά, πνπ έρνπλ έγθξηζε ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ γηα ρψξνπο ηξνθίκσλ. 

 Οη επηθάλεηεο εξγαζίαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

θξέαο θαη ηα αιηεχκαηα, ηα ζθεχε, ηα εξγαιεία θαη ηα 

κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα μεπιέλνληαη θαιά κεηά απφ ηε 

ρξήζε απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά.  

 Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ 



 33 

πνπ δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο θαη ηα αιηεχκαηα 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε 

ζπζζψξεπζε ξχπαλζεο ή ηελ εγθαηάζηαζε εληφκσλ θαη 

ηξσθηηθψλ. 

 Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ  βξχζε δεζηνχ θαη 

θξχνπ λεξνχ ή απφ έλα κηθξφ ζεξκνζίθσλα. 

 Όιεο νη επηθίλδπλεο νπζίεο, απνξξππαληηθά, 

απνιπκαληηθά, εληνκνθηφλα θιπ.. ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ, 

πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε εηδηθά απνκνλσκέλνπο 

ρψξνπο (θιεηδσκέλνπο), καθξηά απφ ηα ηξφθηκα θαη ηα 

πιηθά ζπζθεπαζίαο, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην 

αξκφδην πξνζσπηθφ. Σα δνρεία ησλ παξαπάλσ νπζηψλ  

πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα κε ην φλνκά ηνπο θαη κε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπο 

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ δελ πξέπεη λα  "ηξαπκαηίδνπλ" 

ηνλ εμνπιηζκφ (π.ρ. πξκάηηλεο βνχξηζεο ζε αλνμείδσην 

εμνπιηζκφ), νχηε θαη λα αθήλνπλ κηθξά θνκκάηηα πνπ 

κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ην πξντφλ. 

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη, λα 

απνιπκαίλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο 

κεηά ηε ρξήζε ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζή 

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

 Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ζε ζεκεία κε ίδηεο απαηηήζεηο θαζαξηζκνχ. 

 Οη ηνπαιέηεο  (ζε φπνηα θαηαζηήκαηα ππάξρνπλ) πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη ζπλερψο θαζαξέο θαη λα απνιπκαίλνληαη 

ηαθηηθά δηφηη είλαη νη ρψξνη ησλ κεγάισλ επηκνιχλζεσλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ην πιχζηκν ηνπ δαπέδνπ κε λεξφ ππφ 

πίεζε, φηαλ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα θξέαηα θαη πνπιεξηθά 

ζηνλ ρψξν. 

 Απαγνξεχεηαη ν ςεθαζκφο κε απνιπκαληηθά ζε επηθάλεηεο 

φπνπ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα θξέαηα 

 Σα θηβψηηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πψιεζεο αιηεπκάησλ 

πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα μεπιέλνληαη εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά χζηεξα απφ θάζε ρξήζε, κε πφζηκν λεξφ θαη 

εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζα πξέπεη λα 

απνιπκαίλνληαη. Σα μπινθηβψηηα κηαο ρξήζεσο πξέπεη λα 

απνξξίπηνληαη.      

Καηαζηήκαηα πώιεζεο νπσξνθεπεπηηθώλ, 

ινηπώλ πξντόλησλ  (όζπξηα, δεκεηξηαθά, 

μεξνί θαξπνί, δαραξώδε, κπαραξηθά) θαη 

ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ 

 

 Σα θαηαζηήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ, ινηπψλ πξντφλησλ  (φζπξηα, 

δεκεηξηαθά, μεξνί θαξπνί, δαραξψδε, κπαραξηθά) θαη 

ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ζηε Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά.  

 Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε 

ζπζζψξεπζε ξχπαλζεο, ηελ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχριαο) 

ή ηελ εγθαηάζηαζε εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

 Γεληθά νη ρψξνη πψιεζεο (νη πάγθνη, ηα ξάθηα, ηα 

ηξαπέδηα, νη βηηξίλεο θαη νη ηδηνθαηαζθεπέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ησλ πξντφλησλ) ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα 

απνζπλαξκνινγνχληαη θαη λα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά. 
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Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα.   

 Ο θαζαξηζκφο κπνξεί λα είλαη μεξφο (κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ – βνχξηζεο, ζθνχπεο θιπ) ή πγξφο 

(κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, 

απνξξππαληηθψλ θαη λεξνχ). Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε ζεκεία κε ίδηεο 

απαηηήζεηο θαζαξηζκνχ. 

 Καηά ηνλ πγξφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ, θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

κνιχλνληαη ηα πξντφληα κε ηα απνξξππαληηθά θαη ην λεξφ 

μεπιχκαηνο.  

 Ζ παξακνλή πγξαζίαο κεηά ηνλ πγξφ θαζαξηζκφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε κνχριαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ηα πγξά πξέπεη λα απνζηξαγγίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά.  

 Ηδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ 

ζπγθέληξσζεο ησλ θαθαζηψλ ή ησλ άιισλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο, ψζηε λα κελ απνηεινχλ εζηίεο πξνζέιθπζεο 

επηβιαβψλ δψσλ  

 Όιεο νη επηθίλδπλεο νπζίεο, απνξξππαληηθά, εληνκνθηφλα 

θιπ. απνζεθεχνληαη ζε εηδηθά εξκάξηα (θιεηδσκέλα) θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΥ                  ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΡΧΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΣΟΜΧΝ ΣΖ     

                                                                           ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΡΧΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΣΟΜΧΝ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΖ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ  

Πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα 

λα δηαζθαιηζηεί φηη ειέγρνληαη ηα επηβιαβή 

δψα, ηξσθηηθά θαη έληνκα 

 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 ζηελ Αγνξά.  

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε 

πξφιεςε εηζφδνπ επηβιαβψλ δψσλ, ηξσθηηθψλ θαη 

εληφκσλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Αγνξάο. Σέηνηα επηβιαβή δψα, 

ηξσθηηθά θαη έληνκα είλαη πνληίθηα, αξνπξαίνη, 

θαηζαξίδεο, κχγεο, γάηεο, ζθχινη, πεξηζηέξηα, άιια πηελά, 

θαη θάπνηα έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ηα απνζεθεπκέλα 

πξντφληα φπσο ζθνπιήθηα θαη πεηαινχδεο.  

 Ο Γήκνο Αζελαίσλ, σο επφπηεο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο, 

πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε εηζόδνπ ηνπο 

ζηνπο ρψξνπο ηεο Αγνξάο. Σέηνηα κέηξα είλαη:  

- Ο ζρνιαζηηθφο θαη θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο Αγνξάο απφ εηδηθφ 

ζπλεξγείν 

- Ζ ηνπνζέηεζε ειεθηξηθψλ παγίδσλ γηα ηα έληνκα 

- Ο θαζαξηζκφο ησλ ππνγείσλ ή ησλ παξαθείκελσλ 

θηηζκάησλ θαη ε απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ 

πιηθψλ φπνπ κπνξεί λα θσιηάζνπλ δψα, ηξσθηηθά 

θαη έληνκα 

- Ζ θάιπςε ησλ απνρεηεπηηθψλ θαλαιηψλ κε 

αλνμείδσηα πιέγκαηα 

- Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρψξσλ ζπγθέληξσζεο 

απνξξηκκάησλ θαη ε ηαθηηθή απνκάθξπλζή ηνπο. 

- Ο ηαθηηθφο θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε ησλ 

θάδσλ ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ. 

- Ζ ζσζηή απνζήθεπζε θαη αλαθχθισζε ησλ 

πξντφλησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 

- Ζ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη εάλ 

ρξεηαζηεί κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζπκβνχισλ 

 Ζ θάζε επηρείξεζε πψιεζεο ηξνθίκσλ ζηε Βαξβάθεην 

Αγνξά πξέπεη λα  κεξηκλά   γηα  ηελ πξφιεςε ηεο εηζφδνπ 

ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζην θαηάζηεκα ηεο  θξνληίδνληαο 

γηα: 

- ηελ θάιπςε ησλ απνρεηεπηηθψλ θαλαιηψλ κε 

πιέγκαηα 

- ηελ ρξεζηκνπνίεζε παγίδσλ γηα ηα έληνκα 

- ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο εζνρψλ ή θνηινηήησλ 

ζηνπο ηνίρνπο  νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εγθαηάζηαζή ησλ ηξσθηηθψλ ή εληφκσλ 

- ηελ ζρνιαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαζαξηφηεηα 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 
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- ηελ θαζεκεξηλή απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ 

απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ φζν ην 

δπλαηφλ γξεγνξφηεξε απνκάθξπλζε ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ ηελ Αγνξά.  

- ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ πάλσ ζε παιέηεο 

ή ξάθηα. Οη παιέηεο κε ηα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα 

(ηδηαίηεξα ηα νπσξνθεπεπηηθά) δελ πξέπεη λα 

αθνπκπνχλ απεπζείαο ζηνλ ηνίρν. Πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχληαη δηάδξνκνη αλάκεζα ζηα 

απνζεθεπκέλα πξντφληα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επηζεψξεζε ησλ απνζεθψλ.  

 ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο 

ησλ εληφκσλ, αξνπξαίσλ, πνληηθηψλ θαη πνπιηψλ. 

 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΡΧΚΣΗΚΧΝ 

  Ο Γήκνο Αζελαίσλ, σο επφπηεο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηξσθηηθώλ ηνπο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο 

Αγνξάο. Πξέπεη λα  κεξηκλεί  γηα   ηελ   θαηαπνιέκεζή  

ηνπο  θαη λα ζπλεξγάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε αξκφδηα 

εηαηξεία θαηαπνιεκήζεσο ηξσθηηθψλ, κε ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε ζπλεξγαζία  (ζπκβφιαην). 

Απαξαίηεηε είλαη ε ηνπνζέηεζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ 

ζηα ππφγεηα ησλ θηηξίσλ ηεο αγνξάο.  ε πεξίπησζε 

εληνπηζκνχ ηξσθηηθψλ απφ θάπνηα επηρείξεζε πνπ 

ζηεγάδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηε θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ 

ζηελ επηρείξεζε απηή. 

 Ζ εμνιφζξεπζε ησλ ηξσθηηθψλ γίλεηαη κε παγίδεο ή κε 

δειεηεξηψδε δνιψκαηα ηα νπνία πξνθαινχλ εζσηεξηθή 

αηκνξξαγία ή πλεπκνληθφ νίδεκα ζηα ηξσθηηθά.  

 Οη εζσηεξηθέο παγίδεο ηεο Αγνξάο δελ πξέπεη λα 

απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ή 

απνζεθεχνληαη ζην ρψξν απηφ.  

 Απαγνξεχεηαη ν ςεθαζκφο ή ε πξνζζήθε δνισκάησλ 

ζηνπο ρψξνπο φπνπ δηαηεξνχληαη ή εθηίζεληαη ηα 

πξντφληα. Όηαλ απαηηείηαη, γίλεηαη απφ εηδηθνχο θαη 

αθνινπζείηαη πάληα απφ πνιχ θαιφ θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε θαζαξηζκφο θαη 

απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάζηεθε  εθαξκνγή θαξκάθνπ γηα ηε θαηαπνιέκεζε 

ηξσθηηθψλ 

 

 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΔΝΣΟΜΧΝ  

  Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

εληνκνθηφλσλ ελζσκαησκέλσλ κε ζθφλεο, ζε δνιψκαηα ή 

ζε παγίδεο θφιιαο. 

 Ο Γήκνο Αζελαίσλ, σο επφπηεο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο 

ή/ θαη ε θάζε επηρείξεζε ζηελ Αγνξά πξέπεη λα κεξηκλά   

γηα   ηελ   θαηαπνιέκεζή  ηνπο  θαη ζπλεξγάδεηαη κε 

αξκφδηα εηαηξεία γηα απεληνκψζεηο, κε ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε ζπλεξγαζίαο ηεο (ζπκβφιαην). 
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 Καηά ηε ρξήζε ησλ εληνκνθηφλσλ  ζα πξέπεη:  

- λα κελ ςεθάδνληαη ηξφθηκα θαη νη επηθάλεηεο λα 

πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κεηά ηνλ 

ςεθαζκφ κε εληνκνθηφλα  

- ηα ςεθαζηηθά πιηθά λα θέξνπλ θαηάιιειε 

επηζήκαλζε θαη λα απνζεθεχνληαη ζε 

μερσξηζηνχο ρψξνπο πνπ θιεηδψλνπλ καθξηά απφ 

ηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ 

 Οη ειεθηξηθέο ή άιιεο παγίδεο γηα ηα έληνκα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο λα κελ γίλεηαη ζε 

ρψξνπο φπνπ ηα έληνκα κπνξεί λα πέζνπλ πάλσ ή κέζα 

ζηα πξντφληα. 

 Πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε θαζαξηζκφο θαη 

απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα 

ηξφθηκα,  ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάζηεθε  εθαξκνγή  

εληνκνθηφλνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ X                     ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΗΚΖ  ΠΧΛΖΖ ΚΡΔΑΣΟ  ΚΑΗ   

                                                         ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

 
Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

 Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

 

Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  

Οη ρψξνη  ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη  θαζαξνί θαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε 

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη 

(α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή 

/θαη ηελ απνιχκαλζε. 

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα. 

(γ)Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ  ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο 

επηθάλεηεο. 

(δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηεο 

αιιεινκφιπλζεο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ, απφ ηα πιηθά, απφ ηνλ παξερφκελν 

αέξα, απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο κφιπλζεο, φπσο έληνκα θαη ινηπά 

επηβιαβή δψα  

ε) Να παξέρνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

πγηεηλή επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξντφλησλ 

 Όιεο νη επηρεηξήζεηο πώιεζεο θξέαηνο θαη πνπιεξηθώλ 

ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

απαηηνύκελε από ηε λνκνζεζία άδεηα. 

 Όηαλ ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θξέαηνο, παξαπξντφλησλ 

ή πνπιεξηθψλ ζηελ Βαξβάθεην Αγνξά, πσινχλ παξάιιεια 

θαη άιια πξντφληα ηα νπνία κπνξνχλ λα επηκνιπλζνχλ 

άκεζα απφ ηα παξαπάλσ πξντφληα, ηφηε ε έθζεζε απηψλ 

ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο βηηξίλεο 

έθζεζεο ή ζηελ ίδηα βηηξίλα έθζεζεο κε ζαθψο 

δηαρσξηδφκελνπο ρψξνπο. 

 ηηο επηρεηξήζεηο πψιεζεο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη εηδηθνί ρψξνη :  

 Γηα ηελ έθζεζε πξνο πψιεζε ηνπ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ. 

Ζ έθζεζε ηνπ  θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν (Υψξνη έθζεζεο πξνο πψιεζε 

ηνπ θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ)  

 Γηα ηελ  απνζήθεπζε ηνπ θξέαηνο  ή ησλ πνπιεξηθψλ ζε 

ςχμε (ςπθηηθνί ζάιακνη, ςπγείν) ή ζε θαηάςπμε 

(θαηαςχθηεο). Ζ απνζήθεπζε ζε ςχμε ή θαηάςπμε πξέπεη 

λα γίλεηαη ζε ρψξνπο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ (ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ 

θξέαηνο) 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (ληπηήξεο, εξκάξηα 

θιπ) 

 Γηα ηελ απνζήθεπζε απνξξππαληηθψλ, απνιπκαληηθψλ, 

άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ (ρψξνο ή ληνπιάπα 

πνπ θιεηδψλεη). 

 Οη ζθάιεο ή νη αλειθπζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη 

θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. Οη ζθάιεο 

πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ ή λα αληηθαηαζηαζνχλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θαη εχθνιε πξφζβαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζην ππφγεην ρψξν ή ζηηο ηνπαιέηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε απηφλ.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα 

ζπληεξνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ξσγκέο 

ή  θζαξκέλεο επηθάλεηεο ζηνπο ηνίρνπο ή ζηα δάπεδα ή  

ζσιήλεο κε δηαξξνέο θιπ.  

Α.1. Φσηηζκόο θαηαζηεκάησλ   

Οη ρψξνη ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα έρνπλ επαξθή 

θπζηθφ ή/ θαη ηερλεηφ θσηηζκφ 

 

 

 Ο θσηηζκφο ζηα θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

γηα λα επηηξέπεη ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θξέαηνο θαη ησλ 

πνπιεξηθψλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ 
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θαζαξηζκνχ θαη επηζήκαλζεο ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο 

ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ. 

 Ο θσηηζκφο δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ηα ρξψκαηα  θαη λα 

ζρεκαηίδεη έληνλεο ζθηάζεηο.  

 Ζ έληαζε ηνπ γεληθνχ θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη: 

- 540 lux ζηνπο ρψξνπο πξνεηνηκαζίαο θξέαηνο θαη 

ιηαληθήο πψιεζεο. 

- 220  lux  ζηηο ηνπαιέηεο θαη απνδπηήξηα 

- 110 lux  ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζην επίπεδν 

ηνπ εδάθνπο   

 Οη ιάκπεο θαη ηπρφλ εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα 

θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ηνπ 

θξέαηνο ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γπκλψλ γπάιηλσλ 

ιακπηήξσλ πάλσ απφ ηα θξέαηα ή ηα πνπιεξηθά.  

 Οη ιάκπεο αζθαιείαο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά ηνπο 

θαιχκκαηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά 

Α.2. Γάπεδα θαηαζηεκάησλ   

Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη, εθηφο θαη 

αλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη 

ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη 

θαηάιιεια. Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο 

επηθάλεηαο. 
 

 

 

 Σα δάπεδα ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θξέαηνο ή 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζρπξφ, 

ζθιεξφ, αλζεθηηθφ, αδηάβξνρν θαη αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ 

ψζηε ε επηθάλεηα ηνπο λα παξακέλεη αλέπαθε θαη λα 

θαζαξίδεηαη εχθνια. Σα δάπεδα ζηνπο ςπθηηθνχο ρψξνπο 

δηαηήξεζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα γίλνληαη απφ 

αδηάβξνρν πιηθφ πνπ θαζαξίδεηαη εχθνια.  

 Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ φπσο 

ηα θεξακηθά πιαθάθηα θαη νη βηλπινεπνμηδηθέο ξεηίλεο  

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ξσγκέο ζηα δάπεδα δηφηη δελ 

θαζαξίδνληαη εχθνια κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη 

κηθξννξγαληζκνί θαη λα απνηεινχλ εζηίεο επηκφιπλζεο. Οη 

ξσγκέο πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη θαη ηα  ζπαζκέλα 

πιαθίδηα λα αληηθαζίζηαληαη. 

 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε πξνο 

ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα,  ψζηε ηα λεξά απφ ηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ηα πγξά απφβιεηα λα απνκαθξχλνληαη 

γξήγνξα θαη λα κε ιηκλάδνπλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θαηαζθεπαζκέλα 

απνρεηεπηηθά δίθηπα ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, 

αξθεί ε θιίζε ηνπ δαπέδνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε φια ηα  

πγξά απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο λα νδεγνχληαη ζην 

απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα (κε θηλεηέο αλνμείδσηεο ζράξεο) 

γηα θάζε θαηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε θαηαζθεπή 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο Αγνξάο.  

  Οη ζθάιεο ή νη αλειθπζηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια.  

 

Α.3. Σνίρνη θαηαζηεκάησλ   

Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα 

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα 

 Οη ηνίρνη ζηα θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη 

έηζη  ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ζηνπο  θαη λα   

δηαηεξνχληαη  θαζαξνί κέρξη χςνπο ηνπιάρηζηνλ δχν 
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απνιπκαίλνληαη εχθνια, πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη. 

 

κέηξσλ θαη ζηνπο ςπθηηθνχο ρψξνπο ή ζηνπο απνζήθεο 

χςνπο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνπ ζηνπο απνζεθεχζεσο. 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη  πεξηνδηθά. 

 Όια ηα ζεκεία ζχλδεζεο ησλ δαπέδσλ κε ζηνπο ηνίρνπο 

ζπλίζηαηαη λα είλαη ζηξνγγπιεκέλα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν 

θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζή ζηνπο. 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα είλαη ιείεο θαη 

αλνηθηνχ ρξψκαηνο. Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξνηείλεηαη 

λα είλαη θαιπκκέλεο κε θεξακηθά πιαθάθηα.  

 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ 

δπζθνιεχεη ή απνηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ ζπζζψξεπζε βξσκηάο θαη παξέρεη 

θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη 

πξνζέιθπζε ηξσθηηθψλ. Κάζε θζνξά πξέπεη λα 

επηζθεπάδεηαη ηαρέσο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα.  

 Όπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα θζνξάο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ, ζηνπο 

κεηαιιηθή επηθάιπςε. 

 Ράθηα, θνηιψκαηα  θαη εζνρέο ζηνπο ηνίρνπο πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαζψο κπνξεί 

λα γίλνπλ εζηίεο ζπζζψξεπζεο ζθφλεο. 

Α.4. Οξνθέο θαηαζηεκάησλ   

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε λα κελ ζπζζσξεχνληαη 

ξχπνη, λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε 

πδξαηκψλ, θαη ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο 

κνχριαο  θαη ε απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ. 

 

 Ζ νξνθή ηνπ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ιεία, ρσξίο 

ξσγκέο, αλνηθηνχ ρξψκαηνο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ηεο 

νξνθήο κε ηνπο ηνίρνπο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο. 

 Ζ νξνθή πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα επηηξέπεη 

ην ζπρλφ έιεγρν γηα ηελ εγθαηάζηαζε εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ, θ.α. 

 Οη νξνθέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη.  

 Δμαξηήκαηα ηα νπνία είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο νξνθέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξά. Άιια εμαξηήκαηα πνπ είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο 

νξνθέο (πρ αλεκηζηήξεο) θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη 

λα απνκαθξχλνληαη απφ απηέο  

Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα ηνπ 

θηηξίνπ,  πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. 

Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ην χπαηζξν  

πξέπεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν,  λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα (ζήηεο) 

πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ.  

Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κφιπλζε, ηα παξάζπξα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 

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 

 Οη πφξηεο θαη ηα ξνιά θιεηζίκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 

θαιά θαη λα κε δεκηνπξγνχλ θελά απφ φπνπ κπνξεί λα 

εηζέιζνπλ έληνκα θαη ηξσθηηθά ζηνλ ρψξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Σα ξνιά θιεηζίκαηνο απφ δηθηπσηφ 

ζηδεξέλην πιέγκα δελ είλαη θαηάιιεια.  

 Σα ζηδεξέληα ξνιά ηχπνπ πιέγκαηνο πνπ θιείλνπλ ηηο 

εηζφδνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

άκεζα κε θιεηζηνχ ηχπνπ ξνιά  
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ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια 

 

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

 Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Απαηηήζεηο γηα επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ηξόθηκα 

 

Οη επηθάλεηεο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  

επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα ηξφθηκα, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη 

αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια.  

Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ιείσλ, κε ηνμηθψλ 

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 ηα θξέαηα, ηα παξαπξντφληα θαη ηα 

πνπιεξηθά, φπσο πάγθνη θνπήο, δίζθνη θαη εμαξηήκαηα. 

Δπίζεο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα εζσηεξηθά ηκήκαηα ησλ 

ςπγείσλ, ησλ θαηαςπθηψλ ή ησλ ξαθηψλ παξνπζίαζεο.  

 Οη επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε επηθάλεηεο πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο, ηα παξαπξντφληα ή ηα 

πνπιεξηθά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. 

 Όιεο νη επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ην θξέαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ αδξαλή πιηθά ηα 

νπνία δελ αληηδξνχλ κε απηφ, νχηε ειεπζεξψλνπλ νπζίεο 

πνπ κεηαλαζηεχνπλ ή απνξξνθψληαη απφ ην θξέαο, ηα 

παξαπξντφληα ή ηα πνπιεξηθά. Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε ην θξέαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 Σν αλνμείδσην αηζάιη είλαη ε ηδαληθή επηθάλεηα γηα επαθή 

κε ην θξέαο, ηα παξαπξντφληα ή ηα πνπιεξηθά. Οη 

επηθάλεηεο απφ ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ πιαζηηθφ (ηεθιφλ) 

είλαη θαηάιιειεο ζαλ επηθάλεηεο εξγαζίαο, αξθεί λα κελ 

έρνπλ θζαξεί ή θαηαζηξαθεί ζε ζεκείν πνπ λα κελ 

κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ 

απνηειεζκαηηθά.  

 Επγνί : Οη δπγνί πξέπεη λα έρνπλ αλνμείδσηεο πιαηθφξκεο  

 Γάληδνη – Σζηγθέιηα : Οη γάληδνη (ηζηγθέιηα) ή νη 

πνιπγάληδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη απφ 

αλνμείδσην πιηθφ. 

 Δπηθάλεηεο ηεκαρηζκνύ θξέαηνο: To θνύηζνπξν  θνπήο 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θνπή κεγάισλ 

ηεκαρίσλ θξέαηνο. Ζ θνπή κηθξφηεξσλ ηεκαρίσλ θξέαηνο 

ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε άιια θαηάιιεια πιηθά π.ρ. 

ηεθιφλ. Όια ηα μχιηλα αληηθείκελα π.ρ.  παιέηεο  πξέπεη 

λα απνκαθξπλζνχλ, δηφηη έρνπλ πφξνπο θαη δελ κπνξνχλ 

λα απνιπκαλζνχλ.  

 πληζηάηαη λα πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο γηα 

ηνλ ηεκαρηζκφ πνπιεξηθψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ  

 Γνρεία – πεξηέθηεο: Σα δνρεία θαη νη πεξηέθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θξέαο θαη ηα παξαπξντφληα 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ 

ή αλνμείδσην πιηθφ, λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Γπάιηλα δνρεία θαη ζθεχε πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ πιαζηηθά ή αλνμείδσηα 

 Μαραίξηα – εξγαιεία: Σα καραίξηα θαη φια ηα ππφινηπα 

εξγαιεία πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα 
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θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα κε ζπάλε. Σα καραίξηα πνπ 

έρνπλ επαίζζεηεο ζηε ζξαχζε ιεπίδεο απαγνξεχνληαη. Σα 

καραίξηα κε μχιηλεο ιαβέο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Οη 

ιαβέο πξέπεη λα είλαη απφ πιαζηηθφ ή άιιν θαηάιιειν 

πιηθφ. Σα καραίξηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σα 

καραίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ηεκαρηζκφ 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ 

 Δμνπιηζκόο θνπήο θηκά: Οη κεραλέο θνπήο θηκά, ηα 

εξγαιεία θαη ν ππφινηπνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα 

απνζπλαξκνινγείηαη θαη λα θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά.  

 Βηηξίλεο έθζεζεο-ςύμεσο: Ο εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθζεζε ηνπ θξέαηνο (βηηξίλεο 

έθζεζεο θξέαηνο) πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

πιηθά πνπ λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Σα  

δηαρσξηζηηθά θαη νη πφξηεο απφ ξάθηα πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ εχθνια  

 Γίζθνη επίδεημεο: Οη δίζθνη επίδεημεο πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζε ςπρφκελνπο ρψξνπο ή βηηξίλεο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθφ ή αλνμείδσην πιηθφ. 

Γπαιί αλζεθηηθφ ζηελ ζέξκαλζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα δίζθνπο επίδεημεο.  Γελ επηηξέπεηαη ε έθζεζε θξέαηνο 

ζε μχιηλεο επηθάλεηεο  

 Ο εμνπιηζκόο ςύμεο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν ζχζηεκα 

απνζηξάγγηζεο ψζηε νη ζπκππθλνχκελνη πδξαηκνί λα κελ 

ζηάδνχλ θαη επηκνιχλνπλ ην θξέαο.  

 Δπηθάλεηεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα επαθή κε 

ην θξέαο είλαη θαηάιιειεο κφλν αλ δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη θαζαξέο. 

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζε 

πεξίπησζε θζνξάο πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη δηφηη κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη επηκνιχλζεηο. Γδαξζίκαηα, ακπρέο θαη 

ζρηζκέο θαη παξφκνηεο θζνξέο κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ ηνλ 

εμνπιηζκφ αθαηάιιειν. Ο πνιπρξεζηκνπνηεκέλνο θαη 

παιαηφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

πεξηνρή εξγαζίαο ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 

ιάζνο. 

Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

πξέπεη : Με εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο 

ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη ζε βάζνο θαη, ελ αλάγθε, λα 

απνιπκαίλνληαη, ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

 

 

 

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

πψιεζε ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο 

επηκφιπλζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν εμνπιηζκφο θαη νη 

επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο θαη ηα 

πνπιεξηθά πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

θαηάιιεια πιηθά θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο έηζη ψζηε ην 

θξέαο λα κελ επηκνιχλεηαη.   

 Οη ηακπέιεο κε ηηο ηηκέο ή άιιεο ελδείμεηο γηα ηα πξνο 

πψιεζε θξέαηα θαη πνπιεξηθά, δελ πξέπεη λα επηκνιχλνπλ 

ηα πξντφληα. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην «θάξθσκα» ησλ 

ηακπειψλ ζην θξέαο ή ζηα πνπιεξηθά, θαζψο επίζεο θαη ε 

ρξήζε ζπξκάησλ, απηνθφιιεηεο ηαηλίαο, ζπξξαπηηθψλ θαη 

ζπλδεηήξσλ. Οη ηακπέιεο πξέπεη λα είλαη αδηάβξνρεο θαη 

λα πιέλνληαη ζπζηεκαηηθά.  
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 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δσληαλψλ θπηψλ κέζα ή 

πάλσ ζε ρψξνπο επεμεξγαζίαο ή έθζεζεο θξεάησλ θαη 

πνπιεξηθψλ.  

 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο θαη 

ηα πνπιεξηθά ζα πξέπεη ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα 

ειέγρνληαη εχθνια, δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ θαζαξηζκνχ θαη λα κεηψλεηαη έηζη ν 

θίλδπλνο επηκφιπλζεο. 

 Όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην θξέαο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη ή λα 

απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα θαζαξηζηνχλ κε ην ρέξη ή κε 

κεραληθά κέζα  

 

Γ.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

 Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Γ.1. Απαηηήζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ 

θξέαηνο, ησλ πνπιεξηθώλ θαη ησλ πξντόλησλ 

ηνπο. 

 

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

ηελ κεηαθνξάλ ζθαγίσλ δψσλ κέζα, δένλ λα 

είλαη θαηαιιήισο πξνζεξκνζκέλα εηο ηα 

δηάθνξα είδε δψσλ, ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε 

πγεία θαη ε θαηάζηαζηο ηνχησλ.  

Καηά παξέθθιηζε απφ ην πξψην εδάθην, ηα 

ζθάγηα, ηα εκηκφξηα, ηα εκηκφξηα πνπ 

ηεκαρίδνληαη ζε ηξία ην πνιχ θνκκάηηα θαη ηα 

ηεηαξηεκφξηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην ΥΗV  ππφ 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ 

θνηλνηηθή δηαδηθαζία.  

ΠΓ. 410/1994 Καηά πεξίπησζε, ε αξκφδηα αξρή 

κπνξεί λα παξέρεη παξεθθιίζεηο απφ ηελ 

απαίηεζε απηή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θξέαηνο 

πξνο ηα εξγαζηήξηα ηεκαρηζκνχ ή ηα 

θξενπσιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ζθαγείν, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο κεηαθνξάο 

δελ ππεξβαίλεη ηηο 2 ψξεο, θαη γηα ιφγνπο 

ηερληθήο ηεο σξίκαλζεο ηνπ θξέαηνο. 

(ΠΓ410/94, παξάηεκα Α, Κεθάιαην ΥΗV, 

ζεκείν 66, παξάγ. Β, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

ΠΓ 203/98) 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 Σέηνηα νρήκαηα είλαη :  

 Ηζφζεξκα: Με ακάμσκα ή θηβψηην (ζάιακν) ηνπ νπνίνπ ηα 

ηνηρψκαηα, νη πφξηεο, ε νξνθή θαη ηα δάπεδα θέξνπλ 

κφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελαιιαγψλ ηεο 

ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Κηεληαηξηθή 

Τπεξεζία Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ γηα κέζα κεηαθνξάο 

θξέαηνο κέρξη 2 ψξεο απφ ην ζθαγείν πξνο ηα εξγαζηήξηα 

ηεκαρηζκνχ ή θξενπσιεία. 

 Απηνδχλακνπ ςχμεσο: Σα ηζφζεξκα ηα νπνία θέξνπλ 

κεραληθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πηψζε θαη 

ηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ 

κέζα ζηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε επίπεδα. Με ηα 

νρήκαηα απηά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο κεηαθνξάο ζεξκνθξαζία  4
ν
C γηα ηα ςπγκέλα θαη  -

18
ν
C γηα ηα βαζηάο θαηαςχμεσο θξέαηα. Ζ ζεξκνθξαζία 

απηή κπνξεί λα ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

απηνγξαθηθψλ ζεξκνκέηξσλ.  

 Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πφξηεο κε ιάζηηρα θαη 

κεραληζκφ θιεηζίκαηνο πνπ κπνξεί λα αζθαιίδεηαη. 

 

ΠΓ.291/ 1996  ΠΓ. 410/1994 70. Σα κέζα 

κεηαθνξάο ηνπ θξέαηνο / πνπιεξηθψλ απηνχ 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο: 

α) ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηά ηνπο ή θάζε άιιν 

ηκήκα πνπ δχλαηαη λα έιζεη ζε επαθή κε ην 

θξέαο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά 

αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε θαη κε δπλάκελα λα 

αιινηψζνπλ ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θξέαηνο νχηε λα ην θαηαζηήζνπλ επηβιαβέο 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Σα ηνηρψκαηα απηά 

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πξέπεη λα  

είλαη απφ αλνμείδσην ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν, ιείν θαη 

αδηαπφηηζην ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

εχθνια  

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή / θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη  ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπίζεο λα 

ζπληεξνχληαη ή λα αληηθαζίζηαηαη φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά θξέαηνο κε άιια νρήκαηα 

(ηδησηηθήο ρξήζεσο επηβαηηθά απηνθίλεηα) πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά θξέαηνο 

πξνδηαγξαθέο.     
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πξέπεη λα είλαη ιεία θαη λα θαζαξίδνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια 

Γ) πξέπεη γηα ηε κεηαθνξά ησλ ζθαγίσλ, ησλ 

εκηκνξίσλ, ησλ εκηκνξίσλ πνπ ηεκαρίδνληαη ζε 

ηξία ην πνιχ θνκκάηηα ή ησλ ηεηαξηεκνξίσλ, 

θαζψο θαη ηνπ κε ζπζθεπαζκέλνπ ζε δεχηεξε 

ζπζθεπαζία ηεκαρηζκέλνπ θξέαηνο, λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ζηεξίγκαηα αλαξηήζεσο απφ 

πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε ηνπνζεηεκέλα 

ζε ηέηνην χςνο ψζηε ην θξέαο λα κελ εθάπηεηαη 

ηνπ δαπέδνπ. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη 

ζην θαηεςπγκέλν θξέαο πνπ είλαη εθνδηαζκέλν 

κε πγηεηλή δεχηεξε ζπζθεπαζία  

ΠΓ. 40/77. Άξζξν 11. §5 Σα κεηαθέξνληα 

ηξφθηκα κέζα, δένλ, φπσο είλαη εθνδηαζκέλα κε 

πιηθά θαη φξγαλα σο θάησζη:  

Α) εζράξαο κεηαιιηθάο ή μχιηλαο χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ εθαηνζηφκεηξσλ ή ξάθηα, δηα ηελ 

επ’ απηψλ ηνπνζέηεζηλ ησλ ηξνθίκσλ. 

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζηο απηψλ απ’ επζείαο 

επί ηνπ δαπέδνπ.  

Β) άγθηζηξα δηα ηελ αλάξηεζηλ ησλ λσπψλ 

θξεάησλ. 

 ην εζσηεξηθφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζθαγίσλ θξέαηνο 

πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή ζε αξηζκφ αλνμείδσηα 

ζηεξίγκαηα αλαξηήζεσο (άγθηζηξα, ηζηγθέιηα), 

ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο αλάινγν κε ην κεηαθεξφκελν 

θξέαο, έηζη ψζηε απηφ λα κελ αθνπκπά ζην δάπεδν ηνπ 

κέζνπ κεηαθνξάο  

 Γηα ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο ή θξέαηνο ζε 

δνρεία πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ 

πιαζηηθψλ παιεηψλ ή ε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ 

ξαθηψλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά αζπζθεχαζηνπ θξέαηνο ή 

παξαζθεπαζκάησλ κε ηξφπν ψζηε απηά λα ζηνηβάδνληαη ή 

λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην δάπεδν ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο 

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

Κάζε άιιν πξντφλ πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηηο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ θξέαηνο ή λα ην κνιχλεη 

δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζπγρξφλσο κε ην 

θξέαο κέζα ζην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν, εθηφο 

εάλ ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο. 

Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο πξέπεη λα κεηαθέξεηαη 

κε ρσξηζηά κεηαθνξηθά κέζα απφ φηη ην 

αζπζθεχαζην, εθηφο εάλ κέζα ζην ίδην 

κεηαθνξηθφ κέζν ππάξρεη επαξθέο πιηθφο 

δηαρσξηζκφο ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην 

αζπζθεχαζην θξέαο απφ ην ζπζθεπαζκέλν. 

Δπηπιένλ, νη ζηφκαρνη πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 

κφλνλ εθφζνλ έρνπλ ιεπθαλζεί ή θαζαξηζηεί, νη 

Γε θεθαιέο θαη ηα άθξα κφλνλ εθφζνλ έρνπλ 

ππνζηεί εθδνξά ή δεκαηηζηεί θαη απνηξηρσζεί. 

 Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο θαη ζπζθεπαζκέλν θξέαο 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κε μερσξηζηά 

κεηαθνξηθά κέζα απφ ην αζπζθεχαζην, εθηφο εάλ κέζα 

ζην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν ππάξρεη επαξθήο  δηαρσξηζκφο 

ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην αζπζθεχαζην θξέαο απφ ην 

ζπζθεπαζκέλν. 

 Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά 

θξέαηνο πνπιεξηθψλ πξέπεη λα πιέλνληαη θαη αλ είλαη 

δπλαηφλ λα απνιπκαίλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε εάλ 

πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

Σα άιια θνκκάηηα θαζψο θαη ηα παξαπξντφληα 

πξέπεη λα αλαξηψληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη επί 

ππνζηεξηγκάησλ, εθφζνλ δελ πεξηέρνληαη εληφο 

δεχηεξεο ζπζθεπαζίαο ή δελ επξίζθνληαη εληφο 

δνρείσλ απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε. Σα 

ππνζηεξίγκαηα απηά, ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ή ηα 

δνρεία πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πγηεηλήο θαη ηδίσο, φζνλ αθνξά 

ηε δεχηεξε ζπζθεπαζία, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο δηαηάγκαηνο. Σα εληφζζηα πξέπεη 

πάληνηε λα κεηαθέξνληαη εληφο δεχηεξεο 

ζπζθεπαζίαο αλζεθηηθήο θαη αδηάβξνρεο ζηα 

πγξά θαη ηηο ιηπαξέο νπζίεο ε νπνία δχλαηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ αθνχ θαζαξηζηεί 

θαη απνιπκαλζεί. 

 Σα δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά  

παξαπξντφλησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα 

ζηα πγξά θαη ηηο ιηπαξέο νπζίεο. 

 Σα δνρεία απηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιια 

πξντφληα ή γηα ηνμηθά πιηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα 

ρεκηθά θαζαξηζηηθά.  

 Σα δνρεία απηά πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα 

απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά εθφζνλ πξφθεηηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Γηα  ην θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηέθηεο  απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ, 

κέηαιιν ή άιιν πιηθφ πνπ θαζαξίδεηαη εχθνια .  
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Γ.2. Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

θξέαηνο, ησλ πνπιεξηθώλ θαη ησλ πξντόλησλ 

ηνπο.  

 

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 ή/ 

θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

επεμεξγαζίαο πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

πγηεηλήο, ζα είλαη θαη πάιη αθαηάιιειν πξνο 

βξψζε 

 

 

 Ζ παξαιαβή θξέαηνο κπνξεί λα γίλεη κφλν ηηο ψξεο απφ ηηο 

12 έσο 7:00 πκ  θαη φρη θαηά ηηο ψξεο πψιεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Μεηά ηελ δηέιεπζε ησλ σξψλ απηψλ 

απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε ησλ θνξηεγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θξέαηνο, ζηνλ 

ρψξν ηεο Αγνξάο. 

 Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξέπεη λα γίλνληαη έιεγρνη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ θξεάησλ ή/ θαη ησλ πνπιεξηθψλ.  

 Σα θξέαηα ή/ θαη ηα πνπιεξηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη λα θέξνπλ ζήκα ή ζθξαγίδα 

θαηαιιειφηεηαο.  

 Σα ζθάγηα βννεηδψλ πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο γηα ηελ 

επηζήκαλζή ηνπο. Οη εηηθέηεο, πξέπεη λα είλαη 

απαξαβίαζηεο, αλζεθηηθέο ζην ζθίζηκν θαη θαιά 

θνιιεκέλεο ζην θάζε ηεηαξηεκφξην, ηεκάρην θξέαηνο ή 

ζπζθεπαζία. Οη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

πάλσ ζε θάζε εηηθέηα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία.   

 Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα ειέγρεηαη  ε ζεξκνθξαζία 

κεηαθνξάο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα πξντφληα ππφ ςχμε 

είηε ππφ θαηάςπμε.  

 Καηά ηελ παξαιαβή ηα πξντφληα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη 

ηαρχηαηα θαη λα απνζεθεχνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ζηηο ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο ςχμεσο ή θαηάςπμεο.  

 Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζηελ εηηθέηα  

ρξφλνπ δηαηήξεζήο ηνπο.  

 Γελ  πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά αιινησκέλα θξέαηα ή 

πνπιεξηθά ή παξαπξντφληα ή ηξφθηκα ζηα νπνία έρεη ιήμεη 

ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπο, ή ηξφθηκα πνπ 

δελ ηεξήζεθε ε ζσζηή ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, ή 

ηξφθηκα κε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία. Απηά ζα πξέπεη 

λα επηζηξέθνληαη ζην πξνκεζεπηή ή λα απνζεθεχνληαη ζε 

εηδηθφ ρψξν θαη λα θέξνπλ θάπνηα αλαγλσξηζηηθή έλδεημε 

ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπο, έσο φηνπ απνξξηθζνχλ 

αξγφηεξα. 

Γ.3. Απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε – 

δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθώλ θαη 

ησλ πξντόλησλ ηνπο.   

 

Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νχησο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε επηβιαβήο αιινίσζε 

θαη λα πξνθπιάζζνληαη απφ κνιχλζεηο.  

 Κάζε επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο θξέαηνο θαη 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ςπθηηθφ 

ζάιακν, δηαζηάζεσλ αλάινγσλ κε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη θαη 

εμνπιηζκέλνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ πξντφλησλ. 

 Οη ςπθηηθνί ρψξνη πξέπεη λα έρνπλ δάπεδν αλζεθηηθφ, 

άζεπην πνπ λα κπνξεί λα θαζαξηζηεί. Οη ηνίρνη πξέπεη λα 
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είλαη ιείνη, απφ αλζεθηηθφ θαη άζεπην πιηθφ (πιαθάθη, 

πιαζηηθφ πάλει θιπ). Ζ νξνθή πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ αδηάβξνρν αλζεθηηθφ πιηθφ 

(απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο πνιπνπξεζάλεο). Δπίζεο 

πξέπεη λα θέξνπλ πφξηεο πνπ δελ αλνίγνπλ άκεζα πξνο ηα 

έμσ θαη λα ππάξρεη πξνζηαζία  κε θιείζηκν ηεο πφξηαο.   

 ηνπο ρψξνπο απηνχο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο 

ςπθηηθφο κεραληζκφο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ίζε ή θαηψηεξε απφ ηνπο 7
o
C γηα ην θξέαο, γηα ηα  

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

o
C γηα 

ηα πνπιεξηθά. Γηα ηε θαιχηεξε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο, 

πξνηείλεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ λα κελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 2 έσο 4
o
C. 

 Ο εμνπιηζκφο ζηνπο ρψξνπο ςχμεο λσπψλ ζθαγίσλ 

(γάληδνη αλάξηεζεο, ηζηγθέιηα) πξέπεη λα είλαη 

αλνμείδσηνο 

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ θξέαηνο ή ησλ πνπιεξηθψλ 

(ςπγεία, ςπθηηθνί ζάιακνη, θαηαςχμεηο) πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπο. 

 Οη ςπθηηθέο απηέο απνζήθεο πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά 

επξείο ςπθηηθνχο ρψξνπο πνπ κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη 

εχθνια. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλή θαη επαξθήο απφζηαζε 

αλάκεζα ζηα απνζεθεπκέλα ζθάγηα / ή θξέαηα γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ςχμε 

ηνπο.  

 Ζ απνζήθεπζε ζε ςχμε ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ  

θξέαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε μερσξηζηνχο ζαιάκνπο, 

εθηφο αλ ππάξρεη δηαρσξηζκφο θαη δηάηαμε ηέηνηα πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επηκφιπλζεο κεηαμχ 

ησλ πξντφλησλ .  

 Σν θαηεςπγκέλν θξέαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 

ζεξκνθξαζία  κηθξφηεξε ησλ –15
 ν

 C θαη  ην θαηεςπγκέλν 

θξέαο πνπιεξηθψλ ζηνπο –18
ν
 C. 

 Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο πνπιεξηθψλ δελ πξέπεη λα 

απνζεθεχεηαη ζηνπο ίδηνπο ζαιάκνπο κε ην κε 

ζπζθεπαζκέλν λσπφ θξέαο  

 Γελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη άιια πξντφληα ή πιηθά 

ζηνπο ςπθηηθνχο ρψξνπο, φπσο πιηθά ζπζθεπαζίαο, 

απνξξππαληηθά. 

Γ.4. Αλαθύθισζε θαη δηαρείξηζε απνζήθεο  

 

 
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδεηαη ζσζηφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο. Πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά 

νη εκεξνκελίεο ζθαγήο, παξαγσγήο ή ιήμεσο ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ.  

 

 

 

 
 

Γ.5. Απαηηήζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκό θαη ην 

ηεκαρηζκό ηνπ θξέαηνο,  ησλ πνπιεξηθώλ θαη 
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ησλ πξντόλησλ ηνπο  

Όια ηα ηξφθηκα ηα νπνία δηαθηλνχληαη, 

απνζεθεχνληαη ζπζθεπάδνληαη, εθηίζεληαη θαη 

κεηαθέξνληαη, πξνθπιάζζνληαη απφ θάζε 

κφιπλζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηα θαηαζηήζεη 

(α) αθαηάιιεια πξνο βξψζε, ή επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία, 

(β) κνιπζκέλα θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα αλακέλεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζε 

απηή ηε θαηάζηαζε. Ηδηαίηεξα ηα ηξφθηκα 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ή λα πξνζηαηεχνληαη 

θαηά ηξφπν πνπ λα  ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

νπνηνδήπνηε θίλδπλν κφιπλζεο. 

 Τςειά επίπεδα αηνκηθήο πγηεηλήο απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ λσπνχ θξέαηνο θαη θξέαηνο πνπιεξηθψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

πεξηνξηζηνχλ νη κνιχλζεηο απφ ηελ θαθή πγεία θαη πγηεηλή 

ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Ο ηεκαρηζκφο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη γξήγνξα θαη ζε δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο θνπήο.  

 Ζ θνπή θηκά πξέπεη λα γίλεηαη παξνπζία ηνπ πειάηε. Γελ 

επηηξέπεηαη ε παξακνλή θηκά ζηηο κεραλέο θνπήο θηκά. Ο 

θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ πξέπεη λα γίλεηαη 

ηαθηηθά θαη νπσζδήπνηε ζην ηέινο θάζε εκέξαο. 

Γ.6. Απαηηήζεηο γηα ηελ έθζεζε  ηνπ θξέαηνο 

θαη ησλ πνπιεξηθώλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο  

ζηα θαηαζηήκαηα  

 

  Ζ έθζεζε ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πνπιεξηθψλ, κε ηε 

πξνυπφζεζε φκσο φηη πιεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο δηαδξφκνπο ηεο Αγνξάο, κπνξεί λα 

γίλεη: 

 ε βηηξίλεο έθζεζεο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ 

πνπιεξηθψλ,  νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο θαη 

ςπρφκελεο,  θαη λα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα αλάινγε κε ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζηνίβαμε 

ησλ πξντφλησλ ζηηο βηηξίλεο απηέο δηφηη δελ 

δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαηά ηελ έθζεζή 

ηνπο.  Οη βηηξίλεο  έθζεζεο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

θιεηζηέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη  ηε ζσζηή ζεξκνθξαζία 

αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ  απφ ηα έληνκα. 

Σν λσπφ θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε 

ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία (Παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 1).  

 Ζ επηινγή ηνπ θξέαηνο απφ ηνλ θαηαλαισηή πξέπεη λα   

γίλεηαη ρσξίο ηελ ςειάθεζή ηνπο.  

 Οη βηηξίλεο έθζεζεο  πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξν γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη  εμνπιηζκφ γηα ηνλ 

πγηεηλφ ρεηξηζκφ θαη πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ  θαηά ηελ 

έθζεζή  ηνπο (αλνμείδσηνπο ή θαηάιιεινπο πιαζηηθνχο 

δίζθνπο). 

 Ζ έθζεζε θξέαηνο, πνπιεξηθψλ θαη παξαπξντφλησλ 

πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ έθζεζεο 

(μερσξηζηέο βηηξίλεο). Αλ ε έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ 

ίδην εμνπιηζκφ (πρ βηηξίλα έθζεζεο), ηφηε πξέπεη λα 

ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πξντφλησλ 

(εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά απφ πιεμηγθιάο ή αλνμείδσην ή 

πιαζηηθφ πιηθφ)  

 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε ζθαγίσλ ή θξέαηνο ή πνπιεξηθψλ 

ζε ηζηγθέιηα ή ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο (πρ εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ).  

- Σα ηζηγθέιηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

ησλ θαηαζηεκάησλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

- Οη δίζθνη, ηα ηειάξα, νη επηθαιπκκέλεο ή αθάιππηεο 

μχιηλεο επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα αθαηξεζνχλ. 

 Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη νη γάληδνη (ηζηγθέιηα) 
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έθζεζεο ησλ ζθαγίσλ ζηνπο ηνίρνπο ή πνιχ θνληά ζηνπο 

ηνίρνπο ή ζε άιιεο «αθάζαξηεο» επηθάλεηεο, δηφηη κπνξεί 

λα επέιζεη κφιπλζε ησλ ζθαγίσλ 

 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε πξντφλησλ θξέαηνο ή πνπιεξηθψλ 

ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ή ζε επηθάλεηεο ή δνρεία πνπ 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην δάπεδν ή ζε επηθάλεηεο ή 

δνρεία πνπ βξίζθνληαη θάησ ή δίπια απφ ηηο βηηξίλεο ή ηηο 

ςπρφκελεο επηθάλεηεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε αζπζθεχαζησλ έηνηκσλ πξνο 

θαηαλάισζε πξντφλησλ (πρ. ζεξκηθά επεμεξγαζκέλσλ 

αιιαληηθψλ) ζηηο ίδηεο βηηξίλεο κε ην λσπφ θξέαο ή ηα 

πνπιεξηθά.  

  

Γ.7. Απαηηήζεηο γηα ηηο επηθίλδπλεο ή θαη κε 

εδώδηκεο νπζίεο  

 

Οη επηθίλδπλεο ή / θαη κε εδψδηκεο νπζίεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ, 

πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 

λα απνζεθεχνληαη ζε ρσξηζηνχο θαη αζθαιείο 

ρψξνπο ή πεξηέθηεο.  

 

 Σα επηθίλδπλα πιηθά φπσο ρεκηθά θαζαξηζηηθά ή 

ιηπαληηθά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηξφθηκα 

γηα λα απνθεπρζεί ηπραία επηκφιπλζε. 

 Οη πεξηέθηεο ησλ ρεκηθψλ πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα πνπ λα 

ππνδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλν ρεκηθφ. Γελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηέθηεο ηξνθίκσλ γηα λα 

απνζεθεχνληαη επηθίλδπλα πιηθά.  

 Οη πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλνπλ θαιά θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε ληνπιάπη πνπ λα θιεηδψλεη.  

Γ..8. Απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ 

αθαηάιιεισλ πξνο θαηαλάισζε  

 

  Σα θξέαηα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε, θαζψο θαη γηα πξντφληα πνπ έρνπλ κνιπλζεί 

ή αιινησζεί, πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη θαη λα 

απνξξίπηνληαη παξνπζία ηεο αξκφδηαο αξρήο.  

 Μέρξη ηελ απφξξηςή ηνπο, ηα θξέαηα απηά πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο ή πεξηέθηεο καθξηά απφ ηα πξνο 

πψιεζε θξέαηα. Οη πεξηέθηεο απηνί πξέπεη λα είλαη 

ζηεγαλνί, απφ αλνμείδσην πιηθφ θαη θαηάιιεια 

ζεκαζκέλνη ψζηε λα κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη εξκεηηθά 

θιεηζηνί θαη καθξηά απφ άιια πξντφληα. 

Γ.9. Γηαδηθαζίεο ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο  

  Ζ χπαξμε επηζήκαλζεο (ζθξαγίδεο, εηηθέηεο, ηαπηφηεηεο) 

ζην θάζε πξντφλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θσδηθνχο 

αλαγλψξηζεο ηεο πξνέιεπζεο ηεο παξηίδαο θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηεο.  

 Ζ αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ εκπνξηθψλ 

εγγξάθσλ, ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο,, ησλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο, ηνλ ηξφπν θαη εκεξνκελία 

κεηαθνξάο ηνπ, θαη ηελ επεμεξγαζία πνπ έρεη ππνζηεί.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗ         ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΗΚΖ  ΠΧΛΖΖ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ  

                                                  ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

 

Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ   

 

Απαηηήζεηο ηηο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Οη ρψξνη  ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη  θαζαξνί. 

 
 Ο εμσηεξηθφο ρψξνο πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ ζα 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο. Πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο 

θαη εθηεηακέλνο, αζθαιηνζηξσκέλνο κε ειαθξά θιίζε γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ηηο βξνρήο. 

 

 

 
 Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ν εμνπιηζκφο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θσηηζκνχ, ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ψζηε λα κελ απνηεινχλ 

εζηίεο κφιπλζεο γηα ηα πξντφληα.  

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

(α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή 

/θαη ηελ απνιχκαλζε.  

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα.  

(γ)Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ  ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ηηο 

επηθάλεηεο.  

(δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηηο 

αιιεινκφιπλζεο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ, απφ ηα πιηθά, απφ ην λεξφ, απφ ηνλ 

παξερφκελν αέξα, απφ ηηο εξγαδνκέλνπο, απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, ηηο έληνκα θαη 

ινηπά επηβιαβή δψα.  

Δ) Να παξέρνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

πγηεηλή επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξντφλησλ 

 

 Οη πάγθνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη θαη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, θάησ απφ θαζαξέο 

πξνζηαηεπηηθέο ηέληεο.  

 Οη πάγθνη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κε 

ηνμηθφ, αλζεθηηθφ πιηθφ. Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη  

ε θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ θάζε επηρείξεζεο πψιεζεο 

νπσξνθεπεπηηθψλ,  ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ  ή θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπ  

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα  πξέπεη λα δίλεηαη  γηα ηελ απνθπγή  

ηπραίσλ επηκνιχλζεσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηηο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε δηαξξνή λεξνχ ή ησλ απνρεηεχζεσλ ηηο 

ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

 Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο 

νπσξνθεπεπηηθψλ ζα πξέπεη λα  ζρεδηάδνληαη  θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα  κελ επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν,  εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. ε πεξίπησζε εηζφδνπ 

ηηο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζή ηηο. Σηο πξέπεη λα κελ ππάξρνπλ εζνρέο 

πνπ πξνζειθχνπλ ηα πνπιηά γηα ηε δεκηνπξγία θσιηψλ.  

 

Α.1. Δμαεξηζκόο  

Πξέπεη λα ππάξρνπλ  θαηάιιεια θαη επαξθή 

κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ αεξηζκνχ 

(α) Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληθή ξνή αέξα 

απφ κνιπζκέλνπο ζε θαζαξνχο ρψξνπο. (β) Σα 

ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα 

πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θίιηξα θαη  

άιια εμαξηήκαηα  πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 

αληηθαηάζηαζε. (γ) Σηο νη εγθαηαζηάζεηο 

πγηεηλήο ηηο ρψξνπο ηξνθίκσλ πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ ή κεραληθφ 

εμαεξηζκφ 

 Ο θπζηθφο εμαεξηζκφο (απφ ηηο πφξηεο ή ηα παξάζπξα) 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε πξνζηαζία ησλ απνζεθεπκέλσλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηα έληνκα θαη ηα 

ηξσθηηθά θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζήηαο ζηα παξάζπξα  
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Α.2. Φσηηζκόο  

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή 

θπζηθφ ή /θαη ηερλεηφ θσηηζκφ. 
 Οη ιάκπεο θαη ηπρφλ εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα 

θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ 

πξντφλησλ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο 

Α.3. Γάπεδα θαηαζηεκάησλ  

ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη παξαζθεπή, 

επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ  

(α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα  

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν,  λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια. Πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία  πιέλνληαη εθηφο αλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξρέο φηη ηπρφλ 

άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια.  

Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο 

 Σα δάπεδα ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηεγαλφ θαη κε ηνμηθφ πιηθφ. Πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαζψο θαη λα ζπληεξνχληαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. 

 Σα δάπεδα ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηε 

ζπζζψξεπζε πδάησλ ηεο βξνρήο θαη λα  πεηπραίλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή ζηξάγγηζή ησλ πδάησλ  

 Όιεο νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηνπο ηνίρνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηεγαλέο.  

Α.4. Σνίρνη θαηαζηεκάησλ  

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 . 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη επίζεο λα 

είλαη ιείεο κέρξη χςνπο θαηαιιήινπ γηα ηηο 

εξγαζίεο, εθηφο εάλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα 

ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη επίζεο 

θαηάιιεια. 

 Οη ηνίρνη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο νπσξνθεπεπηηθψλ 

πξέπεη λα είλαη ιείνη, αλζεθηηθνί, ζηεγαλνί θαη αλνηρηνχ 

ρξψκαηνο  

 Οη ηνίρνη πξέπεη λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο εζνρέο 

θαη αλνίγκαηα. 

 Οη ηνίρνη πξέπεη λα βάθνληαη ηαθηηθά, ηα δάπεδα λα 

επηζθεπάδνληαη φηαλ παξνπζηάζνπλ θζνξέο. 

 πληζηάηαη κέρξη  2 κ. ηνπιάρηζηνλ χςνο λα θαιχπηνληαη  

κε πιαθάθηα πνξζειάλεο, επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν 

θαηάιιειν αδηαπφηηζην πιηθφ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν 

θαζαξηζκφο ηνπο. 

 Οη ηνίρνη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ, 

ζε χςνο αλάινγν κε ην χςνο ηεο απνζήθεπζεο. 

Α.5. Οξνθέο θαηαζηεκάησλ  

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 

-λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη,  

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, θαη 

ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη ε 

απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ 

 Οη ηέληεο γηα ηε πξνζηαζία ησλ πάγθσλ κε ηα 

νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη αδηάβξνρεο θαη 

λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη ηαθηηθά.  

 Ζ νξνθή ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηή, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

έηζη ψζηε λα θαζαξίδεηαη θαη λα δηαηεξείηαη εχθνια 

θαζαξή.   

 Ζ  νξνθή ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα 

ζπληεξείηαη ηαθηηθά γηα λα κε ζρεκαηίδεηαη κνχρια, γηα 

λα κελ απνθνιιψληαη ζσκαηίδηα, γηα λα κε ζρεκαηίδνληαη 

ξχπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηκνιχλνπλ ηα πξντφληα . Οη 

νξνθέο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα επηδηνξζσζνχλ, ψζηε 

λα λεξά ηεο βξνρήο λα κελ δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα 

ζπζζψξεπζεο πγξαζίαο θαη κνχριαο. 

 

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

Δπηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

νπσξνθεπεπηηθά 

 

Οη επηθάλεηεο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ   Κάζε θαηάζηεκα πψιεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ πξέπεη λα 
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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. 

δηαζέηεη  έλα ηνπιάρηζην ςπγείν δηαηήξεζεο ησλ 

πξντφλησλ. 

 Σα κε ζπζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά πξέπεη λα 

εθηίζεληαη κε ηάμε ζε θαηάιιεινπο γηα ηξφθηκα, θαζαξνχο 

πεξηέθηεο (δίζθνπο, ηειάξα, παιέηεο) ή ζε θαηάιιειεο 

επηθάλεηεο (πάγθνη). 

 Οη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζπζθεπαζκέλα 

νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα κελ ηξαπκαηίδνπλ ηηο 

ζπζθεπαζίεο ή ηα πξντφληα.   

 Ζ ρξήζε νηθηαθψλ ζθεπψλ δελ είλαη θαιή πξαθηηθή, 

θαζψο κπνξεί λα κελ αληέμνπλ ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δίλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθεχε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

 Δμνπιηζκφο θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα 

ζπάζνπλ (πρ απφ θνηλφ γπαιί) ζεσξείηαη  αθαηάιιεινο.  

 Σν θάζε θαηάζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ 

θάδσλ απνξξηκκάησλ (ηνπιάρηζηνλ έλαλ αλά θαηάζηεκα) . 

Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα αδεηάδνπλ θαζεκεξηλά 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο κεγάινπο θάδνπο ηεο Αγνξάο, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ VIΗ.  Σα δνρεία 

απνξξηκκάησλ πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 

ηαθηηθά. 

Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

πξέπεη : Με εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο 

ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη ζε βάζνο θαη, ελ αλάγθε, λα 

απνιπκαίλνληαη, ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

 Σα ηπιηγκέλα θαη ζπζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά 

πξντφληα γεληθά θαιχπηνπλ απηή ηελ απαίηεζε. 

 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (ηειάξα, θαθάζηα θιπ), δελ 

επηηξέπεηαη λα ζηνηβάδνληαη ζε ρψξνπο κε ειεγρφκελνπο 

(εμσηεξηθνί δξφκνη ηεο Αγνξάο). Ζ θχιαμή ηνπο πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηα έληνκα θαη  

ηξσθηηθά  ρψξνπο.  

 Ζ πψιεζε λσπνχ θξέαηνο, πνπιεξηθψλ, παξαπξντφλησλ 

θιπ απαγνξεχεηαη απφ επηρεηξήζεηο πψιεζεο 

νπσξνθεπεπηηθψλ ή άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην κέξνο Α ηνπ θεθαιαίνπ Υ. 

 Σα απνζεθεπκέλα πξντφληα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη 

πάλσ ζε παιέηεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο 

επαθή ησλ πξντφλησλ κε ην δάπεδν. 

 Οη παιέηεο κε ηα ζπζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά 

πξντφληα δελ πξέπεη λα αθνπκπνχλ απεπζείαο ζηνλ ηνίρν. 

Πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη δηάδξνκνη αλάκεζα ζηα 

απνζεθεπκέλα πξντφληα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επηζεψξεζε ησλ απνζεθψλ γηα ηελ χπαξμε ηξσθηηθψλ.  

 

Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ   

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία 

Γ.1. Απαηηήζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ 

νπσξνθεπεπηηθώλ 

 

  Καηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε πξνζνρή 

νη θαλφλεο πγηεηλήο ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα  

νπσξνθεπεπηηθά απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη λα  
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δηαηεξείηαη ε πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε.  

 Ζ κεηαθνξά ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα κε θνξηεγά ςπγεία, δελ είλαη επηβεβιεκέλε,  

απνηειεί φκσο ζσζηή  πξαθηηθή γηα νξηζκέλα κφλν είδε 

ησλ πξντφλησλ.  

 Σν χςνο ζηνίβαμεο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

κεηαθέξνληαη ππφ ςχμε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην χςνο 

εθηφμεπζεο ςπθηηθνχ αέξα απφ ηε ςπθηηθή κνλάδα.  

 πληζηάηαη, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ λσπψλ πξντφλησλ κε 

απηνθίλεηα – ςπγεία, απηά λα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ ραξηί 

ή λα αθήλεηαη έλα θελφ (πεξίπνπ 40 εθαηνζηά) κεηαμχ ηεο 

νξνθήο θαη ηεο αλψηεξεο ζηξψζεο ηνπ θνξηίνπ, ψζηε λα 

κε πξνθιεζεί ην πάγσκα ησλ πξντφλησλ απφ ηε ςπθηηθή 

κνλάδα.  

 Πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ κε ην ίδην κέζν 

νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα πεξηζζφηεξα απφ ελφο είδνπο, 

είλαη απαξαίηεην λα ζπλδπάδνληαη ηα είδε εθείλα ηα νπνία 

ηαηξηάδνπλ σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία, 

ζε πγξαζία, θιπ.  εκαζία ζηνλ ζπλδπαζκφ έρνπλ θαη νη 

ηδηαίηεξεο νζκέο πνπ ηπρφλ αλαδίδνπλ νξηζκέλα απφ απηά 

θαη είλαη δπλαηφλ λα κεηαδίδνληαη ζε άιια πξντφληα.  

 Μεηαμχ ησλ ρξήζεσλ, ηα κέζα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη 

 Σα ηειάξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ή / θαη 

λα πιέλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

 Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε 

θαηάιιεινπο πεξηέθηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπο. Αθαηάιιεινη πεξηέθηεο (πρ κεγάινη ζάθνη, θαιάζηα 

απφ θαιάκη, κεηαρεηξηζκέλα ράξηηλα θηβψηηα θιπ) 

επηηξέπνπλ ηε ζχλζιηςε, πξφθιεζε κσιψπσλ θαη ηε 

δηάηξεζε ή ηε θαηαζηξνθή ησλ θξνχησλ.  

 Δίλαη θαιή πξαθηηθή ηα θξνχηα θαη ιαραληθά λα 

αληηκεησπίδνληαη σο δηαθνξεηηθά ηξφθηκα 

Γ.2. Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

νπσξνθεπεπηηθώλ 

 

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 ή/ 

θαη ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

επεμεξγαζίαο πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

πγηεηλήο, ζα είλαη θαη πάιη αθαηάιιειν πξνο 

βξψζε 

 Καηά ηελ παξαιαβή ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη ηα πξντφληα απηά 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη 

ηνπ αγνξαζηή.  

 Καηά ηε παξαιαβή ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ 

πξέπεη λα γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο γηα ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ (απνπζία ζνβαξψλ 

ειαηησκάησλ, ζήςεο, κπθεηηαθήο αλάπηπμεο, 

εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ θιπ.) Σα αθαηάιιεια 

πξντφληα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη θαη λα απνκαθξχλνληαη. 

 Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνηνηηθή θαηεγφξηα πνπ 

αλήθνπλ. Γειαδή λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

σο πξνο ην ρξψκα, ην ζρήκα, ηελ ζθιεξφηεηα, ηελ 

νκνηνκνξθία ηνπο. Σα πξντφληα δελ πξέπεη λα θέξνπλ 

πνιιαπινχο ηξαπκαηηζκνχο ή εκθαλείο αιινηψζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ. 
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Αλάινγα κε ην θάζε είδνο πξέπεη γεληθφηεξα: Να είλαη 

λσπά,  αθέξαηα, πξφζθαηνπ ζπιινγήο, ίδηαο πνηθηιίαο,  

ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο. 

 Σα παξαιακβαλφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζσζηά 

επηζεκαζκέλα ψζηε λα απνθεπρζεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ηνπο.  

 ηα πξντφληα νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ δηαηεξνχληαη κε 

ςχμε ή θαηάςπμε πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηελ 

ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο ηνπο θαη ηαρεία απνζήθεπζε 

ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο ςχμεο ή θαηάςπμεο. 

 Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζηελ εηηθέηα  

ρξφλνπ δηαηήξεζήο ηνπο.  

 Όπνπ είλαη εθηθηφ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηε δηαλνκή ησλ 

ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα. 

Γ.3. Απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε – 

δηαηήξεζε ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ   

 

 Οη πξψηεο χιεο θαη ηα ζπζηαηηθά θαηά ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο  ζηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νχησο 

ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε επηβιαβήο αιινίσζε 

θαη λα πξνθπιάζζνληαη απφ κνιχλζεηο. 

 Σα λσπά νπσξνθεπεπηηθά κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη 

ζπλήζσο ζε ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο 12
ν
C ή ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο αλάινγα φκσο πάληα κε ην 

είδνο θαη ηελ πνηθηιία. Δπηπιένλ ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

δηαηεξνχληαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

ζεξκνθξαζία ςχμεο. (βιέπε παξάξηεκα 1, Πίλαθαο 1) 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ απνζεθψλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ  

 Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ην πξντφλ δηαηήξεζε ζε 

ζεξκνθξαζίεο ςχμεο, ηα κέζα κεηαθνξάο θαη νη 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηα 

πξντφληα θαη λα παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο. 

Πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη λα πξνθπιάζζνπλ ην πξντφλ 

απφ ηξσθηηθά, έληνκα, πνπιηά ή άιια δψα. 

 Οη απνζήθεο απηέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο. Οη θαηάιιειεο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο 

απφ πηζαλέο αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο. 

 Σα θξνχηα θαη ιαραληθά δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 

ρψξνπο φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα λσπά θξέαηα ή 

αιηεχκαηα. 

 Ζ απνζήθεπζε ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ  κπνξεί λα γίλεη ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 

(ζεξκνθξαζία ςχμεο, θαηάςπμεο, πγξαζίαο, θ.ι.π.) 

αλάινγα κε ην πξντφλ (βιέπε παξάξηεκα)  

 Σα ζπζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ 

ππνζηεί θαηαζηξνθή ε ζπζθεπαζία ηνπο θαη ππάξμεη ν 

θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο  

 Με βξψζηκα πξντφληα κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σα πξντφληα απηά  πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηα ηξφθηκα θαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 
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Γ.4. Απαηηήζεηο γηα ηελ αλαθύθισζε θαη 

δηαρείξηζε απνζήθεο  

 

 

 
 Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά πνπ έρνπλ αιινησζεί ή 

ππνβαζκηζηεί πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδεηαη ζσζηφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο. Πξέπεη ηαθηηθά λα ειέγρνληαη 

νη εκεξνκελίεο παξαγσγήο, ιήμεσο ή πξνηεηλφκελεο 

ρξήζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ.  

 

Γ.5. Απαηηήζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ 

έθζεζε ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ 

 

Όια ηα ηξφθηκα ηα νπνία δηαθηλνχληαη, 

απνζεθεχνληαη ζπζθεπάδνληαη, εθηίζεληαη θαη 

κεηαθέξνληαη, πξνθπιάζζνληαη απφ θάζε 

κφιπλζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηα θαηαζηήζεη  

(α) αθαηάιιεια πξνο βξψζε, ή επηβιαβή γηα 

ηελ πγεία, 

(β) κνιπζκέλα θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα αλακέλεηαη ε θαηαλάισζή ηνπο ζε 

απηή ηε θαηάζηαζε. Ηδηαίηεξα ηα ηξφθηκα 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ή λα πξνζηαηεχνληαη 

θαηά ηξφπν πνπ λα  ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

νπνηνδήπνηε θίλδπλν κφιπλζεο 

 Σα νπσξνθεπεπηηθά πξέπεη λα ρεηξίδνληαη κε πξνζνρή 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηξαπκαηηζκνί πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ αιινίσζε ηνπο.   

 Καηά ηελ εθθφξησζε πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή 

ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. 

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ θξνχησλ / ιαραληθψλ θαηά είδνο θαη 

πνηθηιία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο θαηά ηελ 

κεηαθνξά, παξαιαβή θαη πψιεζε. 

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ή αιινησκέλσλ 

πξντφλησλ απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε αιινηνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη εληφκσλ ζηα πγηή πξντφληα.  

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ ρσκάησλ θαη μέλσλ πξνζκίμεσλ είλαη 

εμίζνπ θαιή πξαθηηθή.  

 Οη ελδείμεηο ησλ ηειάξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 

νπσξνθεπεπηηθά γηα πψιεζε δελ πξέπεη λα παξαπιαλά 

ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ πνηθηιία θαη ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάκεημε 

πνηθηιηψλ θαη πξντφλησλ απφ δηάθνξεο ρψξεο πξνέιεπζεο.  

 Ζ πψιεζε καληηαξηψλ ειεχζεξεο ζπιινγήο απαγνξεχεηαη. 

Δπηηξέπεηαη κφλν απφ ζπζηεκαηηθνχο παξαγσγνχο.  
 Δπηηξέπεηαη ε έθζεζε νπσξνθεπεπηηθψλ ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε βηηξίλα ή πξνζηαηεπηηθνχ 

παινπίλαθα. Σα νπσξνθεπεπηηθά, ηα κε ζπζθεπαζκέλα 

πξέπεη λα εθηίζεληαη κε ηάμε ζε θαηάιιεινπο γηα ηξφθηκα, 

θαζαξνχο πεξηέθηεο (δίζθνπο, ηειάξα, παιέηεο). Πξέπεη λα 

είλαη δηαρσξηζκέλα αλάινγα κε ην είδνο, ηελ πνηθηιία θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπο.  

 Όηαλ ηα ηξφθηκα ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο φπσο πρ. 

πεδνδξφκηα, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 0,5 κέηξν απφ ην έδαθνο θαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζνχλ άιιεο κνξθέο επηκφιπλζεο 

 Σα ήδε ζπζθεπαζκέλα νπσξνθεπεπηηθά κπνξνχλ λα 

εθηίζεληαη ζε πάγθνπο, ηξαπέδηα ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ή χπαξμε δεχηεξεο ζπζθεπαζίαο.  

 Καηά ηελ έθζεζε ηνπο, ηα νπσξνθεπεπηηθά δελ πξέπεη λα 

εθηίζεληαη ζηηο βιαβεξέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. 

Πξνζηαηεπηηθέο ηέληεο, ή ζθέπαζηξα κπνξνχλ λα ηα 

πξνζηαηέςνπλ επαξθψο 
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Γ.6. Απαηηήζεηο γηα ηνπο πεξηέθηεο θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ  

 

  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γηα ηελ εκπνξία ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ, πεξηεθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

λα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα απφ ην ρσξάθη ζην 

ζπζθεπαζηήξην ή ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν (παξαγσγηθέο 

θινχβεο).  

 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

νπσξνθεπεπηηθά πξέπεη λα αλήθνπλ ζε απηά πνπ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηξφθηκα απφ ηνλ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα 

είλαη αλζεθηηθά θαη λα πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά ην 

πξντφλ. 

 Σα κέζα ζπζθεπαζίαο, γεληθά, πξέπεη λα είλαη θαζαξά, 

απαιιαγκέλα απφ νζκέο, μέλα ζψκαηα, πγξαζία, θαη απφ 

θάζε είδνπο πξνζβνιή ή κφιπλζε. Σν κέγεζνο ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θχζε νπ θάζε 

πξντφληνο ψζηε απηφ λα ρεηξίδεηαη κε αζθάιεηα. 

 Όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή 

κε ηα νπσξνθεπεπηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, θαζαξά 

θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.  

 Οξηζκέλα πιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 

θαζαξίδνληαη επηκειψο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο 

εθφζνλ απηά είλαη θζαξκέλα, βξψκηθα ή ηξαπκαηηζκέλα.  

 

Γ.7. Απαηηήζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκό επηθίλδπλσλ 

ή/θαη κε εδώδηκσλ νπζηώλ 

 

Οη επηθίλδπλεο ή /θαη κε εδψδηκεο νπζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ,  

πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 

λα απνζεθεχνληαη ζε ρσξηζηνχο θαη αζθαιείο 

ρψξνπο ή πεξηέθηεο. 

 Σα επηθίλδπλα πιηθά φπσο ρεκηθά θαζαξηζηηθά ή 

ιηπαληηθά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηξφθηκα 

γηα λα απνθεπρζεί ηπραία επηκφιπλζε. Οη πεξηέθηεο ησλ 

ρεκηθψλ πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη 

πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλν ρεκηθφ.  

 Οη πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλνπλ θαιά θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε ληνπιάπη πνπ λα θιεηδψλεη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗΗ                        ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΝ  

                                                                                ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ           

 

Α. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Οη ρψξνη  ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη  θαζαξνί θαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε 

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

(α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή 

/θαη ηελ απνιχκαλζε.  

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα.  

(γ)Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ  ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο 

επηθάλεηεο. (δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή 

νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε 

ηεο αιιεινκφιπλζεο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ, απφ ηα πιηθά, απφ ην λεξφ, απφ ηνλ 

παξερφκελν αέξα, απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, φπσο έληνκα θαη 

ινηπά επηβιαβή δψα. ε) Να παξέρνπλ, φπνπ 

είλαη αλαγθαίν, ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ πγηεηλή επεμεξγαζία θαη 

απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ 

 

 

 Σα θαηαζηήκαηα πψιεζεο αιηεπκάησλ, ζηελ Βαξβάθεην 

Αγνξά αλαθαηαζθεπάζηεθαλ πξφζθαηα θαη πιεξνχλ θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 Οη ρψξνη πψιεζεο ησλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πψιεζε θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα 

πξντφληα απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο.  

 Οη ρψξνη γηα ηελ έθζεζε ή ηελ απνζήθεπζε ησλ 

αιηεπκάησλ , πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ 

απνζήθεπζε ησλ αιηεπκάησλ θαη φρη  γηα άιινπο ζθνπνχο.  

 Οη ρψξνη έθζεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ αιηεπκάησλ  

πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη θαη 

εμνπιηζκέλνη έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ απαηηνχκελε 

ζεξκνθξαζία γηα ηελ  δηαηήξεζε  ησλ πξντφλησλ. 

 Ζ έθζεζε ησλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

αλνμείδσηνπο ςπρνκέλνπο πάγθνπο ή ςπρφκελεο βηηξίλεο. 

Δπηβάιιεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ ζηηο 

επηθάλεηεο έθζεζεο ησλ αιηεπκάησλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πξντφλησλ.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα 

ζπληεξνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ξσγκέο 

ή  θζαξκέλεο επηθάλεηεο ζηνπο ηνίρνπο ή ζηα δάπεδα ή  

ζσιήλεο κε δηαξξνέο θιπ. 

Α.1. Φσηηζκόο θαηαζηεκάησλ  

 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 αιηεπκάησλ, ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηελ επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θαη ηελ 

επηζήκαλζε ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο ηξσθηηθψλ θαη 

εληφκσλ. 

 Ο θσηηζκφο δελ πξέπεη λα αιινηψλεη ηα ρξψκαηα  θαη λα 

ζρεκαηίδεη έληνλεο ζθηάζεηο. Απαγνξεχεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηερλεηνχ εξπζξνχ θσηφο ή άιινπ 

ρξψκαηνο πνπ παξαιιάζζεη ηνλ θπζηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ 

αιηεπκάησλ 

 Οη ιάκπεο θαη ηπρφλ εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα 

θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ 

αιηεπκάησλ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο. 

 Οη ιάκπεο αζθαιείαο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά ηνπο 

θαιχκκαηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά 

Α.2. Γάπεδα θαηαζηεκάησλ  

 ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη παξαζθεπή, 

επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ  

(α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα  

 Σν δάπεδν ζηνπο ρψξνπο φπνπ εθηίζεληαη γηα πψιεζε ή 

απνζεθεχνληαη ηα αιηεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ 

αδηάβξνρν δάπεδν, πνπ κπνξεί λα πιέλεηαη θαη λα 

απνιπκαίλεηαη εχθνια, θαη ηνπ νπνίνπ ε θιίζε λα 
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θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν,  λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια. Πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία  πιέλνληαη εθηφο αλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξρέο φηη ηπρφλ 

άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια.  

Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο 

επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνξξνή ηνπ λεξνχ  

 Σα δάπεδα ζηνπο ςπθηηθνχο ρψξνπο δηαηήξεζεο ησλ 

πξντφλησλ πξέπεη λα γίλνληαη απφ αδηάβξνρν πιηθφ πνπ 

θαζαξίδεηαη εχθνια 

 Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ φπσο 

πρ ηα θεξακηθά πιαθάθηα θαη νη βηλπινεπνμηδηθέο ξεηίλεο.  

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ξσγκέο δηφηη ηα δάπεδα κε 

ξσγκέο δελ θαζαξίδνληαη εχθνια κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηχζζνληαη κηθξννξγαληζκνί θαη λα απνηεινχλ εζηίεο 

επηκφιπλζεο.  

 Σα δάπεδα ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο αιηεπκάησλ, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε,  ψζηε ηα λεξά θαη 

ηα πγξά απφβιεηα λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα θαη λα κε 

ιηκλάδνπλ.  

 Σα λεξά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηήμε ηνπ πάγνπ, πξέπεη 

λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα δηνρεηεχνληαη ζην 

απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Αγνξάο. Ζ δηάηαμε ησλ 

πάγθσλ έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ απνρέηεπζε ησλ πγξψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηε ηήμε ηνπ πάγνπ. 

 

Α.3. Σνίρνη θαηαζηεκάησλ  

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 . 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη επίζεο λα 

είλαη ιείεο κέρξη χςνπο θαηαιιήινπ γηα ηηο 

εξγαζίεο, εθηφο εάλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα 

ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη επίζεο 

θαηάιιεια. 

 

 Ζ απαίηεζε απηή δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζηνπο πάγθνπο 

πψιεζεο αιηεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο 

ηρζπαγνξάο ηεο Βαξβαθείνπ Αγνξάο.   

 ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο αιηεπκάησλ, νη ηνίρνη ζα 

πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη  ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν 

θαζαξηζκφο ηνπο  θαη λα   δηαηεξνχληαη  θαζαξνί κέρξη 

χςνπο ηνπιάρηζηνλ δχν κέηξσλ  

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη  πεξηνδηθά. 

 Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ 

δπζθνιεχεη ή απνηξέπεη ηνλ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε 

επηηξέπνληαο έηζη ηελ ζπζζψξεπζε βξσκηάο θαη παξέρεη 

θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη 

πξνζέιθπζε ηξσθηηθψλ.  Κάζε θζνξά πξέπεη λα 

επηζθεπάδεηαη ηαρέσο ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα.  

 Ράθηα, θνηιψκαηα  θαη εζνρέο ζηνπο ηνίρνπο πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαζψο κπνξεί 

λα γίλνπλ εζηίεο ζπζζψξεπζεο ζθφλεο 

Α.4. Οξνθέο θαηαζηεκάησλ  

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 

- -λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη,  

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε 

πδξαηκψλ, θαη ε αλάπηπμε 

αλεπηζχκεηεο κνχριαο 

-  θαη ε απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ. 

 

 

 Ζ νξνθή πξέπεη λα είλαη ιεία, ρσξίο ξσγκέο, αλνηθηνχ 

ρξψκαηνο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ηεο νξνθήο κε ηνπο ηνίρνπο 

πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο. 

 Ζ νξνθή πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα επηηξέπεη 

ην ζπρλφ έιεγρν γηα ηελ εγθαηάζηαζε εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ, θ.α. 

 Οη νξνθέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη.  

 Δμαξηήκαηα ηα νπνία είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο νξνθέο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξά. Άιια εμαξηήκαηα πνπ είλαη ζηεξεσκέλα ζηηο 
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 νξνθέο (πρ αλεκηζηήξεο) θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη 

λα απνκαθξχλνληαη απφ απηέο  

Α.5. Πόξηεο – παξάζπξα θαηαζηεκάησλ  

Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα ηνπ 

θηηξίνπ,  πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. Δθείλα 

ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ην χπαηζξν  πξέπεη, 

φπνπ είλαη αλαγθαίν,  λα είλαη εθνδηαζκέλα κε 

δηθηπσηά πιέγκαηα (ζήηεο) πξνζηαζίαο απφ ηα 

έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ 

εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ.  

Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κφιπλζε, ηα παξάζπξα πξέπεη λα 

παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. Ο θαζαξηζκφο θαη 

φπνπ είλαη αλαγθαίν, ε απνιχκαλζε ησλ ζπξψλ 

πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια. Απηφ 

απαηηεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιείεο θαη κε 

απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, εθηφο αλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη 

ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη 

θαηάιιεια 

 Οη πφξηεο θαη ηα ξνιά θιεηζίκαηνο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ 

θαιά θαη λα κε δεκηνπξγνχλ θελά απφ φπνπ κπνξεί λα 

εηζέιζνπλ έληνκα θαη ηξσθηηθά ζηνλ ρψξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Σα ξνιά θιεηζίκαηνο απφ δηθηπσηφ 

ζηδεξέλην πιέγκα δελ είλαη θαηάιιεια 

 Οη επηθάλεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη κε απνξξνθεηηθέο, 

λα  θαζαξίδνληαη ηαθηηθά, θαη εάλ έρνπλ πφκνια απηά λα 

είλαη θαηά πξνηίκεζε απιά, ιεία ρσξίο δηαθνζκεηηθά 

αλάγιπθα. 

 

 

 

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  

Απαηηήζεηο γηα επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ηξόθηκα 

 

Οη επηθάλεηεο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα ηξφθηκα, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη 

αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια.  

Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ιείσλ, κε ηνμηθψλ 

πιηθψλ πνπ πιέλνληαη εχθνια, εθηφο εάλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη 

ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη 

θαηάιιεια. 
 

 

 

 Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ησλ 

αιηεπκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη, είηε κηαο ρξήζεσο, απφ 

θαηάιιειν πιηθφ γηα ηξφθηκα (θειηδφι, μχιν, θιπ), είηε 

απφ εηδηθφ πιαζηηθφ γηα ηξφθηκα, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

(γηα ην είδνο απηφ ησλ πεξηεθηψλ πξνβιέπεηαη θαζαξηζκφο 

θαη απνιχκαλζή ηνπο). 

 Οη πεξηέθηεο πξέπεη λα είλαη ξερνί.  

 Σν αλνμείδσην αηζάιη είλαη ε ηδαληθή επηθάλεηα γηα ηελ 

άκεζε επαθή κε ηα αιηεχκαηα. Οη επηθάλεηεο απφ ζθιεξφ 

θαη αλζεθηηθφ πιαζηηθφ (ηεθιφλ) είλαη θαηάιιειεο ζαλ 

επηθάλεηεο εξγαζίαο, αξθεί λα κελ έρνπλ θζαξεί ή 

θαηαζηξαθεί ζε ζεκείν πνπ λα κελ κπνξνχλ λα 

θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ απνηειεζκαηηθά.  

 Σα καραίξηα θαη φια ηα ππφινηπα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη 

λα κε ζπάλε. Οη ιαβέο πξέπεη λα είλαη απφ πιαζηηθφ ή 

άιιν θαηάιιειν πιηθφ. Σα καραίξηα θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αιηεπκάησλ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. 

 Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθζεζε ησλ 

αιηεπκάησλ (βηηξίλεο έθζεζεο, ςπρφκελεο επηθάλεηεο) 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά πνπ λα 

κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Οη ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 

θαηάιιειν αλνμείδσην πιηθφ. 

 Ο εμνπιηζκφο ςχμεο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν ζχζηεκα 
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απνζηξάγγηζεο ψζηε νη ζπκππθλνχκελνη πδξαηκνί ζηα 

ςπγεία λα κελ ζηάδνχλ θαη επηκνιχλνπλ ηα αιηεχκαηα 

 Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

πξέπεη : Με εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο 

ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη ζε βάζνο θαη, ελ αλάγθε, λα 

απνιπκαίλνληαη, ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη 

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

πψιεζε ησλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο επηκφιπλζεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ν εμνπιηζκφο θαη νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηα αιηεχκαηα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια πιηθά θαη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα έηζη ψζηε ηα πξντφληα λα κελ 

επηκνιχλνληαη. 

 Ο θαζαξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ν 

ηεκαρηζκφο ή ν θαζαξηζκφο ησλ αιηεπκάησλ πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαθηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε αιηεπκάησλ ζε ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο (ρσξίο πάγν) ή ζε πεξηέθηεο ή δνρεία πνπ 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην δάπεδν ή ζε πεξηέθηεο ή 

δνρεία πνπ βξίζθνληαη θάησ ή δίπια απφ ηηο ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε νιηθή ή κεξηθή απφςπμε ησλ 

θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ. 

 

 

Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΑΛΗΔΤΜΑΣΧΝ  

Γ.1. Απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

αιηεπκάησλ 

 

Άξζξν 7, 1. Σα κέζα, ηα πξννξηδφκελα γηα ηε 

κεηαθνξά λσπψλ ηρζχσλ θαη ινηπψλ εδψδηκσλ 

πξντφλησλ αιηείαο, πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηηο 

φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ΠΓ 40/1977 θαη 

επηπιένλ:  

Σν δάπεδν ηηο πξέπεη λα θαζηζηά επρεξή ηελ 

απνκάθξπλζε χδαηνο ηνπ ηεθφκελνπ πάγνπ.  

Καζφιε ηε δηάξθεηα ηηο δηαδξνκήο πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηα 

κεηαθεξφκελα εδψδηκα αιηεχκαηα. 2. Ζ 

κεηαθνξά ησλ λσπψλ εδψδηκσλ αιηεπκάησλ 

πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ ιακβάλεη 

ρψξα:  

α) εληφο ηηο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννκνχ ή ησλ 

φκνξσλ απηψλ θαηά πξνηίκεζε κε ηζνζεξκηθά 

νρήκαηα ή κε απηνθίλεηα ςπγεία απηνδχλακεο 

ςχμεσο. Διιείςεη απηψλ, κπνξεί λα 

κεηαθεξζνχλ θαη κε θνηλά νρήκαηα θαιψο 

θαιπκκέλα ή θαη κε απηά πνπ δηαζέηνπλ 

ηζνζεξκηθά θηλεηά εξκάξηα ή επκεγέζε θηβψηηα 

επελδεδπκέλα εζσηεξηθψο κε αλνμείδσηε ή 

πιαζηηθή χιε πνπ εθαξκφδνπλ θαιά θαη είλαη 

θαζαξά αλά πάζα ζηηγκή, θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ. Β) ηηο ηελ πεξηθέξεηα εηέξσλ Ννκψλ κε 

ηζνζεξκηθά νρήκαηα ή θηλεηά ςπγεία 

απηνδχλακεο ςχμεσο. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο αιηεπκάησλ πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ.  

 Σέηνηα νρήκαηα είλαη :  

 Ηζφζεξκα: Με ακάμσκα ή θηβψηην (ζάιακν) ηνπ νπνίνπ ηα 

ηνηρψκαηα, νη πφξηεο, ε νξνθή θαη ηα δάπεδα θέξνπλ 

κφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελαιιαγψλ ηηο ζεξκφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηηο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Απηνδχλακνπ ςχμεσο: Σα ηζφζεξκα ηα νπνία θέξνπλ 

κεραληθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πηψζε θαη 

ηήξεζε ηηο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ 

κέζα ζηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε επίπεδα. Πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε κφλσζε θαη κεράλεκα 

απηνδχλακεο ςχμεο (ςπγείν) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηηο κεηαθνξάο ζεξκνθξαζία  4
ν
C γηα ηα 

ςπγκέλα θαη  -18
ν
C γηα ηα βαζηάο θαηαςχμεσο 

 

 Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πφξηεο κε ιάζηηρα θαη 

κεραληζκφ θιεηζίκαηνο πνπ κπνξεί λα αζθαιίδεηαη. 

 

 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ νρεκάησλ  κεηαθνξάο ή/ θαη 

ησλ  πεξηεθηψλ  ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ή άιιν 

θαηάιιειν πιηθφ, ιείν θαη αδηαπφηηζην ψζηε λα 

θαζαξίδνληαη, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα κελ 

επηκνιχλνπλ ηα αιηεχκαηα. 

 Σν δάπεδν ζην εζσηεξηθφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πξέπεη λα 

έρεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ εθξνή 

ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηήμε ηνπ πάγνπ ψζηε 

λα απνηξέπεηαη επαθή ηνπ λεξνχ απηνχ κε ηα πξντφληα.  
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 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη  ζε θαιή θαηάζηαζε. Σηο λα 

ζπληεξνχληαη ή λα αληηθαζίζηαηαη φηαλ ρξεηάδεηαη. 

 

4. Σα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηα αιηεπηηθά πξντφληα δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά άιισλ 

πξντφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ή λα 

κνιχλνπλ ηα αιηεπηηθά πξντφληα νχηε 

ηαπηφρξνλα νχηε ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν.  

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο αιηεπκάησλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά αιηεπκάησλ κε άιια νρήκαηα 

(ηδησηηθήο ρξήζεσο επηβαηηθά απηνθίλεηα) πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά πξνδηαγξαθέο 

Γ.2. Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

αιηεπκάησλ 

 

Π.Γ.786/1978 4. 1. Άπαληα ηα λσπά εδψδηκα 

αιηεχκαηα, εμαηξέζεη ησλ δψλησλ ηίζεληαη εηο 

ςχμηλ εληφο ειαρίζηνπ δπλαηνχ ρξφλνπ απφ ηεο 

ζηηγκήο ηεο αιηεχζεψο ησλ. 

2. Σα σο άλσ αιηεχκαηα θαηά ηάο ελ γέλεη 

δηαθηλήζεηο πξνο δηάζεζε ησλ είο ηελ 

θαηαλάισζηλ ή πξνο έλαπνζήθεπζηλ θαη 

κεηαθνξά, ηνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ 

ζηεξεάο θαη Οκνηνκφξθνπ θαηαζθεπήο, θαηά 

πξνηίκεζηλ ηππνπνηεκέλσλ ηνηνχησλ εθ 

πιαζηηθήο χιεο ή εμ εηέξσλ αδηαπνηίζησλ 

πιηθψλ, ή μχιηλσλ θηβσηίσλ, δηάηξεησλ 

θαηαιιήισο δηα ηελ επρεξή έμνδνλ ηνπ χδαηνο 

εθ ηνπ ηεθφκελνπ πάγνπ, απαγνξεπνκέλεο είο 

παζαλ πεξίπησζηλ ηεο παξακνλήο εδσδίκσλ 

αιηεπκάησλ εληφο ηνηνχηνπ χδαηνο. Σα θηβψηηα 

ηαχηα δένλ λα είλαη αβαζή γηα λα απνθεχγεηαη ή 

ππεξβνιηθή ζπκπίεζηο ησλ εδσδίκσλ 

αιηεπκάησλ είο ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα απηψλ.  

3 Δληφο ησλ αλσηέξσ θηβσηίσλ ή 

ηνπνζέηεζηο ησλ εδσδίκσλ αιηεπκάησλ γίλεηαη 

κεηά θαζαξνχ ηεηξηκκέλνπ πάγνπ, ππφ 

άλαινγίαλ αλακίμεσο δχν ρηιηφγξακκσλ λσπψλ 

εδσδίκσλ αιηεπκάησλ κεζ' ελφο ρηιηφγξακκνπ 

πάγνπ, ηεξνχκελεο ηεο αλαινγίαο ηαχηεο δηα 

ζπλερνχο άλαπαγψζεσο είο ηξφπνλ ψζηε ή 

ςχμεο λα θαζίζηαηαη Οκνηνγελήο, λα 

απνθεχγεηαη δε ή πξφθιεζηο δηαθφξσλ 

θαθψζεσλ ησλ ηρζχσλ εθ ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ηεκαρίσλ ηνπ πάγνπ. 

4. Ή σο άλσ αλαινγία αλακίμεσο λσπψλ 

εηνίκσλ αιηεπκάησλ θαη πάγνπ εθαξκφδεηαη 

ππνρξεσηηθψο κεηά ηελ εθθφξησζηλ ηνχησλ εθ 

ησλ αιηεπηηθψλ. 

5. 2. Σα πξνο πψιεζηλ λσπά εδψδηκα αιηεχκαηα 

ηνπνζεηνχληαη είο ρψξνπο καθξάλ ησλ ειηαθψλ 

άθηίλσλ, θέξνληαη δε ζπζθεπαζκέλα θαη 

ζπληεξεκέλα σο είο ην πξνεγνχκελν άξζξνλ 

νξίδεηαη ή ηίζεληαη εληφο ςπθηηθψλ ζπληεξεηψλ 

ή επί ςπρνκέλεο επηθαλείαο ελ γέλεη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζηλ ηεξήζεσο ηεο πξνβιεπνκέλεο 

ζεξκνθξαζίαο ζπληεξήζεσο ησλ. 

 Σα ςάξηα κεηά ηε ζχιιεςή ηνπο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη 

ην ζπληνκφηεξν απφ ηελ ηρζπφζθαια ζηελ Αγνξά. 

 Σα αιηεπηηθά πξντφληα ηα νπνία πσινχληαη ζηελ Αγνξά 

πξέπεη λα έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά λσπφηεηαο.  

 Σα δψληα ιεπηδνβξάρηα ή ειαζκαηνβξάρηα (δίζπξα φπσο 

ζηξείδηα, κχδηα, ράβαξα, θπδψληα, ρηέληα θιπ) πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ φια ηα ζεκεία πνπ θαλεξψλνπλ φηη 

παξακέλνπλ δσληαλά θαηά ηε πψιεζή ηνπο. 

 Σα λσπά αιηεχκαηα ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη κε θαζαξφ 

πάγν, ζε αλαινγία δπν θηιά αιηεπκάησλ πξνο έλα θηιφ 

πάγνπ.  

 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ 

ηξαπκαηηζκψλ ησλ πξνο πψιεζε αιηεπκάησλ γηαηί 

απνηεινχλ αηηία ηεο πνηνηηθήο ηνπο ππνβάζκηζεο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο δηαθφξσλ κηθξννξγαληζκψλ.  

 Σα ρξεζηκνπνηνχκελα θαξφηζηα θαηά ηελ εθθφξησζε 

πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
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3. Δάλ ηνβφινη ίρζχεο, ήηνη ηα δηάθνξα είδε 

βαηηδψλ, ζθνξπηψλ, νη δξάθαηλαη θαη νη ζκέξλαη, 

δηαηίζεληαη είο ηελ θαηαλάισζηλ δψληεο, δένλ 

πξνεγνπκέλσο λα (έρνπλ αθαηξεζή νη ηνβφινη 

άθαλζνη, εηδηθψο δε δηα ηελ ζκέξλαλ νη νδφληεο. 

Απαγνξεχεηαη ε πιάλεζηλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ, ήηνη αχμεζηλ ηνπ βάξνπο, παξαιιαγήλ 

ηνπ είδνπο είο  αλήθνπλ, ζπγθάιπςηλ ή 

άπφθξπςηλ ηεο θαηαζηάζεσο ζπληεξήζεσο ησλ, 

θ.ιπ. 

 

Γ.3. Απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε - 

δηαηήξεζε ησλ αιηεπκάησλ 

 

Π.Γ.786/1978. Οη ρψξνη εληφο ησλ νπνίσλ 

ελαπνζεθεχνληαη λσπά εδψδηκα αιηεχκαηα πξνο 

ζπληήξεζηλ, δένλ λα είλαη απνιχησο πγηεηλνί θαη 

λα έρνπλ ζεξκνθξαζίαλ απφ 0° έσο +5°C θαη 

χγξνκεηξηθήλ θαηάζηαζηλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

90-100 %. 

 

 Σα αιηεπηηθά πξντφληα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηηο 

θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο ψζηε λα επηβξαδχλεηαη ε 

αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ θαη ε αιινίσζε ηνπο.  

 πγθεθξηκέλα πξέπεη :  

- Σα λσπά αιηεχκαηα: λα δηαηεξνχληαη ζηελ ζεξκνθξαζία 

ηήμεο ηνπ πάγνπ. 

- Σα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα ζε ζεξκνθξαζία <–18
o
C. 

- Δλψ ηα κεηαπνηεκέλα (θνλζέξβεο ηρζχσλ, παζηά) πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν 

παξαζθεπαζηήο ηνπο, εθηφο αλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηελ λνκνζεζία.  

- Σα θαπληζηά ζπλήζσο δηαηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ελδείμεηο ηεο ζπζθεπαζίαο (ζπλήζσο 0-2
ν
C) 

 ηνπο πάγθνπο πψιεζεο λσπψλ αιηεπκάησλ ηεο 

Βαξβαθείνπ Αγνξάο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ςπγείν (θάησ 

απφ ηνλ θάζε πάγθν), γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αιηεπκάησλ.  

 Οη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν 

θίλδπλνο απφ μέλα ζψκαηα θαη απφ ηελ εηζβνιή 

επηβιαβψλ δψσλ, εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 

 ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δελ πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα  ή πιηθά πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

αιηεπηηθψλ πξντφλησλ. 

 Δπηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηέηνησλ πιηθψλ κφλν φηαλ 

είλαη ζπζθεπαζκέλα απνηειεζκαηηθά ψζηε λα κελ 

απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηα απνζεθεπκέλα πξντφληα.  

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε  ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ  πξέπεη 

λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ ππνζηεί 

θαηαζηξνθή ε ζπζθεπαζία ηνπο θαη ππάξμεη θίλδπλνο 

επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ (εηδηθά νη εξκεηηθά θιεηζηνί 

πεξηέθηεο θαη θνλζέξβεο). 

 Με βξψζηκα πξντφληα κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ αιηεπκάησλ. Σα πξντφληα απηά  πξέπεη 

λα απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηα αιηεχκαηα θαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα αιηεχκαηα. 

 Σα σκά ηξφθηκα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά απφ 

ηα έηνηκα πξνο βξψζε πξντφληα (πρ. λσπά ςάξηα θαη 

έηνηκα πξνο θαηαλάισζε καιάθηα). Δάλ θαη’ αλάγθε 

πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ ίδην ςπθηηθφ ρψξν,  πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά ή/ θαη θαιπκκέλα γηα ηελ 
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πξφιεςε ηεο δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο. 

 Οη ζσζηέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θαηεςπγκέλσλ 

πξντφλησλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη ηα 

θαηεςπγκέλα πξντφληα απαγνξεχεηαη λα μεπαγψζνπλ θαη 

λα θαηαςπρζνχλ μαλά θαη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηελ 

θαηάςπμε.  

Γ.4. Απαηηήζεηο γηα ηνπο ρεηξηζκνύο, ηνλ 

ηεκαρηζκό θαη ηελ έθζεζε ησλ αιηεπκάησλ 

 

Π.Γ.786/19786. Δπηηξέπεηαη ή θνπή ησλ 

λσπψλ Ηρζχσλ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ή πψιεζεο 

ηνχησλ ππφ κνξθήλ ηεκαρίσλ, εμ σλ δχλαηαη λα 

έρεη αθαηξεζή ην δέξκα, εθ΄ φζνλ : 

α) Τθίζηαληαη, ακέζσο πξν ηνπ ηεκαρηζκνχ 

ησλ έθπιπζεο δη αθζφλνπ θαζαξνχ χδαηνο. 

β) Καζαξίδνληαη θαη πιχλνληαη ψζηε λα 

απνκαθξχλνληαη εθ ησλ ηεκαρίσλ νη ζξφκβνη 

αίκαηνο, ππνιείκκαηα ζπιάρλσλ, θ.ιπ.                           

γ) Γηαηεξνχληαη ηα ηεκάρηα είο ηελ 

πξνβιεπνκέλήλ ζεξκνθξαζίαλ ζπληεξήζεσο, 

ζπζθεπαδφκελα. εληφο πιαζηηθψλ άρξφσλ θαη 

δηαθαλψλ ζαθηδίσλ, ίλα κε ην θξέαο ηνχησλ 

εθάπηεηαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θηβσηίσλ θαη 

ηνπ πάγνπ. 

7. Καηαζηήκαηα πσιήζεσο λσπψλ Ηρζχσλ 

κεγάινπ κεγέζνπο δχλαηαη λα πξνβαίλνπλ εηο 

ηνλ  ηεκαρηζκφλ ησλ ππ απηψλ πσινπκέλσλ 

Ηρζχσλ, παξνπζία ησλ πειαηψλ ησλ, άλεπ 

ηεξήζεσο ηεο σο άλσ· πξνβιεπνκέλεο 

δηαδηθαζίαο. 

  

 Τςειά επίπεδα αηνκηθήο πγηεηλήο απαηηείηαη φηαλ 

ρεηξίδνληαη λσπά αιηεχκαηα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη 

κνιχλζεηο απφ ηελ θαθή πγεία θαη πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ρεηξίδεηαη ηα λσπά αιηεχκαηα.  

 Σα λσπά αιηεχκαηα ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη κε θαζαξφ 

πάγν, ζε αλαινγία δπν θηιά αιηεπκάησλ πξνο έλα θηιφ 

πάγνπ.  

 Μεηά ηνλ εθζπιαρληζκφ, ηνλ ηεκαρηζκφ θιπ ησλ 

αιηεπκάησλ απηά πξέπεη λα πιέλνληαη κε θαζαξφ πφζηκν 

λεξφ. 

 Καηά ηελ έθζεζε αλνηρηψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πξέπεη 

λα ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηέθηεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πεξί πγηεηλήο.  

 Σα αιηεχκαηα απηά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηνπο ρψξνπο 

έθζεζεο είηε κέζα ζε πάγν, είηε πάλσ ζε ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο ή ζε ζπλδπαζκφ απηψλ. Γηα ηελ έθζεζε ησλ 

αιηεπκάησλ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ςπρφκελε 

βηηξίλα. 

 Σφζν νη βηηξίλεο φζν θαη νη ςπρφκελεο επηθάλεηεο πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ψζηε λα κελ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηά ςπρξφηξνθνη κηθξννξγαληζκνί 

πνπ κπνξεί λα αιινηψζνπλ ηα αιηεπηηθά πξντφληα.  

 

Γ.5. Απαηηήζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαηήξεζε –

απνζήθεπζε ησλ αιηεπκάησλ  

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ςχμεσο ησλ ςπγείσλ ζπληεξήζεσο ησλ 

αιηεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

ζεξκφκεηξν,  ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν ζεκείν γηα λα 

κελ θαηαζηξέθεηαη. Δθφζνλ είλαη εθηθηφ, ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη κε ηξφπν πνπ λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία 

απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γπάιηλσλ πδξαξγπξηθψλ 

ζεξκφκεηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπάζνπλ θαη λα 

επηκνιχλνπλ ηα αιηεχκαηα. 

Γ.6. Απαηηήζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκό επηθίλδπλσλ 

ή/θαη κε εδώδηκσλ νπζηώλ 

 

Οη επηθίλδπλεο ή /θαη κε εδψδηκεο νπζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ,  

πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη 

λα απνζεθεχνληαη ζε ρσξηζηνχο θαη αζθαιείο 

ρψξνπο ή πεξηέθηεο. 

 

 Σα επηθίλδπλα πιηθά φπσο ρεκηθά θαζαξηζηηθά ή 

ιηπαληηθά πξέπεη λα απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηξφθηκα 

γηα λα απνθεπρζεί ηπραία επηκφιπλζε. Οη πεξηέθηεο ησλ 

ρεκηθψλ πξέπεη λα έρνπλ εηηθέηα πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη 

πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλν ρεκηθφ.  

 Οη πεξηέθηεο πξέπεη λα θιείλνπλ θαιά θαη λα 

απνζεθεχνληαη ζε ληνπιάπη πνπ λα θιεηδψλεη.  
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Γ.7. Απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ηξνθίκσλ αθαηάιιεισλ πξνο θαηαλάισζε 

 

  Σα αιηεχκαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί ή αιινησζεί πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο πψιεζεο θαη λα 

απνξξίπηνληαη ή λα θαηαζηξέθνληαη ή λα θέξνπλ θάπνην 

δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζή 

ηνπο.  

 Μέρξη ηελ απφξξηςή ηνπο, ηα αιηεχκαηα  απηά πξνηείλεηαη 

λα ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηέθηεο καθξηά απφ ηα πξνο 

πψιεζε αιηεχκαηα. Οη πεξηέθηεο απηνί πξέπεη λα είλαη 

ζηεγαλνί, απφ αλνμείδσην πιηθφ θαη θαηάιιεια 

ζεκαζκέλνη ψζηε λα κελ πξνθιεζεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη εξκεηηθά 

θιεηζηνί θαη καθξηά απφ άιια πξντφληα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗΗΗ         ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΧΛΖΖ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (όζπξηα,     

                                                 δεκεηξηαθά, μεξνί θαξπνί, δαραξώδε, κπαραξηθά) ΚΑΗ   

                                       ΤΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΝ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ  

 

 

Α.  ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ  ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  

Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

(Τ.Α 487/ ΦΔΚ 1219Β-04.10.2000) 

Οδεγίεο γηα ζπκκόξθσζε κε ηελ λνκνζεζία  

 

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ  δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη 

ζε θαιή θαηάζηαζε  

Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη 

νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

(α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή 

/θαη ηελ απνιχκαλζε.  

(β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε 

ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα.  

(γ)Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ  ζρεκαηηζκφ 

πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ηνπο 

επηθάλεηεο.  

(δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηνπο 

αιιεινκφιπλζεο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ, απφ ηα πιηθά, απφ ην λεξφ, απφ ηνλ 

παξερφκελν αέξα, απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, ηνπο έληνκα θαη 

ινηπά επηβιαβή δψα.  

Δ) Να παξέρνπλ, φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηνπο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ 

πγηεηλή επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

πξντφλησλ 

 Σα θαηαζηήκαηα πψιεζεο άιισλ εηδψλ ηξνθίκσλ ζηελ 

Βαξβάθεην Αγνξά ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε δηαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα  ηελ απνζήθεπζή  θαη γηα  ηελ έθζεζή ησλ 

πξνο πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ . Θα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπο θαη λα κελ επηηξέπνπλ 

ηελ είζνδν ζην θαηάζηεκα ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ.  

 Σα θαηαζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηνπο  

εηδηθφηεξνπο θαλφλεο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη.  

 Οη θαηάιιειεο θαη νη πγηεηλέο ζπλζήθεο  απνζήθεπζεο θαη 

έθζεζεο ησλ ηξνθίκσλ βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

πηζαλέο αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο. 

 Ζ απνζήθεπζε θαη ε έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα γίλεη 

ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο ςχμεο, θαηάςπμεο, πγξαζίαο, 

ειεγρφκελνπ εμαεξηζκνχ κε θαηάιιεια θίιηξα,   θ.ά.). 

 H επηινγή ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη έθζεζεο ησλ 

πξντφλησλ  εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ 

έρνπλ δερζεί , ηελ ζχλζεζή, ηελ ζπζθεπαζία θαη ηνλ ρξφλν 

απνζήθεπζεο. 

 ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα  

ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα,  ηα  πιηθά θαη αληηθείκελα 

ζπζθεπαζίαο   ηα νπνία  πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο. 

  Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο άιισλ 

εηδψλ ηξνθίκσλ ζηε Βαξβάθεην Αγνξά,  ζα πξέπεη λα  

ζρεδηάδνληαη  θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα  κελ 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν,  εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. ε 

πεξίπησζε εηζφδνπ ηνπο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο. 

 ηα θαηαζηήκαηα  απαγνξεχεηαη ε είζνδνο   θαηνηθίδησλ 

δψσλ .  

Α.1. Φσηηζκόο θαηαζηεκάησλ  

 

Οη ρψξνη ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή 

θπζηθφ ή /θαη ηερλεηφ θσηηζκφ. 
 Οη ιάκπεο θαη ηπρφλ εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα 

θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ 

πξντφλησλ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο 
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Α.2. Γάπεδα θαηαζηεκάησλ  

 

ηνπο ρψξνπο ηξνθίκσλ  

(α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα  

θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν,  λα 

απνιπκαίλνληαη εχθνια. Πξάγκα πνπ απαηηεί ηε 

ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία  πιέλνληαη εθηφο αλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξρέο φηη ηπρφλ 

άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια.  

Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο 

 Σα δάπεδα ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηεγαλφ θαη κε ηνμηθφ πιηθφ 

(πρ πιαθάθη δαπέδνπ, κσζατθφ). Πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξά θαζψο θαη λα ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

Α.3. Σνίρνη θαηαζηεκάησλ  

 

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 . 

 Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη επίζεο λα 

είλαη ιείεο κέρξη χςνπο θαηαιιήινπ γηα ηηο 

εξγαζίεο, εθηφο εάλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα 

ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη επίζεο 

θαηάιιεια. 

 Οη ηνίρνη ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα είλαη 

ιείνη, αλζεθηηθνί, ζηεγαλνί θαη θαηά πξνηίκεζε αλνηρηνχ 

ρξψκαηνο.  

 πληζηάηαη κέρξη  2 κ. ηνπιάρηζηνλ χςνο λα θαιχπηνληαη  

κε βακκέλν αζβεζηνθνλίακα, πιαζηηθή βαθή, πιαθάθηα 

πνξζειάλεο ή άιιν θαηάιιειν αδηαπφηηζην πιηθφ, ψζηε 

λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο. 

 

Α.4. Οξνθέο - Φεπδνξνθέο θαηαζηεκάησλ  

 

Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φηη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : 

-λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη,  

- λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, θαη 

ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη ε 

απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ 

 Ζ νξνθή ζην θαηάζηεκα ή ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο, 

πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε λα θαζαξίδεηαη  

εχθνια θαη λα δηαηεξείηαη εχθνια θαζαξή.  

 Ζ νξνθή κπνξεί λα είλαη βακκέλν αζβεζηνθνλίακα κε 

αδηάβξνρε κπνγηά  ή πιαζηηθή ή άιιε επηθάιπςε πνπ 

θαζαξίδεηαη εχθνια 

 

 

Β ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ  

Δπηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

ηξόθηκα 

 

Οη επηθάλεηεο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  

επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηα ηξφθηκα, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη 

αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια.  

Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ιείσλ, κε ηνμηθψλ 

πιηθψλ πνπ πιέλνληαη εχθνια, εθηφο εάλ νη 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ 

κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη 

ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη 

θαηάιιεια. 

 Οη πάγθνη πψιεζεο εθείλσλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ δελ 

απαηηνχλ εηδηθέο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο, πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεινη θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε, θάησ απφ θαζαξέο πξνζηαηεπηηθέο ηέληεο.  

 Οη πάγθνη πψιεζεο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ κε ηνμηθφ, αλζεθηηθφ πιηθφ.  

 Οη επηθάλεηεο έθζεζεο, ηα ξάθηα θαη νη επηθάλεηεο 

πξνεηνηκαζίαο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Γηα ηε θαηαζθεπή ησλ επηθαλεηψλ απηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια πιαζηηθά,  
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κειακίλεο ή άιιεο  θαηάιιειεο επηθάλεηεο.  

 Καηά ηελ πψιεζε ρχκα  ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη 

ρσξίο λα απαηηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, φπσο νη  ειηέο, 

νη μεξνί θαξπνί θαη ηα δαραξψδε, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο ιαβίδεο, ζπάηνπιεο, γάληηα θαη 

πνηέ ηα ρέξηα. 

 Ζ ρξήζε νηθηαθψλ ζθεπψλ δελ είλαη θαιή πξαθηηθή, 

θαζψο κπνξεί λα κελ αληέμνπλ ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δίλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθεχε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ςειάθεζε ησλ ηξνθίκσλ απφ ηνλ 

πειάηε.  

 Σα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη κε ςχμε, πξέπεη λα 

εθηίζεληαη βηηξίλεο έθζεζεο πξντφλησλ νη νπνίεο είλαη 

ςπρφκελεο. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ απηψλ 

ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

 Σα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη κε θαηάςπμε πξέπεη λα 

εθηίζεληαη ζε  εηδηθέο βηηξίλεο έθζεζεο γηα θαηεςπγκέλα 

πξντφληα. Οη βηηξίλεο απηέο πξέπεη λα θιείλνπλ γηα λα κελ 

ππάξμεη απψιεηα ζεξκφηεηαο θαη αλεπηζχκεηε απφςπμε 

ησλ πξντφλησλ. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ 

απηψλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

 Σα ςπγεία απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη εχθνια. Σα  δηαρσξηζηηθά, ηα ξάθηα θαη νη 

πφξηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ εχθνια. Ζ 

ζπληήξεζε ησλ ςπγείσλ θαη ν θαζαξηζκφο ηηο πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαθηηθά.  

 

Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, 

ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, 

πξέπεη : Με εμαίξεζε ηα δνρεία θαη ηηο 

ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεσο, λα θαηαζθεπάδνληαη 

θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαζαξίδνληαη ζε βάζνο θαη, ελ αλάγθε, λα 

απνιπκαίλνληαη, ζε βαζκφ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο 

ζθνπνχο γηα ηηο νπνίνπο πξννξίδνληαη 

 Οη πεξηέθηεο νη νπνίνη πξφθεηηαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ  (ηειάξα, θαθάζηα θιπ), πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξνί. Γελ 

επηηξέπεηαη λα ζηνηβάδνληαη ζε ρψξνπο κε ειεγρφκελνπο 

(εμσηεξηθνί δξφκνη ηηο Αγνξάο). Ζ θχιαμή ηνπο πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε εηδηθά πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηα έληνκα θαη  

ηξσθηηθά  ρψξνπο.  

 Σα απνζεθεπκέλα πξντφληα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη 

πάλσ ζε παιέηεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο 

επαθή ησλ πξντφλησλ κε ην δάπεδν. 

  

 

 

Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Γ.1. Απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

ηξνθίκσλ 

 

  ηα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη κε ςχμε ή θαηάςπμε 

πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηελ ζεξκνθξαζίαο θαη 

θαζαξηφηεηαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο.  

 Πξέπεη λα αθνινπζεί ηαρεία απνζήθεπζε ηνπο ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο ςχμεο ή θαηάςπμεο. 
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Γ.2. Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

ηξνθίκσλ 

 

  Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα γίλεηαη 

έιεγρνο ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη ηα πξντφληα απηά 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη 

ηνπ αγνξαζηή.  

 Σα παξαιακβαλφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη ζσζηά 

επηζεκαζκέλα ψζηε λα απνθεπρζεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ηνπο.  

 Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη ηα πξντφληα λα ζπλνδεχνληαη , 

εθφζνλ είλαη δπλαηφ,  απφ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ.  

 ε πεξίπησζε απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ, ζπλίζηαηαη λα 

εμεηάδεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απηψλ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ (αλάπηπμε κπθήησλ, κπθνηνμίλεο, θιπ). 

 Σα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, γεληθά πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 

ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο πνπ επηβάιιεη ν Κψδηθαο 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, φπσο: 

- Ολνκαζία πψιεζεο 

- πζηαηηθά  

- Καζαξή πνζφηεηα πξντφληνο 

- Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ή 

εκεξνκελία ιήμεσο (επαιινίσηα ηξφθηκα) 

- Οδεγίεο ζπληήξεζεο 

- Όλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία, δηεχζπλζε 

παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή ή πσιεηή  

- Σφπν παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο, φηαλ ε 

παξάιεηςε κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνλ 

θαηαλαισηή σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηφπν 

παξαγσγήο.  

- Οδεγίεο ρξήζεσο (φηαλ είλαη απαξαίηεηεο). 

- Λνηπέο ελδείμεηο πνπ επηβάιιεη ν Κ.Σ.Π γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.  

 Όια ηα πξντφληα πνπ παξαιακβάλνληαη πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθά παξαζηαηηθά 

 Όια ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο πξέπεη λα έρνπλ 

παξαρζεί, επεμεξγαζζεί θαη ζπζθεπαζζεί ζε εγθεθξηκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ 

ηηκνιφγηα πψιεζεο, θιπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

απαξαίηεηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο, πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ην ειάρηζηνλ ησλ πγεηνλνκηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα θάζε είδνο θαη δειψλνπλ φηη ε εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο ή ζπζθεπαζίαο είλαη 

εγθεθξηκέλε θαη βξίζθεηαη ππφ θηεληαηξηθφ έιεγρν.  

 Σν ζήκα θαηαιιειφηεηαο πεξηιακβάλεη εληφο πιαηζίνπ  ηα 

εμήο ζηνηρεία: ζην πάλσ κέξνο κε θεθαιαία ηα αξρηθά ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο, ζηε κέζε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο 

θαη ζην θάησ κέξνο ηα αξρηθά Δ.Ο.Κ. ή Δ.E.C. Δθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα πξντφληα εηζαγσγήο, νη ελδείμεηο ζα 

αλαγξάθνληαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 Καηά ηελ εθθφξησζε πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή 

ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ.  
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 Ζ απνκάθξπλζε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ ή θνπζθσκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε γηα απνθπγή 

ηεο επηκφιπλζεο ησλ ινηπψλ πξντφλησλ.   

 

Γ.3. Απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε – 

δηαηήξεζε ζε ςύμε ησλ ηξνθίκσλ 

 

  Ζ απνζήθεπζε ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε ρψξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηα ρχκα πξντφληα. 

Γελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο λσπά 

θαη επεμεξγαζκέλα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε πξντφληα.  

 Οη ζσζηέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ ςπγκέλσλ 

πξντφλησλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπο.  

 Ζ απνζήθεπζε απηή γίλεηαη ζε εηδηθνχο ςπθηηθνχο ρψξνπο 

πνπ θέξνπλ ζεξκφκεηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο.  

 Οη απνζήθεο απηέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο, λα  δηαηεξνχληαη ηδηαίηεξα θαζαξέο θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Σα γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη   ππφ ςχμε,  ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 0-6
o
C, 

θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

ζπζθεπαζία ηνπο (εκεξνκελία ιήμεσο) 

 Σα απγά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζθηεξφ θαη δξνζεξφ κέξνο, πξνζηαηεπκέλα απφ θάζε 

είδνπο ξχπαλζε. Πξέπεη λα θέξνληαη κε πξνζνρή γηα λα 

απνθεπρζνχλ εμσηεξηθέο ξσγκέο ζην θέιπθνο ηνπ απγνχ 

πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ  

 Σέινο, ην κέιη πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε δξνζεξφ θαη 

ζθηεξφ ρψξν. 

Γ.4. Απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε – 

δηαηήξεζε ζε θαηάςπμε ησλ ηξνθίκσλ 

 

  Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ θαηαςχμεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ 

 Ζ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα γίλεη ζε 

ζεξκνθξαζία θαηάςπμεο θαη  πγξαζίαο αλάινγα κε ηελ 

ελδεηθλπφκελε γηα ην θάζε πξντφλ. 

 Ζ απνζήθεπζε απηή γίλεηαη ζε θαηαςχθηεο πνπ θέξνπλ 

ζεξκφκεηξα ή ηειεζεξκφκεηξα γηα ηελ ζπλερή κέηξεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

 Οη θαηαςχθηεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο  

θαλφλεο πγηεηλήο. Γειαδή πξέπεη λα  δηαηεξνχληαη 

ηδηαίηεξα θαζαξνί θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα 

θαζαξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο.  

 Οη θαηάιιειεο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ 

ηξνθίκσλ βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο απφ πηζαλέο 

αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο.  

 Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα απαγνξεχεηαη λα μεπαγψζνπλ 

θαη λα θαηαςπρζνχλ μαλά. 
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Γ.5. Απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε – 

δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 

 

  Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ απνζεθψλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ  

 Ζ απνζήθεπζε ησλ νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα γίλεη 

ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, αλ θαη πνιιέο θνξέο 

ππάξρεη αλάγθε ξχζκηζεο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ 

ρψξνπ.  

 Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζεξκφκεηξα 

γηα λα κελ έρνπκε ππεξβνιηθή αλάπηπμε ζεξκνθξαζίαο 

θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξντφλησλ 

φπσο απνμεξακέλα θξνχηα, μεξνχο θαξπνχο, φζπξηα, 

δεκεηξηαθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη πγξαζηφκεηξν γηα 

έιεγρν ηεο πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ.   

 Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο. Οη θαηάιιειεο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο 

απφ πηζαλέο αιινηψζεηο θαη επηκνιχλζεηο. 

 Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεκέλνη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο απφ μέλα ζψκαηα θαη ηελ 

εηζβνιή επηβιαβψλ δψσλ, εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 

 Σα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα  πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ ππνζηεί θαηαζηξνθή ε 

ζπζθεπαζία ηνπο θαη ππάξμεη θίλδπλνο επηκφιπλζεο ησλ 

ηξνθίκσλ.  

 Σα φζπξηα, ην ξχδη, ηα δεκεηξηαθά, ηα κπαραξηθά θαη 

απνμεξακέλα θπηά, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 

θαηάιιεινπο, θαζαξνχο πεξηέθηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζηνπο πάγθνπο ή ζε παιέηεο, θάησ απφ πξνβιεπφκελεο 

ζπλζήθεο ζπληήξεζεο (πγξαζία, ζεξκνθξαζία), 

πξνζηαηεπκέλνη απφ παληφο είδνπο ξχπαλζε.  

 Σα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη ρσξίο λα απαηηνχλ 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ηνπο ειηέο, μεξνί θαξπνί, 

δαραξψδε, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλνηθηνχο 

πεξηέθηεο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε βηηξίλεο έθζεζεο ή 

ζε δηαθαλείο πεξηέθηεο πνπ θιείλνπλ ψζηε λα 

πξνθπιάζζνληαη απφ επηκνιχλζεηο απφ έληνκα , ηξσθηηθά 

θαη ζθφλε.   

 Με βξψζηκα πξντφληα κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλδπλν γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σα πξντφληα απηά  πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη καθξηά απφ ηα ηξφθηκα θαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

 

Γ.6. Απαηηήζεηο γηα ηελ αλαθύθισζε θαη 

δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο  

 

 

 
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδεηαη ζσζηφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο. Πξέπεη ηαθηηθά λα ειέγρνληαη 

νη εκεξνκελίεο ιήμεσο ή πξνηεηλφκελεο ρξήζεο ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ.  
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Γ.7. Απαηηήζεηο γηα ηελ έθζεζε ησλ 

ηξνθίκσλ 

 

  Γηα λα εθηεζνχλ ηα πξντφληα ζην θνηλφ πξέπεη λα ιεθζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή  ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ ν νπνίνο 

έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε ησλ ςπγκέλσλ ή θαηεςπγκέλσλ 

εηδψλ ηξνθίκσλ εθηφο ηνπ θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ ρψξνπ 

 Σα ςπγεία θαη νη θαηαςχθηεο θαη νη βηηξίλεο έθζεζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ δηαηεξνχληαη θαη εθηίζεληαη κε ςχμε ή 

θαηάςπμε , πξέπεη λα θέξνπλ φξγαλα κέηξεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, φπσο ζεξκφκεηξα  ή ηειεζεξκφκεηξα.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηελ έθζεζε ησλ πξντφλησλ λα 

ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ πξντφλησλ γηα λα κελ 

ππάξμεη δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εθηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ή επηθάλεηεο.  

 ηηο βηηξίλεο έθζεζεο ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφο παινπίλαθαο γηα ηελ 

απνθπγή κνιχλζεσο ησλ ηξνθίκσλ απφ ηνλ άλζξσπν (π.ρ. 

θηέξληζκα). 

 Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο δελ είλαη απαξαίηεην λα 

εθηίζεληαη ζε εηδηθέο πξνζήθεο, σζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα 

εθηίζεληαη κε ηάμε θαη ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπο. 

 Σα γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα πξέπεη λα  

εθηίζεληαη ζε βηηξίλεο έθζεζεο ππφ ςχμε, ζε ζεξκνθξαζίεο 

απφ 0-6
o
C, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο (εκεξνκελία ιήμεσο) 
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ΜΔΡΟ 4  ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ/ ΑΡΥΔΗΑ ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ/ΔΓΓΡΑΦΑ  

 

 
 Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξαιακβάλεη (θξέαηα, παξαπξντφληα, 

πνπιεξηθά ιαραληθά θιπ.) 

 Σα απαξαίηεηα ζε θάζε πεξίπησζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 

νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλνπλ 

εκπνξηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειφηεηαο.  

 

ΑΡΥΔΗΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ  

  Ζ θάζε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα δηαηεξεί αξρείν 

θαζαξηζκνύ - απνιύκαλζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ν Γήκνο Αζελαίσλ, 

σο ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα –απνιχκαλζε ηεο 

Βαξβαθείνπ Αγνξάο πξέπεη λα δηαηεξεί αξρείν 

θαζαξηζκνύ – απνιύκαλζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

πνπ ζα πεξηέρεη: 

- Σν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ζην 

νπνίν πεξηγξάθεηαη:  

 ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο 

 ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

 νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο (φπνπ ρξεηάδεηαη) 

  νη απαηηήζεηο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία 

(φπνπ ρξεηάδεηαη)  

 ε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο (εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, 

εηήζην) 

 ηα ππεχζπλα άηνκα 

- Οδεγίεο ρξήζεο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη 

- Καηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ εθαξκφδεηαη ην 

θάζε πιηθφ. 

- Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο/έγθξηζεο ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ ή/θαη 

απνιπκαληηθψλ. 

- Γειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο (MSDS) γηα φια ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. 

- Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν 

πξνζσπηθφ εθπαηδεχεηαη ζην πξφγξακκα 

θαζαξηζκνχ ή απνιχκαλζεο, ζηνπο ζσζηνχο 
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ρεηξηζκνχο θαηά ηε ρξήζε ησλ απνξξππαληηθψλ 

θαη απνιπκαληηθψλ θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εξγαζία απηή θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

 

ΑΡΥΔΗΟ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΡΧΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΝΣΟΜΧΝ 

 
  Ο Γήκνο Αζελαίσλ, σο επόπηεο ηεο Βαξβαθείνπ 

Αγνξάο ή θάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Βαξβάθεην Αγνξά θαη 

αθνινπζεί πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθώλ θαη 

εληόκσλ πξέπεη λα ηεξεί  ηα θαηάιιεια αξρεία ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

- Καηάινγν ησλ αηφκσλ ή ζπκβφιαην  πνπ έρνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 

- Σν “πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη 

εληφκσλ”  φπνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο, ε ζέζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ε κέζνδνο, ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο 

ηνπο θαη ηα νλφκαηα ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη ησλ εληφκσλ 

- Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο/έγθξηζεο/άδεηα 

θπθινθνξίαο ησλ ρεκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ.  

- Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο  ησλ πιηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (πξνζπέθηνπο) 

- Σν ζρέδην θάηνςεο   ηεο Αγνξάο   θαη ηεο πεξίθξαμεο 

φπνπ νξίδνληαη  θαη  αξηζκνχληαη   νη   ζέζεηο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί παγίδεο θαη καξθάξνληαη 

έληνλα νη εμσηεξηθέο παγίδεο. 

- Σν “αξρείν ειέγρνπ ησλ παγίδσλ ” φπνπ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ειέγρνπ ησλ παγίδσλ, ην 

απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παγίδσλ θαη ηα νλφκαηα 

ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηνλ έιεγρν. 

- Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί 

απεληνκψζεηο/κπνθηνλίεο. 

- Γηελεξγείηαη έιεγρνο ησλ παγίδσλ ησλ ηξσθηηθψλ ν 

νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη 1-2 θνξέο ην κήλα θαη 

ελεκεξψλεηαη ην αξρείν ειέγρνπ παγίδσλ. 

- Γηελεξγείηαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εληνκνθηφλσλ θαη ηεξείηαη 

αλάινγν αξρείν. 

 

 ΑΡΥΔΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΔΡΟΤ   

 
 

 
 Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ θαη ε 

ζπκθσλία ηνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ «πφζηκνπ» ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

Α5/288/23.1.1986 (ΦΔΚ 53/Β/ 10.2.1986, ΦΔΚ 

379/Β/10.6.1986) ζηε Βαξβάθεην Αγνξά, πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηε δηελέξγεηα κεληαίσλ θαη εηήζησλ 

κηθξνβηνινγηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ ειέγρσλ.  

 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, σο επόπηεο ηεο Βαξβαθείνπ 
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Αγνξάο πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα θαηάιιεια αξρεία ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ, ηα αξρεία απηά  

πεξηιακβάλνπλ: 

 ρεδηάγξακκα (θάηνςε ) φπνπ παξνπζηάδεηαη ην δίθηπν 

παξνρήο λεξνχ ζηελ Αγνξά θαη ζηα θαηαζηήκαηα, κε 

αξηζκεκέλεο ηηο παξνρέο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ 

 Απνηειέζκαηα εηήζηνπ θπζηθνρεκηθνύ ειέγρνπ ηεο 

παξνρήο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αηκνχ (ζέζε δεηγκαηνιεςίαο, 

απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ, εκεξνκελία) 

 Απνηειέζκαηα εηήζηνπ κηθξνβηνινγηθώλ ειέγρσλ (ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο, απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ, εκεξνκελία).  

 ηνηρεία δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξίπησζε δεμακελήο 

(αλ ππάξρεη ε κέζνδνο εμπγίαλζεο, ζέζε δεηγκαηνιεςίαο, 

απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ, εμεηαζηήο, εκεξνκελία). 

 Ζ θάζε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα δηαζέηεη ηηκνιόγην κε ηελ 

ΔΤΓΑΠ. 

ΑΡΥΔΗΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

  Ζ θάζε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

Βαξβάθεην Αγνξά πξέπεη λα ηεξεί αξρείν πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα πεξηέρεη: 

 Βηβιηάξην πγείαο 

 Σνπο θαλφλεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο 

θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 
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ΜΔΡΟ 5  ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΒΑΡΒΑΚΔΗΟ ΑΓΟΡΑ 

 

 

 

Α. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεκαρηζκφο ζε 

Παξνπζία αγνξαζηή 

Πξνκήζεηα λσπνχ θξέαηνο 

Παξαιαβή λσπνχ θξέαηνο 

Μεηαθνξά κε ςχμε 

( 4
o
C)  

Απνζήθεπζε κε ςχμε 

(βιέπε παξάξηεκα 1) 

 

Έθζεζε ζε ςπρφκελεο βηηξίλεο 

(<7
ν
C) 

κεραλή θηκά 

1. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο λσπνύ θξέαηνο 

Σεκαρηζκφο/ απνζηέσζε 

Πψιεζε 

Πεξηηχιηγκα 
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Πξνκήζεηα λσπνχ θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

Παξαιαβή λσπνχ θξέαηνο πνπιεξηθψλ 

Μεηαθνξά κε ςχμε 

 ( 4
o
C)  

Απνζήθεπζε κε ςχμε 

(βιέπε παξάξηεκα 1) 

Έθζεζε ππφ ςχμε 

(0-4
ν
C) 

2. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο λσπνύ θξέαηνο πνπιεξηθώλ 

Σεκαρηζκφο 

Πψιεζε 

Πεξηηχιηγκα 
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Πξνκήζεηα παξαπξντφλησλ θξέαηνο 

Παξαιαβή παξαπξντφλησλ θξέαηνο 

Μεηαθνξά κε ςχμε 

 ( 4
o
C)  

Απνζήθεπζε κε ςχμε 

( 3
o
C)  

Έθζεζε ππφ ςχμε 

(0-4
o
C) 

Πεξηηχιηγκα 

3. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο λσπώλ παξαπξντόλησλ θξέαηνο 

Πψιεζε 
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Πξνκήζεηα Αιηεπκάησλ 

Παξαιαβή Αιηεπκάησλ 

Μεηαθνξά ππφ ςχμε/ ηξηκέλν πάγν 

 ( 5
o
C)  

Πεξηηχιηγκα 

4. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο vσπώλ  αιηεπκάησλ 

Πψιεζε 

Απνθεθαιηζκφο/ Δθζπιαρληζκφο/ 
Πιχζηκν 

Έθζεζε κε ςχμε/ ηξηκέλν 
πάγν 

Παξνπζία αγνξαζηψλ 

Απνζήθεπζε κε ςχμε 

( 4
o
C)  
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Πξνκήζεηα λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

Παξαιαβή νπσξνθεπεπηηθψλ 

Μεηαθνξά 

Έιεγρνο/ δηαινγή 

Απνζήθεπζε/ Απνζήθεπζε ππφ ςχμε 

(βιέπε παξάξηεκα 1) 

Έθζεζε 

Πεξηηχιηγκα 

5. Γηάγξακκα ξνήο εκπνξίαο λσπώλ oπσξνθεπεπηηθώλ 

Πψιεζε 
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Β. ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ  

 
 

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

ηοξινών, ππέπει να διαηηπούνηαι ζε καηάλληλερ θεπμοκπαζίερ.  

 Ππέπει να αποθεύγεηαι η παπαμονή ηων  ηποθίμων εκηόρ σώπων ελεγσόμενηρ θεπμοκπαζίαρ καηά ηην 

παπαλαβή, ηη μεηαθοπά, ηην αποθήκεςζη και ηην έκθεζη ηοςρ. 

 

 

 

ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΝΧΠΟ ΚΡΔΑ, ΚΡΔΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

εκεία Διέγρνπ Κίλδπλνο  Πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ* Παξαθνινύζεζε  

Πξνκήζεηα   Ζ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ 

αθαηάιιεισλ γηα 

θαηαλάισζε, πνπ 

έρνπλ επηκνιπλζεί  κε 

κηθξννξγαληζκνχο, 

ρεκηθέο νπζίεο  ή μέλεο 

χιεο. 

 Πξνκήζεηα απφ αμηφπηζηνπο 

πξνκεζεπηέο/ εγθεθξηκέλα  

ζθαγεία/ ηεκαρηζηήξηα 

 

 Έιεγρνη θαηά ηε 

παξαιαβή : 

 Πηζηνπνηεηηθνχ 

θαηαιιειφηεηαο / 

θηεληαηξηθνχ – 

πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ / 

εγγξάθσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα 

εηζαγφκελα θξέαηα 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

λσπνχ θξέαηνο 

 Οξγαλνιεπηηθφο 

έιεγρνο θξέαηνο 

 Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο 

ζπζθεπαζίαο (γηα ηα 

ζπζθεπαζκέλα ηεκάρηα 

θξέαηνο θαη 

πνπιεξηθψλ) 

 Έιεγρνο ζθξαγίδαο / 

επηζήκαλζεο/ εηηθέηαο  

 

Μεηαθνξά   Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή απφ 

ην κεηαθνξηθφ κέζν ή 

αιινίσζε ιφγσ 

αθαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο 

κεηαθνξάο 

 Καζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 

κεηαθνξάο θξέαηνο (ςχμε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

ζεξκνθξαζία  4
ν
C γηα ηα 

ςπγκέλα θαη  -18
ν
C γηα ηα 

βαζηάο θαηαςχμεσο θξέαηα ή 

κε ηζφζεξκα νρήκαηα γηα 

νξηζκέλν ρξφλν κεηαθνξάο) 

 Γηα ηα πνπιεξηθά, κεηαθνξά 

ππφ ςχμε ή ππφ θαηάςπμε  

 

 Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

κεηαθνξάο, ή ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ 

πξντφλησλ 

 Έιεγρνο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ θαηά ηε 

παξαιαβή γηα ηελ 

εθαξκνγή θαλφλσλ 

πγηεηλήο 

 Έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθνξάο γηα ηα 

ηζφζεξκα  

Παξαιαβή  Μηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε θαηά  

ηε παξαιαβή ιφγσ 

ιάζνο ρεηξηζκψλ 

 Δθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 σζηνί ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

παξαιαβή 

 Έιεγρνο ησλ ρεηξηζκψλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

 Έιεγρνο πξντφλησλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 
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πξνζσπηθνχ θαη 

παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ παξαιαβήο 

θαη παξακνλήο ησλ 

θξεάησλ εθηφο 

ςχμεο 

 Απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ 

Απνζήθεπζε 

πξντόλησλ κε 

ςύμε  

 Αχμεζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ κε 

θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο: 

- Θεξκνθξαζίαο 

- παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο. 

 Γηαηήξεζε ζθαγίσλ θαη 

ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο ζε 

ζ/α  < 7
ν
 C  

 Γηαηήξεζε παξαπξντφλησλ 

λσπνχ θξέαηνο ζε ζ/α <3
ν
 

C.  

 Γηαηήξεζε λσπνχ θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ ζε ζ/α < 4
ν
 C. 

 Απνζήθεπζε γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζσζηή 

δηαθίλεζε (first in- first out) 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

ζεξκνκέηξσλ   

 Έιεγρνο ζσζηήο 

ηνπνζέηεζεο ζηνπο 

ςπθηηθνχο ρψξνπο 

 

 Έιεγρνο ζσζηήο 

δηαθίλεζεο 

  Δπηκφιπλζε απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ή  ηνπο 

ςπθηηθνχο 

ζαιάκνπο 

 Καζαξηζκφο ςπθηηθψλ 

ζαιάκσλ (δάπεδν, ηνίρνη 

θιπ) θαη ησλ ηζηγθειηψλ ή 

ησλ ξαθηψλ 

 Οπηηθφο έιεγρνο 

θαζαξηφηεηαο 

Σεκαρηζκόο ζε 

κεραλή θηκά   
 Μηθξνβηνινγηθή 

(παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί) 

επηκφιπλζε  / 

δηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ 

(κεραλέο)  

ηα εξγαιεία  

ην πξνζσπηθφ  

 Καζνξηζκφο  θαη εθαξκνγή 

θαλφλσλ πγηεηλήο γηα  

ηνλ εμνπιηζκφ (θαζαξηζκφο 

κεραλψλ θνπήο θηκά) 

ηα εξγαιεία (θαζαξηζκφο ) 

ην πξνζσπηθφ (απζηεξνί 

θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο, 

ρξήζε γαληηψλ)   

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 

 Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο κε 

επηζεψξεζε 

- ηνπ εμνπιηζκνχ 

- ησλ εξγαιείσλ   

- ηνπ πξνζσπηθνχ 

Σεκαρηζκόο/ 

απνζηέσζε 

θξέαηνο   

 Μηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε  / 

δηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ 

(πάγθνη θνπήο 

θξέαηνο) 

ηα καραίξηα  

ην πξνζσπηθφ  

 Καζνξηζκφο  θαη εθαξκνγή 

θαλφλσλ πγηεηλήο γηα  

ηνλ εμνπιηζκφ (ρξήζε 

θαηάιιεισλ επηθαλεηψλ 

θνπήο, θαζαξηζκφο 

επηθαλεηψλ) 

ηα καραίξηα (θαζαξηζκφο 

καραηξηψλ, απνθιεηζηηθή 

ρξήζε) 

ην πξνζσπηθφ (απζηεξνί 

θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο)   

 Δθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 

 Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο κε 

επηζεψξεζε 

- ηνπ εμνπιηζκνχ 

- ησλ εξγαιείσλ   

- ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

 Έιεγρνο ηαθηηθήο 

απνιχκαλζεο ησλ 

ρεξηψλ κε 

απνξξππαληηθφ θαη 

απνιπκαληηθφ, ζε εηδηθφ 

ληπηήξα.  

 Έιεγρνο εθπαίδεπζεο  

ηνπ πξνζσπηθνχ  

Έθζεζε λσπνύ 

θξέαηνο / λσπώλ 

πνπιεξηθώλ κε 

ςύμε  

 Αχμεζε 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ αθαηάιιειεο   

ζεξκνθξαζίαο 

έθζεζεο 

 Έθζεζε ζε ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο/ βηηξίλεο ζ/αο  

<7
ν
 C γηα ην λσπφ θξέαο, 

θαη <4
ν
 C γηα ην λσπφ θξέαο 

πνπιεξηθψλ . 

 Έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο έθζεζεο 

 Έιεγρνο  ηεο ηήξεζεο 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

θαηά ηελ έθζεζε 
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 Γηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

άιια πξντφληα / 

θξέαηα 

 Δπηκφιπλζε απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο 

 Υξήζε θαζαξνχ εμνπιηζκνχ 

 Έθζεζε ησλ ηξνθίκσλ κε 

θάιπκκα (βηηξίλεο), φπνπ 

είλαη δπλαηφ 

 Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ 

 

Πεξηηύιηγκα  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή / ρεκηθή απφ 

- ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο 

- ην πξνζσπηθφ  

 Τγηεηλή ζπζθεπαζία, ζε 

θαηάιιειν πιηθφ  

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

θαη θαηαιιειφηεηαο 

πιηθνχ ζπζθεπαζίαο 

 Έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηε 

ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

ελδπκαζία  ηνπ 

πξνζσπηθνχ 
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ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 

 

εκεία 

Διέγρνπ 

Κίλδπλνο  Πξνιεπηηθά κέηξα 

ειέγρνπ* 

Παξαθνινύζεζε  

Πξνκήζεηα   Ζ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ 

αθαηάιιεισλ γηα 

θαηαλάισζε, πνπ 

έρνπλ επηκνιπλζεί  κε 

κηθξννξγαληζκνχο, 

ρεκηθέο νπζίεο  ή μέλεο 

χιεο. 

 Πξνκήζεηα απφ αμηφπηζηνπο 

πξνκεζεπηέο / ηρζπαγνξά 

 

 Έιεγρνη θαηά ηε 

παξαιαβή: 

- Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

αιηεπκάησλ <5
ν
 C 

- Οξγαλνιεπηηθφο 

έιεγρνο αιηεπκάησλ, 

λσπφηεηαο  

- Έιεγρνο γηα 

δπζάξεζηεο νζκέο/ 

απνζχλζεζε 

- Έιεγρνο ζσζηήο 

ηαπηνπνίεζεο 

αιηεπκάησλ 

Μεηαθνξάκε 

ςύμε/ ηξηκκέλν 

πάγν 

 Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή απφ 

ην κεηαθνξηθφ κέζν ή 

αιινίσζε ιφγσ 

αθαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο 

κεηαθνξάο  

 Δθαξκνγή  ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο  θαηά ηελ 

κεηαθνξά 

 Υξεζηκνπνίεζε  πάγνπ απφ 

θαζαξφ πφζηκν λεξφ ή 

θαζαξφ ζαιαζζηλφ λεξφ  

 Υξεζηκνπνίεζε ζσζηήο 

πνζφηεηαο πάγνπ 

 Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

κεηαθνξάο (ή κε πάγν) 

 Έιεγρνο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ θαηά ηε 

παξαιαβή γηα ηελ 

εθαξκνγή θαλφλσλ 

πγηεηλήο 

Παξαιαβή  Μηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε θαηά  

ηε παξαιαβή ιφγσ 

ιάζνο ρεηξηζκψλ 

πξνζσπηθνχ θαη 

παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ παξαιαβήο 

θαη παξακνλήο ησλ 

αιηεπκάησλ εθηφο 

ςχμεο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 σζηνί ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

παξαιαβή 

 Απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ 

 Έιεγρνο ησλ ρεηξηζκψλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

 Έιεγρνο πξντφλησλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

Απνζήθεπζε κε 

ςύμε  
 Αχμεζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ κε 

θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο: 

- Θεξκνθξαζίαο 

- παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο  

 Γηαηήξεζε αιηεπκάησλ ζε 

ζ/α<4
ν
 C.  

 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

ζεξκνκέηξσλ   

 Έιεγρνο ζσζηήο 

ηνπνζέηεζεο ζηνπο 

ςπθηηθνχο ρψξνπο 
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Έθζεζε κε ςύμε/ 

ηξηκκέλν πάγν 
 Αχμεζε 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ  

 αθαηάιιειεο   

ζεξκνθξαζίαο 

έθζεζεο 

 Αθαηαιιειφηεηαο 

πάγνπ  

  

 

 Έθζεζε ζε ςπρφκελεο 

επηθάλεηεο ζε ζ/α    4C ή 

ζηε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ 

πάγνπ  

 Οη πεξηέθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

έθζεζε ησλ αιηεπκάησλ ζα 

πξέπεη λα είλαη είηε κηαο 

ρξήζεσο, απφ θαηάιιειν 

πιηθφ γηα ηξφθηκα (θειηδφι, 

μχιν, θιπ), είηε απφ εηδηθφ 

πιαζηηθφ γηα ηξφθηκα, 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (γηα ην 

είδνο απηφ ησλ πεξηεθηψλ 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 

ηνπο). 

 Υξεζηκνπνίεζε πάγνπ απφ 

θαζαξφ πφζηκν λεξφ  

 Υξεζηκνπνίεζε ζσζηήο 

πνζφηεηαο πάγνπ : αλαινγία 

δπν θηιά αιηεπκάησλ πξνο 

έλα θηιφ πάγνπ 

 Γηαηήξεζε κε θαηάςπμε 

(θαηεςπγκέλα) ζε ζ/α   - 

18C 

 Πξνζηαζία  πξντφλησλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο, φπνπ 

είλαη δπλαηφ. 

 Έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο έθζεζεο 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

πεξηεθηψλ 

 Έιεγρνο πξνέιεπζεο 

πάγνπ θαη ζσζηήο 

αλαινγίαο πάγνπ/ 

αιηεπκάησλ  

 

Καζαξηζκόο / 

εθζπιαρληζκόο / 

Πιύζηκν 

 Δπηκφιπλζε ιφγσ 

αθαηάιιεισλ 

ρεηξηζκψλ ή 

αθάζαξησλ 

επηθαλεηψλ 

 σζηνί ρεηξηζκνί παξνπζία 

πειάηε 

 Υξεζηκνπνίεζε 

ηξερνχκελνπ πφζηκνπ λεξνχ 

γηα ην πιχζηκν  

 Απνθιεηζηηθή ρξήζε 

καραηξηψλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ  

αιηεπκάησλ 

 

 Έιεγρνο ρεηξηζκψλ θαη 

αηνκηθήο πγηεηλήο 

πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

επηθαλεηψλ πξηλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

Πεξηηύιηγκα  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή / ρεκηθή απφ 

- ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο 

- ην πξνζσπηθφ  

 Τγηεηλή ζπζθεπαζία, ζε 

θαηάιιειν πιηθφ  

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

θαη θαηαιιειφηεηαο 

πιηθνχ ζπζθεπαζίαο 

 Έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηε 

ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

ελδπκαζία  ηνπ 

πξνζσπηθνχ 
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ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 

 

εκεία 

Διέγρνπ 

Κίλδπλνο  Πξνιεπηηθά κέηξα 

ειέγρνπ 

Παξαθνινύζεζε  

Πξνκήζεηα 

ιαραληθώλ / 

θξνύησλ 

 Ζ πξνκήζεηα 

ιαραληθψλ / 

θξνχησλ 

αθαηάιιεισλ γηα 

θαηαλάισζε, πνπ 

έρνπλ επηκνιπλζεί  

κε 

κηθξννξγαληζκνχο, 

ρεκηθέο νπζίεο  ή 

μέλεο χιεο. 

 Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ 

ιαραληθψλ / θξνχησλ 

 Αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ 

 Δπηζεψξεζε ρψξσλ 

απνζήθεπζεο ηνπ 

παξαγσγνχ / ρνλδξέκπνξνπ 

 Έιεγρνο θαηά ηε 

παξαιαβή ησλ ιαραληθψλ 

/ θξνχησλ ζρεηηθά κε: 

- Οξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά  

- Ξέλεο πξνζκίμεηο 

- Δληνκνινγηθέο 

πξνζβνιέο 

- Παξνπζία κπθήησλ 

(κνχριαο) 

- Αθεξαηφηεηα 

ζπζθεπαζίαο 

Μεηαθνξά   Μεραληθέο βιάβεο 

ζηα θξνχηα / 

ιαραληθά ιφγσ 

θαθνπνίεζεο θαηά 

ηε κεηαθνξά 

 

 Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή 

θαλφλσλ πγηεηλήο   γηα ηε 

κεηαθνξά,  ηε θφξησζε θαη 

ηελ εθθφξησζε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ πξν ζσπηθνχ 

 

 Έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα 

κέζα κεηαθνξάο 

 Έιεγρνο πξντφλησλ 

θαηά ηελ παξαιαβή γηα 

θαθνπνηεκέλα πξντφληα 

/ ζπζθεπαζίεο  

Παξαιαβή  Δπηκφιπλζε θαηά 

ηελ εθθφξησζε 

ιφγσ ιάζνο 

ρεηξηζκψλ 

πξνζσπηθνχ 

 

 Καζνξηζκφο θαλφλσλ 

πγηεηλήο   γηα ηε εθθφξησζε 

ησλ ζπζθεπαζηψλ  

 Δθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 σζηνί ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

παξαιαβή 

 ηα νπσξνθεπεπηηθά 

πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη 

κε ςχμε ή θαηάςπμε πξέπεη 

λα γίλεηαη έιεγρνο ηελ 

ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο 

ηνπο θαη ηαρεία απνζήθεπζε 

ηνπο ζε εηδηθνχο ρψξνπο 

ςχμεο ή θαηάςπμεο 

 Έιεγρνο ησλ ρεηξηζκψλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

 Έιεγρνο πξντφλησλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

Απνζήθεπζε ζε 

ςύμε /  ζε 

ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο 

 Αχμεζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ κε 

θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο: 

- Θεξκνθξαζίαο 

- παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο 

 Δπηκφιπλζε απφ 

παξάζηηα/ έληνκα, 

ηξσθηηθά 

 

 Γηαηήξεζε 

νπσξνθεπεπηηθψλ ζε 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπο 

  

 Καζαξηζκφο απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ (δάπεδν, ηνίρνη θιπ)  

 

 Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

 Οπηηθφο έιεγρνο 

θαζαξηφηεηαο 

 Έιεγρνο γηα  αλάπηπμε 

ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 

ζηνπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο. 
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Έθζεζε  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή απφ 

- ην πεξηβάιινλ 

- ην πξνζσπηθφ 

 Έθζεζε ζε πεξηέθηεο 

(δίζθνπο, ηειάξα) ή ζε 

θαηάιιειεο επηθάλεηεο 

(πάγθνη), κε ηάμε, αλάινγα 

κε ην είδνο, ηελ πνηθηιία θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ζε 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 0,45 

m απφ ην έδαθνο. 

 Σα νπσξνθεπεπηηθά δελ 

πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηηο 

βιαβεξέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. 

Πξνζηαηεπηηθέο θαζαξέο 

ηέληεο, ή ζθέπαζηξα 

κπνξνχλ λα ηα 

πξνζηαηέςνπλ επαξθψο 

 Υξήζε θαζαξνχ εμνπιηζκνχ  

 Έιεγρνο ησλ δηαηάμεσλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

έθζεζεο ησλ 

νπσξνθεπεπηηθψλ  

 

Πεξηηύιηγκα  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή / ρεκηθή απφ 

- ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο 

- ην πξνζσπηθφ  

 Τγηεηλή ζπζθεπαζία, ζε 

θαηάιιειν πιηθφ  

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

θαη θαηαιιειφηεηαο 

πιηθνχ ζπζθεπαζίαο 

 Έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηε 

ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

ελδπκαζία  ηνπ 

πξνζσπηθνχ 
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ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΧΛΟΤΝΣΑΗ ΥΤΜΑ ΥΧΡΗ ΝΑ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΦΤΞΖ Ζ 

ΚΑΣΑΦΤΞΖ (ΟΠΡΗΑ, ΔΛΗΔ, ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΕΑΥΑΡΧΓΖ ΚΛΠ) 

 

εκεία Διέγρνπ Κίλδπλνο  Πξνιεπηηθά κέηξα ειέγρνπ Παξαθνινύζεζε  

Πξνκήζεηα  - 

Παξαιαβή  
 Πξνκήζεηα 

πξντφλησλ εθηφο 

ησλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί 

 Πξνκήζεηα απφ αμηφπηζηνπο 

πξνκεζεπηέο 

 Έιεγρνο θαηά ηε 

παξαιαβή ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ 

πξντφλησλ ζρεηηθά κε: 

- Οξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά,  

- Ξέλεο πξνζκίμεηο 

- Δληνκνινγηθέο 

πξνζβνιέο 

  

Απνζήθεπζε 

πξντόλησλ  
 Δπηκφιπλζε απφ 

παξάζηηα/ έληνκα, 

ηξσθηηθά, ζθφλε  

 

 Απνζήθεπζε ζε θιεηζηά 

δνρεία / πεξηέθηεο 

 Καζαξηζκφο απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ (δάπεδν, ηνίρνη θιπ)  

 Καζνξηζκφο πξνγξάκκαηνο 

θαηαπνιέκεζεο  ηξσθηηθψλ 

θαη εληφκσλ ζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  

 Οπηηθφο έιεγρνο 

θαζαξηφηεηαο 

 Έιεγρνο γηα  αλάπηπμε 

ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ 

ζηνπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο. 

Έθζεζε  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή απφ 

- ην πεξηβάιινλ 

- ην πξνζσπηθφ 

- ηνπο θαηαλαισηέο 

 Σα φζπξηα, ην ξχδη, ηα 

δεκεηξηαθά, ηα κπαραξηθά 

θαη απνμεξακέλα θπηά, 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε 

θαηάιιεινπο, θαζαξνχο 

πεξηέθηεο ηνπνζεηεκέλνπο 

ζε πάγθνπο ή ζε παιέηεο.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο 

επαθή ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ζπζθεπαζηψλ ηνπο κε ην 

δάπεδν. Πξνηείλεηαη ε 

έθζεζή ηνπο ζε χςνο 

ηνπιάρηζην 0,45 m απφ ην 

έδαθνο  

 Σα ηξφθηκα πνπ 

θαηαλαιψλνληαη ρσξίο λα 

απαηηνχλ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία, φπσο ειηέο, 

μεξνί θαξπνί, δαραξψδε, 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

αλνηθηνχο πεξηέθηεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζήθεο 

έθζεζεο ή ζε δηαθαλείο 

πεξηέθηεο πνπ θιείλνπλ γηα 

λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

έληνκα , ζθφλεο θ.ι.π. 

 Απαγνξεχεηαη ε ςειάθεζε 

ησλ ηξνθίκσλ απηψλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο 

 

  

 Έιεγρνο ησλ δηαηάμεσλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

έθζεζεο ησλ πξντφλησλ  
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Πεξηηύιηγκα  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή / ρεκηθή απφ 

- ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο 

- ην πξνζσπηθφ  

 Τγηεηλή ζπζθεπαζία, ζε 

θαηάιιειν πιηθφ  

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

θαη θαηαιιειφηεηαο  

πιηθνχ ζπζθεπαζία 

 Έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηε 

ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

ελδπκαζία  ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο πιπζίκαηνο ησλ 

ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

κε απνξξππαληηθφ, ζε 

εηδηθφ ληπηήξα. 
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ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΠΧΛΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΦΤΞΖ Ζ ΚΑΣΑΦΤΞΖ 

(DELICATESSEN)  

 

εκεία Διέγρνπ Κίλδπλνο  Πξνιεπηηθά κέηξα 

ειέγρνπ 

Παξαθνινύζεζε  

Πξνκήζεηα   Ζ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ 

αθαηάιιεισλ γηα 

θαηαλάισζε, πνπ 

έρνπλ επηκνιπλζεί  κε 

κηθξννξγαληζκνχο, 

ρεκηθέο νπζίεο  ή μέλεο 

χιεο. 

 Πξνκήζεηα απφ αμηφπηζηνπο 

πξνκεζεπηέο 

 Σα ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, 

γεληθά πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 

ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο πνπ 

επηβάιιεη ν Κψδηθαο 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

 Σα ηξφθηκα δσηθήο 

πξνέιεπζεο πξέπεη λα έρνπλ 

παξαρζεί, επεμεξγαζζεί θαη 

ζπζθεπαζζεί ζε 

εγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο 

 Έιεγρνη θαηά ηε 

παξαιαβή : 

 Οξγαλνιεπηηθφο 

έιεγρνο  

 Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο 

ζπζθεπαζίαο (γηα ηα 

ζπζθεπαζκέλα) 

 Έιεγρνο εκεξνκελίαο 

ιήμεσο  

 Έιεγρνο επηζήκαλζεο 

 

Μεηαθνξά   Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή απφ 

ην κεηαθνξηθφ κέζν ή 

αιινίσζε ιφγσ 

αθαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίαο 

κεηαθνξάο 

 Καζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 

κεηαθνξάο (ςχμε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο): 

ζεξκνθξαζία  4
ν
C γηα ηα 

ςπγκέλα θαη  -18
ν
C γηα ηα 

θαηεςπγκέλα 

 

 

 Έιεγρνο ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ 

κεηαθνξάο, ή ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ 

πξντφλησλ 

 Έιεγρνο κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ θαηά ηε 

παξαιαβή γηα ηελ 

εθαξκνγή θαλφλσλ 

πγηεηλήο 

Παξαιαβή  Μηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε θαηά  

ηε παξαιαβή ιφγσ 

ιάζνο ρεηξηζκψλ 

πξνζσπηθνχ θαη 

παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ παξαιαβήο 

θαη παξακνλήο ησλ 

πξντφλησλ εθηφο 

ςχμεο / θαηάςπμεο  

 σζηνί ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

παξαιαβή 

 Απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ - 

ηαρεία απνζήθεπζε ηνπο ζε 

εηδηθνχο ρψξνπο ςχμεο ή 

θαηάςπμεο 

 

 Έιεγρνο ησλ ρεηξηζκψλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

 Έιεγρνο πξντφλησλ 

θαηά ηελ παξαιαβή 

Απνζήθεπζε 

πξντόλησλ κε 

ςύμε ή κε 

θαηάςπμε  

 Αχμεζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ κε 

θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ 

απνζήθεπζεο: 

- Θεξκνθξαζίαο 

- παξαηεηακέλνπ 

ρξφλνπ 

απνζήθεπζεο. 

 Σα γαιαθηνθνκηθά θαη 

ηπξνθνκηθά πξντφληα πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη ππφ ςχμε 

ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 0-6
o
C, 

θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

ζπζθεπαζία ηνπο 

(εκεξνκελία ιήμεσο) 

 Σα απγά πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζθηεξφ 

θαη δξνζεξφ κέξνο.  

 Σν κέιη πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζε δξνζεξφ θαη 

ζθηεξφ ρψξν. 

 Γεληθά , δηαηήξεζε ζε 

ζεξκνθξαζία  4
ν
C γηα ηα 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο 

 Έιεγρνο ζσζηήο 

δηαθίλεζεο 
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ςπγκέλα θαη  -18
ν
C γηα ηα 

θαηεςπγκέλα  

 Απνζήθεπζε γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζσζηή 

δηαθίλεζε (first in- first out) 

  Δπηκφιπλζε απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ ή  ηνπο 

ςπθηηθνχο 

ζαιάκνπο 

 Καζαξηζκφο ςπθηηθψλ 

ζαιάκσλ (δάπεδν, ηνίρνη 

θιπ)  

 Γηαηήξεζε ησλ πξντφλησλ 

κέζα ζε πεξηέθηεο ή 

θαιπκκέλα  

 Οπηηθφο έιεγρνο 

θαζαξηφηεηαο 

 Έιεγρνο θάιπςεο 

πξντφλησλ 

  Γηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε σκψλ 

κε έηνηκα πξνο 

θαηαλάισζε 

πξντφληα  

 Γηαρσξηζκφο σκψλ – 

έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε 

πξντφλησλ 

 Υξεζηκνπνίεζε μερσξηζηψλ 

ζαιάκσλ ςχμεο / ςπγείσλ / 

/ θαηαςχμεσλ   

 Έιεγρνο δηαρσξηζκνχ 

πξντφλησλ 

Πξνεηνηκαζία, 

ηεκαρηζκόο, 

ζεξβίξηζκα   

 Γηαζηαπξνχκελε / 

κηθξνβηνινγηθή 

επηκφιπλζε απφ 

 Σνλ εμνπιηζκφ 

(κεραλέο 

ηεκαρηζκνχ, 

επηθάλεηεο 

εξγαζίαο)  

 ην πξνζσπηθφ  

 Καζαξηζκφο κεραλψλ 

ηεκαρηζκνχ, επηθαλεηψλ 

εξγαζίαο   

 Δθαξκνγή απζηεξψλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο απφ ην 

πξνζσπηθφ (ζηνιή, θαπέιν, 

γάληηα)  

 Μεηά ηνλ ηεκαρηζκφ, άκεζε 

ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο 

(πρ δακπφλ) ζην ςπγείν ή 

ζηε ςπρφκελε βηηξίλα 

έθζεζεο, αθνχ πξψηα 

θαιπθζεί θαηάιιεια  

 Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο κε 

επηζεψξεζε 

- ηνπ εμνπιηζκνχ 

- ηνπ πξνζσπηθνχ 

Έθζεζε 

πξντόλησλ   
 Αχμεζε 

κηθξννξγαληζκψλ 

ιφγσ αθαηάιιειεο   

ζεξκνθξαζίαο 

έθζεζεο 

 Γηαζηαπξνχκελε 

επηκφιπλζε απφ 

άιια πξντφληα  

 Δπηκφιπλζε απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο  

 Έθζεζε ησλ πξντφλησλ ππφ 

ςχμε ζε ςπρφκελεο βηηξίλεο 

έθζεζεο   

 Έθζεζε ησλ πξντφλησλ ππφ 

θαηάςπμε ζε εηδηθέο 

πξνζήθεο γηα θαηεςπγκέλα 

πξντφληα.  

 Υξήζε θαζαξνχ εμνπιηζκνχ 

 Γηαρσξηζκφο πξντφλησλ 

φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ  

 Πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε 

ηνπνζέηεζε ζε εηδηθέο 

βηηξίλεο ή πξνζήθεο 

 Έιεγρνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο έθζεζεο 

 Έιεγρνο  ηεο ηήξεζεο 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

θαηά ηελ έθζεζε 

 

Πεξηηύιηγκα  Δπηκφιπλζε 

κηθξνβηνινγηθή / 

θπζηθή / ρεκηθή απφ 

- ην πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο 

- ην πξνζσπηθφ  

 Τγηεηλή ζπζθεπαζία, ζε 

θαηάιιειν πιηθφ  

 Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο 

γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ 

πξνζσπηθνχ  

 

 Έιεγρνο θαζαξηφηεηαο 

θαη θαηαιιειφηεηαο 

πιηθνχ ζπζθεπαζίαο 

 Έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο, ηε 

ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ 

ελδπκαζία  ηνπ 
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πξνζσπηθνχ 

 Έιεγρνο πιπζίκαηνο ησλ 

ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

κε απνξξππαληηθφ, ζε 

εηδηθφ ληπηήξα. 
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ΜΔΡΟ   6   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1    :  ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΗ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ 

 
Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ κε ςύμε/ θαηάςπμε 

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

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

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

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

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

 

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

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

- ηα πξντφληα απνζεθεχνληαη θαηεπζείαλ κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπο, 

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

ηα πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. 

 

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

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

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

εμνπιηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 1. Δλδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο / απνζήθεπζεο  ησλ ηξνθίκσλ  

Δίδνο Σξνθίκσλ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ Δ ΒΑΘΜΟΤ 

ΚΔΛΗΟΤ 

ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ 

Νσπφ θξέαο  <7
ν
 C >85% 

Παξαπξντφληα θξέαηνο <3
ν
 C  

Καηεςπγκέλν θξέαο  <-15 >85% 

Πνπιεξηθά  4
ν
 C  

Καηεςπγκέλα πνπιεξηθά  <-18
ν
 C  

Αιηεχκαηα  <4
ν
 C  

Καηεςπγκέλα αιηεχκαηα  <-18
ν
 C  

Σπξί καιαθφ  0 έσο 2
ν 
C 85-95 

Σπξί ζθιεξφ 0 έσο 1
ν
 C 75-85 

Γάια λσπφ  0-2
ν
 C  

Γηανχξηε  <4
ν
 C  
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Βνχηπξν λσπφ  -2 έσο 4
ν
 C 75-85% 

Κξέκα (αθξφγαια)  0 έσο 4
ν
 C 75-85 % 

Λίπε δσηθά  < -8 75-85% 

Απγά  0 έσο 1 85-90 

Παηάηεο  4 έσο 10
ν
 C >85% 

Σνκάηεο πξάζηλεο  10-18
ν
 C >85% 

Σνκάηεο  8 έσο  12
ν
 C > 85% 

Μπάκηεο  5 έσο  10
ν
 C > 85% 

Πνξηνθάιηα  2 έσο  10
ν
 C > 85% 

Λεκφληα  10 έσο  15
ν
 C > 85% 

ηαθχιηα  0 έσο  8
ν
 C > 85% 

Μήια  3 έσο  10
ν
 C > 85% 

Αριάδηα  0 έσο  5
ν
 C > 85% 

Βεξίθνθα 0 έσο  2
ν
 C > 85% 

Ρνδάθηλα  0 έσο  7
ν
 C > 85% 

Φξάνπιεο  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Κεξάζηα  0 έσο  4
ν
 C > 85% 

Καξπνχδηα  5 έσο  10
ν
 C > 85% 

Πεπφληα  7 έσο  10
ν
 C > 85% 

Μπαλάλεο  11 έσο  15
ν
 C > 85% 

Ρφδηα  0 έσο  2
ν
 C > 85% 

χθα -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Μειηηδάλεο  7 έσο  10
ν
 C > 85% 

Ακπειφθπιια 0 έσο  6
ν
 C > 85% 

Αγγνχξηα  7 έσο  10
ν
 C > 85% 

Κνινθχζεο  10 έσο  13
ν
 C > 85% 

Κνινθπζάθηα 7 έσο  10
ν
 C > 85% 

Πηπεξηέο  7 έσο  10
ν
 C > 85% 

Φαζνιάθηα  7 έσο  10
ν
 C > 85% 

Αγθηλάξεο  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Καιακπφθηα  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Καξφηα  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Ματληαλφο  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Μαληηάξηα  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Μαξνχιηα, ιάραλα -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Μπηδέιηα  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 
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Παληδάξηα  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Πξάζα, ζπαλάθη, ζπαξάγγηα  0 έσο 5
ν
 C > 85% 

Λάραλα Βξπμειιψλ  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Μπξφθνιν  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

έιηλν  -1 έσο 1
ν
 C > 85% 

Σαξακάο  -5 έσο  -2
ν
 C 70-80 % 

Κάζηαλα  0 έσο  2
ν
 C < 70% 

Ξεξνί θαξπνί  5 έσο  10
ν
 C < 75% 

Κξεκκχδηα, ζθφξδα  -1 έσο  2
ν
 C <70 % 

Καηεςπγκέλα νπσξνθεπεπηηθά  <  -18
ν
 C > 85% 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2    :  ΟΡΟΛΟΓΗΑ  

 

 

Αιηεπηηθά πξντφληα  Όια ηα δψα ή κέξε δψσλ, γιπθψλ ή αικπξψλ πδάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απγψλ ηνπο, εθηφο απφ ηα πδξφβηα ζειαζηηθά, ηνπο βαηξάρνπο θαη ηα πδξφβηα δψα 

πνπ θαιχπηνληαη απφ άιιεο θνηλνηηθέο πξάμεηο. 

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

ζπζθεπαζίαο θαη ησλ εκηθαηεξγαζκέλσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο ή ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο ςχμεο, θαηάςπμεο, 

πγξαζίαο, ειεγρφκελνπ εμαεξηζκνχ κε θίιηξα, αηκφζθαηξαο CO2, θα.)  

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

πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζε επίπεδα πνπ είλαη αζθαιή γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

Αξρεία   Έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 

 Απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 

Αζθάιεηα ησλ 

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

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

θαηαλαισηή θαη δελ ζίγνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

Αζθαιήο θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εγθπκνλεί ηνλ 

θίλδπλν πηζαλήο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ αλεπάξθεηα ή βιάβε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο   Ζ δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κηαο επηρείξεζεο 

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

ησλ παξακέηξσλ έρνπλ απνθιίλνπλ απφ ηα φξηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. 

 

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

πσινχληαη ηξφθηκα. 

 

Έιεγρνο ησλ θξίζηκσλ 

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

πγηεηλψλ πξντφλησλ θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ, 

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

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

ηνπ ππεχζπλνπ κηαο εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγήο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο 

ή πνπ απνηειεί πξφηππν γηα έλα πξντφλ δσηθήο πξνέιεπζεο ηνπ νπνίνπ 

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

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

νπνίν πξνέξρεηαη.  

Δληφζζηα  Σα παξαπξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζσξαθηθή, θνηιηαθή θαη ππειηθή 

θνηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηξαρείαο θαη ηνπ νηζνθάγνπ. 

Δπαξθέο   Ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν  

Δπεμεξγαζία   Γηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη κεηαβάιινπλ ηελ 

αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε  

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

δπζάξεζησλ θειίδσλ ή αλεπηζχκεησλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα  

Δπηηήξεζε   Δπίβιεςε, εμαθξίβσζε, ζπλερείο ή πεξηνδηθνί έιεγρνη ηεο θαηάζηαζεο κηαο 
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νληφηεηαο θαη αλάιπζε φζσλ έρνπλ θαηαγξαθεί έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ηθαλνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο  

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

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο θεξδνζθνπηθέο ή κε: Παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, 

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

πξνζθνξά πξνο πψιεζε ή δηάζεζε ηξνθίκσλ 

Καζαξηζκφο   Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ, μέλσλ ζσκάησλ, ζθφλεο θαη ξχπαλζεο  

Καξπθεχκαηα   Σν αιάηη πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ε κνπζηάξδα, ηα αξηχκαηα 

θαη ηα αξσκαηηθά εθρπιίζκαηά ηνπο,  ηα αξσκαηηθά θπηά θαη ηα αξσκαηηθά 

εθρπιίζκαηά ηνπο.  

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

θξεαηνκεραλή κε αηέξκνλα θνριία.  

Κίλδπλνο ησλ 

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

ζηα ηξφθηκα κε απνηέιεζκα ηα ηξφθηκα λα θαζίζηαληαη αθαηάιιεια πξνο βξψζε  

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

θαηνηθίδησλ κνλφπισλ, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε. 

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

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

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

ςχμε 

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

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

θξαγθφθνηεο, πάπηεο θαη ρήλεο.  

Κξέαο πνπιεξηθψλ 

Νσπφ 
 Σν θξέαο πνπιεξηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο πνπ είλαη 

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

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

ςχμε.  

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

πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηά ηνπο γηα λα κελ παξνπζηάδεηαη θίλδπλνο 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ  

Κξίζηκν εκείν 

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

πεξηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ. 

 

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

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

ησλ πινίσλ ή ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρεξζαίεο, 

ζαιάζζηεο ή αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο.  

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

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

νξγαληζκψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα ζε νπνηνδήπνηε δψληα 

νξγαληζκφ, θαη θάζε ηξνπνπνηεκέλν παξάγσγν ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ην νπνίν 

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

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

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

νξηζκφο δελ πεξηιακβάλεη ηα αλνζνινγηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε επηηξέπεηαη απφ ηελ νδεγία 90/677/ΔΟΚ. 

Παξαγσγή   Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ 

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

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

απνζήθεπζε, ε κεηαθνξά/ δηαλνκή/ δηαθίλεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

Παξαζθεπάζκαηα 

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

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



 97 

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

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

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

λα εμαθαλίζεη έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λσπνχ θξέαηνο. 

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

πξνζθνιιεκέλν ζην ζθάγην.  

Πεξηνρέο πςεινχ 

θηλδχλνπ 
 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ είλαη ζεκαληηθή ε παξνπζία ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε εθαξκνγή 

πνιχ απζηεξψλ κέηξσλ πγηεηλήο γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ 

πξντφλησλ. 

Πεξηνρέο ρακεινχ 

θηλδχλνπ 
 Πεξηνρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ δελ παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθφο 

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

γεληθνί θαλφλεο πγηεηλήο. 

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

Πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο 
 Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ πνζνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθθξαζε ηνπο 

ζηαζεξφηππνη θαη επηηξεπηά φξηα. 

Πξντφληα κε βάζε ην 

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

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

απνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λσπνχ θξέαηνο. 

Πξντφληα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο  
 Όια ηα αιηεπηηθά πξντφληα πνπ γελλψληαη θαη εθηξέθνληαη ππφ ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο έσο φηνπ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά σο ηξφθηκα. Ωζηφζν, ζεσξνχληαη σο 

πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη νη ηρζχεο ή ηα καιαθφζηξαθα, γιπθψλ ή αικπξψλ 

πδάησλ, ηα νπνία αιηεχνληαη ζε λεαξή ειηθία ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη 

δηαηεξνχληαη κέρξη λα θηάζνπλ ην εκπνξηθφ κέγεζνο πνπ αιηεχνληαη ζην θπζηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ θαη δηαηεξνχληαη ζηε δσή ψζηε λα πσιεζνχλ αξγφηεξα δελ 

ζεσξνχληαη σο πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθφζνλ δηαηεξνχληαη απιψο ζηε δσή 

θαη δελ θαηαβάιιεηαη θακία πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ή ηνπ 

βάξνπο ηνπο.  

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

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

ησλ -18
 o

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

θξπζηάιισζεο θαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο ζεξκφηεηαο, ηα 

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

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

θηλδχλσλ ησλ ηξνθίκσλ. 

 

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

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

πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη αθαηάιιειν γηα ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ.  

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

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

γπαιί, πιαζηηθφ ή ραξηί. 

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

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

πξντφληνο. 

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

ζε πεξηέθηε. Ζ δεχηεξε ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξντφληνο ζηα ζεκεία δηάζεζεο ή πψιεζεο ηνπ. 

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

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

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

απνθνπή ησλ άθξσλ ζην χςνο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ηαξζνχ, ηελ αθαίξεζε ηεο 
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θεθαιήο, ηεο νπξάο, θαη ησλ καζηψλ, θαη κεηά ηελ εθδνξά (βννεηδή, αηγνπξφβαηα, 

κφλνπια).  

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

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

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

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

νηζνθάγνπ θαη ηεο ηξαρείαο παξακέλνπλ πξναηξεηηθέο. 

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

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

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

Σξφθηκα πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο 
 Σξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία αιινηψλνληαη εχθνια θαη επηηξέπνπλ 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. 

Τγηεηλή θαηαζθεπή 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ επηηξέπεη ηνλ εχθνιν 

θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ηνπο. 

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

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

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

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

θαηαλαισηή). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3    :  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

 
 

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

1993. 

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

 Ηνπλίνπ 1964 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

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

268/71, 24.9.91. 

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

 Ηνπιίνπ 1980 πεξί ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Δπίζεκε 

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

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

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

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

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

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

 Γεθεκβξίνπ 1989 ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο πνπ 

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

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

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

 Ηνπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο θαη 

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

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

Απιθμ. L 224/29, 18.08.90 

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

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

Κοινοηήηων, Απιθμ. L 156/13, 08.06.89 

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

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

9. 91/492/EOK. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 

268/1. 

10. 91/493/EOK. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ ςαξηψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 264/15 

11. 92/116/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

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

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



 100 

12. 92/118/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1992 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πγεηνλνκηθνχ 

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

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

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

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

L 62/49, 15.03.93 

13. 94/65/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1994 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ 

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

Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, Απιθμ. L 368/10, 31.12.94 

14. 95/23/ΔΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 22αο Ηνπλίνπ 1995, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 64/433/ΔΟΚ ηνπ 

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

Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 243/7, 11.10.95. 

15. 95/68/ΔΟΚ. Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 22
εο

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

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

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

15.03.95. 

16. 96/658/ΔΟΚ. Απφθαζε Δπηηξνπήο ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ έγθξηζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αγνξέο ρνλδξηθήο πψιεζεο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών 

Κοινοηήηων, L 302/22, 26.11.96. 

17. 2200/96/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ 1996 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 297/1, 21.11.96. 

18. 857/1999/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
αο

 Απξηιίνπ 1999 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 108/7, 22.04.99. 

19. 404/93/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1993 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο αγνξάο ζηνλ 

ηνκέα ηεο κπαλάλαο. Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 47/1, 25.02.93. 

20. 3290/94/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22
εο

 Γεθεκβξίνπ 1994 ζρεηηθά κε ηηο πξνζαξκνγέο θαη ηα 

κεηαβαηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ νη νπνίεο 

έρνπλ ζπλαθζεί ζην πιαίζην ησλ πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο. 

Δπίζημη Δθημεπίδα ηων Δςπωπαϊκών Κοινοηήηων, L 349/105, 31.12.94. 

21. 1637/98/ΔΚ. Καλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Ηνπιίνπ 1998 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) 
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