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Δηζαγσγή 

Η πγεία ησλ παηδηώλ ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαζνξίδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ζεκαληηθή ζέζε έρεη ε θαηαλάισζε αζθαιώλ, πγηεηλώλ θαη ζξεπηηθώλ ζρνιηθώλ 

γεπκάησλ.  

Οη ππεύζπλνη γηα ηηο ππεξεζίεο δηαηξνθήο ζηα ζρνιεία (θπιηθεία, θαθεηέξηεο, θέηεξηγθ) 

αληηκεησπίδνπλ ηηο αθόινπζεο πξνθιήζεηο: 

 Να ιεηηνπξγήζνπλ σο επηρείξεζε ηξνθίκσλ ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο  

 Να αληαγσληζηνύλ κε επηηπρία ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ηεο αγνξάο 

 Να παξέρνπλ πνηνηηθά ηξόθηκα ζηα παηδηά ηα νπνία πξέπεη λα είλαη αζθαιή θαη 

ζξεπηηθά . 

Οη εξγαδόκελνη ζε έλα ζρνιηθό θπιηθείν πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη ζεξβίξνπλ ζρνιηθά γεύκαηα 

απνηεινύλ ηελ πξώηε γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξόθηκα. 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ  ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ πνηνη είλαη νη θπξηόηεξνη θίλδπλνη γηα ηα 

ηξόθηκα θαη πνηα είλαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνπλ γηα λα πξνζηαηεύνπλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

Ο παξόλ «Οδεγόο Τγηεηλήο γηα ηα ρνιηθά Κπιηθεία» εθπνλήζεθε από ηνλ ΔΦΔΤ θαη 

απεπζύλεηαη ζην πξνζσπηθό πνπ πξνκεζεύεηαη, δηαηεξεί, πξνεηνηκάδεη θαη ζεξβίξεη ηα 

γεύκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ζρνιηθά θπιηθεία θαη ζηε ζρνιηθή θαθεηέξηα. Πεξηγξάθεη κε 

ιεπηνκέξεηα όια ηα κέηξα πγηεηλήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ 

θπιηθείνπ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην πςειόηεξν επίπεδν πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ ζην ρώξν 

απηό .  

Ο «Οδεγόο Υγηεηλήο γηα ηα Σρνιηθά Κπιηθεία» θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο  ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο 

Απόθαζεο 487 (ΦΔΚ 1219Β- 04.10.2000) ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 93/43/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο Υγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 

Α1β/8577/83 (ΦΔΚ 526/83 η.Β΄) θαη ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Α2Δ/νηθ. 1653 (ΦΔΚ 563/98 η. 

Β΄). 

 

Σην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο «Οδεγνύ Υγηεηλήο» πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζρνιηθά 

θπιηθεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζύκθσλα κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα λνκνζεζία επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ ηα παξαθάησ πξντόληα: 

ΓΖΟΑΓΩΓΕ 
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 άληνπηηο θαη ηνζη κε ηπξί. Η πξνζζήθε θξέζθνπ βνπηύξνπ θαη επνρηαθώλ 

ιαραληθώλ (ληνκάηα, καξνύιη) είλαη πξναηξεηηθή. 

 Φσκί θαη απιά αξηνζθεπάζκαηα (θξπγαληέο, αξηίδηα, θνπινύξηα, θξαληδνιάθηα, 

ιαγάλεο, παμηκάδηα). 

 ηαθηδόςσκν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 

 Σπξόπηηα ή ζπαλαθόπηηα 

 Σπξηά 

 Γάια ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 

 Γηανύξηη ‘παληόο’ ηύπνπ (ρσξίο ζπλζεηηθέο, γιπθαληηθέο θαη ρξσζηηθέο ύιεο). 

Δπηηξέπνληαη κε θξνύηα, θξπγαληέο, δεκεηξηαθά θαη μεξνύο θαξπνύο. 

 Φξνύηα επνρήο πιπκέλα θαη ηπιηγκέλα ζε ζεινθάλ 

 Φπζηθνί ρπκνί θξνύησλ κε πεξηεθηηθόηεηα ρπκνύ 100% 

 Ξεξνί θαξπνί ζε κηθξή ζπζθεπαζία 

 Σζάη θαη ινηπά αθεςήκαηα 

 Καθέο (κόλν γηα ην πξνζσπηθό) 
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1. Πνηόηεηα  ηξνθίκσλ 

Τν ζρνιηθό θπιηθείν όπσο θαη θάζε άιιε εγθαηάζηαζε δηάζεζεο ηξνθίκσλ, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξεί βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, 

έηζη  ώζηε ηα παηδηά λα ιακβάλνπλ ηξόθηκα πςειήο πνηόηεηαο θαη αζθαιή θαη λα εμαιείθεηαη 

ν θίλδπλνο ηξνθηθώλ δειεηεξηάζεσλ. Τξνθηθέο δειεηεξηάζεηο είλαη αξξώζηηεο πνπ 

πξνθαινύληαη από ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ βαθηήξηα ή άιινπο κηθξννξγαληζκνύο ή ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

 

Τα ηξόθηκα γίλνληαη  αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε όηαλ: 

 Δίλαη αιινησκέλα ή  

 Έρνπλ επηκνιπλζεί 

 

1.1. Αιινίσζε ηξνθίκσλ 

 

Η αιινίσζε ησλ ηξνθίκσλ πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζηα αξρηθά 

ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ ή κεηαθέξνληαη ζηα ηξόθηκα από ηνπο αλζξώπνπο, ηα έληνκα, ηηο 

κνιπζκέλεο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηα ζθεύε, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηνλ κνιπζκέλν αέξα. 

Όηαλ ηα ηξόθηκα δηαηεξνύληαη ζε ζπλζήθεο θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ, ηόηε νη κηθξννξγαληζκνί πνιιαπιαζηάδνληαη γξήγνξα ζην θαηλνύξην ηνπο 

«ζπίηη». Αλ ζηα ηξόθηκα αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ ηόηε είλαη πηζαλόλ λα 

πξνθιεζεί ηξνθηθή δειεηεξίαζε. Η ηξνθηθή δειεηεξίαζε ζηα παηδηά κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξή. 

Κνηιηαθνί πόλνη, δηάξξνηα θαη εκεηόο είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα ηεο ηξνθηθήο 

δειεηεξίαζεο ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζε 2 σο 36 ώξεο αιιά θαη ζε 72 ώξεο κεηά ηελ 

θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ. Μεξηθέο θνξέο αθόκε θαη έλαο ζηνκαρόπνλνο πνπ 

αληηπαξέξρεηαη ηεο πξνζνρήο καο,  κπνξεί λα είλαη κηα ήπηα κνξθή ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο. 

Τξνθηθή δειεηεξίαζε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ  θαη ηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ θαιή εκθάληζε, 

νζκή θαη γεύζε. 

ΙΓΞΜΟ 1:  ΒΑΟΖΗΓΟ ΑΞΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ  

 

ΙΓΞΜΟ 1: ΒΑΟΖΗΓΟ ΑΞΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ 
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1.2. Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 

 

Τα ηξόθηκα επηκνιύλνληαη  κε  κηθξννξγαληζκνύο  όρη κόλν από ηνπο αλζξώπνπο αιιά θαη 

από: 

 Μύγεο , θαηζαξίδεο θαη ηξσθηηθά  

 Μνιπζκέλεο επηθάλεηεο εξγαζίαο , ζθεύε θαη εμνπιηζκό 

 Μνιπζκέλν αέξα 

 Τξίρεο 

 Κνκκάηηα από βεξλίθη λπρηώλ 

 

Τα ηξόθηκα  επηκνιύλνληαη επίζεο κε: 

 Δπηθίλδπλα μέλα ζώκαηα ( ζπαζκέλα γπαιηά ή πιαζηηθά) 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο (εληνκνθηόλα, θαζαξηζηηθά πξντόληα, θ.α) 

Η επηκόιπλζε πξνθαιείηαη ζπλήζσο ζηα ηξόθηκα πνπ κέλνπλ απξνζηάηεπηα ζε έλα 

«ερζξηθό» πεξηβάιινλ, όπσο είλαη νη  θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηνπ  θπιηθείνπ, νη αθαηάιιεινη 

ρεηξηζκνί ησλ ηξνθίκσλ από ην πξνζσπηθό θαη ε παξνπζία εληόκσλ (κπγώλ, θαηζαξηδώλ) θαη 

ηξσθηηθώλ (πνληηθώλ). Η εζθαικέλε ρξήζε πεξηεθηώλ (δνρείσλ) πνπ δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

ηε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ κπνξεί λα είλαη κηα άιιε αηηία επηκόιπλζήο ηνπο, όπσο είλαη θαη  ε 

ζθόλε πνπ κεηαθέξεηαη κε ηνλ  αέξα γύξσ από ηα αλνηθηά έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα. 

 

Ο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηα ηξόθηκα επλνείηαη από : 

 Σε ζύλζεζε ησλ ηξνθίκσλ, πνιιά ηξόθηκα επλννύλ ηελ αλάπηπμή ηνπο.  Όπσο  νη 

άλζξσπνη, έηζη θαη νη κηθξννξγαληζκνί ζέινπλ λεξό (πγξαζία ζηα ηξόθηκα), ζξεπηηθέο 

νπζίεο (π.ρ πεγή ελέξγεηαο θαη αδώηνπ, βηηακίλεο θαη αλόξγαλα ζπζηαηηθά) θαη 

ηξόθηκα κε θαηάιιειε νμύηεηα  γηα λα αλαπηπρζνύλ (π.ρ ηξόθηκα πνπ δελ είλαη ηόζν 

όμηλα ή αιθαιηθά). 

 Από ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα από ηε ζεξκνθξαζία θαη 

ηνλ ρξόλν πνπ δηαηεξνύληαη ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία. Ζ επλντθή ζεξκνθξαζία γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ είλαη κεηαμύ 50C έσο 60 0C. Έμσ από ηελ 

επηθίλδπλε απηή δώλε νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί δελ κπνξνύλ λα 

πνιιαπιαζηαζηνύλ ζε πιεζπζκνύο ηθαλνύο λα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθή δειεηεξίαζε. 

Σε ζεξκνθξαζίεο όκσο κεηαμύ  50C έσο 60 0C  ηα βαθηήξηα πνιιαπιαζηάδνληαη πην 

γξήγνξα, ρξεηάδνληαη δειαδή ιηγόηεξν ρξόλν γηα λα απμεζεί ν αξηζκόο ηνπο. Η 

αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ βαθηεξίσλ νθείιεηαη ζηε δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ ηνπο. 
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Οξηζκέλα βαθηήξηα δηαηξνύληαη θάζε 20 ιεπηά. Γηα παξάδεηγκα έλα  θύηηαξν  

ζηαθπιόθνθθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, κπνξεί κε ζπλερείο 

δηαηξέζεηο  λα παξάγεη  ζε 7 ώξεο 1.045.576 λένπο ζηαθπιόθνθθνπο.  

Πέληε παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ κηθξνβηαθή αλάπηπμε ζηα ηξόθηκα: 

  

1. Τα ηξόθηκα  δσηθήο πξνέιεπζεο (ηπξηά, γάια, γηανύξηη) επλννύλ πεξηζζόηεξν ηελ 

αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ γη απηό θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο 

ρεηξηζκνύο ηνπο. 

2. Η πγξαζία ησλ ηξνθίκσλ 

3. Η ζεξκνθξαζία πνπ δηαηεξνύληαη ηα ηξόθηκα 

4. Η νμύηεηα ησλ ηξνθίκσλ  

5. Ο ρξόλνο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ 

 

1.3. Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη ε επηκόιπλζε ησλ ηξνθίκσλ; 

 

Με ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πγηεηλήο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αιινίσζε ή εκπνδίδνπλ ηελ 

επηκόιπλζε ησλ ηξνθίκσλ. Τα ζπνπδαηόηεξα κέηξα είλαη : 

 Ζ θαζαξηόηεηα ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ παξαζθεπάδνληαη 

ή δηαηεξνύληαη ηα ηξόθηκα. 

 Ζ δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, ζε θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ςύμεο ή πεξηβάιινληνο. Ο πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο δηαηήξεζεο 

ησλ ηξνθίκσλ πνπ αιινηώλνληαη εύθνια ζε ζεξκνθξαζία κεηαμύ 50C θαη 

600C ώζηε λα κε δίλεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο ζηα βαθηήξηα λα 

πνιιαπιαζηαζηνύλ ζε πιεζπζκνύο ηθαλνύο λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα . 

 Ζ θαζαξηόηεηα, ε πγεία θαη νη ζσζηνί ρεηξηζκνί ηνπ πξνζσπηθνύ  ώζηε 

λα απνθεπρζνύλ νη επηκνιύλζεηο ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

 Ζ αγνξά κε αιινησκέλσλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθίκσλ ή ηξνθίκσλ.  

 Ζ απόξξηςε απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά ηελ 

απνζήθεπζε ή έρεη ιήμεη ε εκεξνκελία δηαηεξεζηκόηεηάο ηνπο. Θα πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ηξόθηκα πνπ δηαηεξνύληαη κε ςύμε  ή κε 

θαηάςπμε Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη ζπλζήθεο 
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απνζήθεπζεο ηνπο (ζεξκνθξαζία θαη ρξόλνο απνζήθεπζεο, θαζαξηόηεηα 

ςπγείνπ ή θαηαςύθηε θ.α.). 

 Ζ  ρξεζηκνπνίεζε ηξνθίκσλ κε θαλνληθή θαη όρη παξαβηαζκέλε ή 

παξακνξθσκέλε ζπζθεπαζία. Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε  ζπζθεπαζηώλ κε ζρηζίκαηα, θνπζθώκαηα, αηειή 

ζπγθόιιεζε, θ.α. 
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ΜΖ 5 ΒΑΟΖΗΓΟ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΓΟ ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΓΦΑΞΙΜΔΓΖΟ  

ΗΑΚΜΚΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ ΩΟΠΓ ΚΑ ΝΞΜΟΦΓΞΓΖΟ ΑΟΦΑΘΕ ΠΞΜΦΖΙΑ 

ΓΖΚΑΖ: 

 

1. ΑΓΜΞΑ –ΝΑΞΑΘΑΒΕ Α΄και Β΄ΡΘΩΚ και ηωμ ΓΠΜΖΙΩΚ ΓΖΑ 

ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 

2. ΔΖΑΠΕΞΕΟΕ Α΄και Β΄ΡΘΩΚ και ΓΠΜΖΙΩΚ ΓΖΑ 

ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 

3. ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 

4. ΓΗΘΓΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 

5. ΝΩΘΕΟΕ ΠΞΜΦΖΙΩΚ 

 

2.1. Αγνξά –παξαιαβή α΄θαη β΄πιώλ έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ  

  
Τα ηξόθηκα κπνξεί λα πεξηέρνπλ επηβιαβείο κηθξννξγαληζκνύο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο γη 

απηό ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη από αμηόπηζηνπο ή εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο . 

Μελ αγνξάδεηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ηξόθηκα πνπ κπνξεί λα κελ είλαη αζθαιή, όπσο είλαη 

ηα αθόινπζα:  

 Σξόθηκα ζηα νπνία έρεη πεξάζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. 

 Σξόθηκα κε εκθαλή αιινίσζε ζην ρξώκα, ζηε ζύζηαζε θαη  ζηελ νζκή.  

 Σξόθηκα πνπ δηαηεξνύληαη ζην ςπγείν θαη  έρνπλ δηνγθσκέλε ζπζθεπαζία, 

γηαηί ε δηόγθσζε πξνθαιείηαη από βαθηήξηα πνπ παξάγνπλ αέξηα. Τα ηξόθηκα 

πνπ ζπλήζσο πξνζβάιινληαη από απηά ηα βαθηήξηα είλαη νη ρπκνί θξνύησλ θαη 

ΙΓΞΜΟ 2:  ΗΑΚΜΚΓΟ ΡΓΖΓΖΚΕΟ  

ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΠΕΞΓΖ ΠΜ ΟΜΘΖΗΜ ΗΡΘΖΗΓΖΜ ΗΑΠΑ 

ΠΕΚ ΑΓΜΞΑ, ΝΑΞΑΘΑΒΕ, ΔΖΑΠΕΞΕΟΕ, 

ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ, ΓΗΘΓΟΕ ΗΑΖ ΝΩΘΕΟΕ ΠΩΚ 

ΠΞΜΦΖΙΩΚ 
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ηα γαιαθηνθνκηθά  πξντόληα (γάια, ηπξηά, γηανύξηηα). Διέγμεηε πξνζεθηηθά όιεο 

ηηο ζπζθεπαζίεο πξηλ ηελ αγνξά. 

Τα ηξόθηκα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε νρήκαηα - ςπγεία . Καηά ηελ 

παξαιαβή ηνπο πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ.  

 
Δπηιέγνληαο ηνπο πξνκεζεπηέο 
 

Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα : 

 Έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη θαιή θήκε. 

 Δθαξκόδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 

 Δθπαηδεύνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο ζε βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο  ηξνθίκσλ 

 Να θξνληίδνπλ ώζηε ηα πξντόληά ηνπο λα έρνπλ ζηαζεξή πνηόηεηα. 

 Παξαδίδνπλ ηα πξντόληά ηνπο εγθαίξσο. 

 Φξεζηκνπνηνύλ θνξηεγά δηαλνκήο ζε θαιή θαηάζηαζε , θαζαξά θαη κε θαλνληθή 

ζεξκνθξαζία ςύμεο ή θαηάςπμεο όηαλ ρξεηάδεηαη. 

 

Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη….  

 Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη 

ε λνκνζεζία 

 Να εθαξκόδνπλ ζύζηεκα HACCP ή όπνπ 

πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ ΔΦΔΤ λα εθαξκόδνπλ ηνλ 

«νδεγό πγηεηλήο» πνπ ηνπο αθνξά. 

 Να ζπζθεπάδνπλ ηα ηξόθηκα ζε πξνζηαηεπηηθό, 

αδηαπέξαζην θαη αλζεθηηθό πιηθό ζπζθεπαζίαο, 

θαηάιιειν γηα ηξόθηκα. 

Δζύ ζα πξέπεη…    

 Να ελεκεξώλεηο ηνπο πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ην ηη 

πεξηκέλεηο από απηνύο 

 Να βάδεηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζην 

ζπκθσλεηηθό αγνξάο. 

 Να δεηάο από ηνπο πξνκεζεπηέο ηηο εθζέζεηο ησλ 

επηζεσξεηώλ ησλ αξρώλ ειέγρνπ. 

 Να ελεκεξώλεηο ηνπο πξνκεζεπηέο όηη ζα επηζεσξείο 

θαηά δηαζηήκαηα ηα θνξηεγά ηνπο. 
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Καηά ηελ παξαιαβή: 

 

Όηαλ ηα θνξηεγά θηάζνπλ ζην θπιηθείν 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δμέηαζε αλ ηα θνξηεγά είλαη θαζαξά θαη 

εάλ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ςύμε είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό 

απνζήθεπζεο 

 Δμέηαζε ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ 

γάιαθηνο, ησλ ηπξηώλ, ησλ γηανπξηηώλ θαη 

ησλ άιισλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ. 

 
 Δμέηαζε αλ ηα πξντόληα πνπ δηαηεξνύληαη κε ςύμε έρνπλ ηε ζσζηή ζπζθεπαζία θαη 

επηζήκαλζε. 

 Δμέηαζε ηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ ηξνθίκσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε ςύμε, ε ζεξκνθξαζία 

ηνπο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ  6νC. 

 Δμέηαζε αλ ην πεξηερόκελν ησλ πξντόλησλ πνπ παξαιακβάλεηο είλαη θαηαζηξεκκέλν ή 

ππάξρνπλ ελδείμεηο αλάπηπμεο  εληόκσλ. 

 Απέξξηςε ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, ηα πξντόληα αξηνπνηίαο θαη άιια ηξόθηκα πνπ 

κεηαθέξνληαη ζε ιεξσκέλα ηειάξα, θηβώηηα, θνπηηά θα . 

 Μόιηο παξαιάβεηο ηα πξντόληα ζνπ, ηνπνζέηεζέ ηα ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ςύμεο 

ή πεξηβάιινληνο. 
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Παξαιαβή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 
 

Πξντόλ Πνηόηεηα, Δκθάληζε, Γνκή Θεξκνθξαζία Δλδείμεηο γηα απόξξηςε 

ΓΑΛΑ 

 

 

 

 

Παζηεξησκέλν,  

Δξκεηηθά θιεηζηή ζπζθεπαζία 

Λείν θαη ξεπζηό 

Μηθξόηεξε από 

60C 

Θεξκνθξαζία > 60C 

Οζκή αιινησκέλνπ 

Ξηλή ή πηθξή γεύζε 

«θνκκέλν» εκθάληζε 

πεγκάησλ. 

ΓΙΑΟΤΡΣΙ 

 

 

 

 

 

Από παζηεξησκέλν γάια 

Τνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξηλ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

Δξκεηηθά ζθξαγηζκέλν 

 

Μηθξόηεξε από 

60C 

Σρεκαηηζκόο 

θξπζηάιισλ 

πάγνπ όηαλ 

θαηαςύρεηαη. 

Πηθξή γεύζε 

Δκθάληζε κνύριαο. 

Σπαζκέλε ζπζθεπαζία 

ΒΟΤΣΤΡΟ 

 

 

Λείν, αθξάην, γιπθηά γεύζε Μηθξόηεξε από 

60C 

Δκθάληζε κνύριαο 

Αλώκαιε γεύζε 

Οζκή ηαγγηζκέλνπ 

ΣΤΡΙ   

 

 

               

Καλνληθή γεύζε θαη νζκή  

Καλνληθέο γηα ην είδνο ηνπ 

νπέο   

Μηθξόηεξε από 

60C 

Δκθάληζε κνύριαο 

Αλώκαιε γεύζε 

Οζκή ηαγγηζκέλνπ 

Οπέο πνπ δείρλνπλ 

αλώκαιε δύκσζε 

Γίλεηαη απνδεθηή απόθιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο +-20C 

 
Παξαιαβή θξέζθσλ θξνύησλ & ιαραληθώλ 

 
ΠΑΡΔΛΑΒΔ 

Γεύζε θξέζθνπ, απνπζία ή ειάρηζηε πνζόηεηα 

ξύπσλ, απνπζία κνύριαο, «ζθηρηή» πθή 

ΑΠΔΡΡΙΦΔ 

Δλδείμεηο «ζάπηνπ», αλάπηπμεο 

εληόκσλ, κνύριαο, πνιηνπνίεζεο, 

εθρπκώζεηο, απνρξσκαηηζκνύ 
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Παξαιαβή ζπζθεπαζκέλσλ ρπκώλ 
 

Απέξξηςε ηηο ζπζθεπαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ: 

 Γηνγθσκέλα άθξα ή πιεπξέο. 

 Διαηησκαηηθή ζηεγαλνπνίεζε (π.ρ ξαγηζκέλεο ξαθέο ζπγθόιιεζεο) 

 Βαζνπιώκαηα 

 Απνπζία εηηθέηαο 

 Έρνπλ ιήμεη 

 

Παξαιαβή αξηνζθεπαζκάησλ 

 

 Καηά ηελ παξαιαβή άξησλ θαη απιώλ αξηνζθεπαζκάησλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ 

είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηνθηβώηηα κηαο ρξήζεσο ηα νπνία θιείλνπλ ή ζε εηδηθά θηβώηηα 

θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ ηα νπνία είλαη θαιπκκέλα.  

 Καηά ηελ παξαιαβή απιώλ αξηνζθεπαζκάησλ ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο (π.ρ. 

ζηαθηδόςσκν ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία) πξέπεη λα ειέγρεηαη: 

 Αλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αηνκηθέο ζαθνύιεο από πιηθό θαηάιιειν γηα 

ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ (π.ρ. ζεινθάλ, πιαζηηθό πιηθό) 

 Αλ νη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειν πεξηέθηε 

(ραξηνθηβώηηα θ.ά) 

 Η θαηάιιειε επηζήκαλζε ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

o Τν όλνκα ηεο επηρείξεζεο  

o Η δηεύζπλζε ηνπ αξηνπνηείνπ 

o Τν είδνο ηνπ ςσκηνύ ή πξντόληνο  αξηνπνηίαο 

o Τν θαζαξό βάξνο  

o Η εκεξνκελία παξαζθεπήο (κε αλεμίηειε ζθξαγίδα) 

  

Παξαιαβή ηπξνπηηώλ θαη ζπαλαθόπηησλ 

 

 Καηά ηελ παξαιαβή ηπξνπηηώλ θαη ζπαλαθόπηησλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο πνπ είλαη θαιπκκέλνη έηζη ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη ηα ηξόθηκα από ηε ζθόλε, έληνκα ή άιια μέλα ζώκαηα.  
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Παξαιαβή μεξώλ θαξπώλ 

 

Καηά ηελ παξαιαβή μεξώλ θαξπώλ πξέπεη λα ειέγρεηο: 

 Τελ εκεξνκελία ιήμεο 

 Τελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, π.ρ. λα είλαη εξκεηηθά θιεηζκέλν 

 Τελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπζθεπαζίαο, π.ρ. απνπζία μέλσλ 

ζσκάησλ, εληόκσλ θ.α. 

 

 

2.2. Απνζήθεπζε –Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ  

Γεληθέο  νδεγίεο απνζήθεπζεο –δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ : 

 Όια ηα ηξόθηκα ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ρώξνπο 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαηήξεζή ηνπο ( ςπγεία, πξνζήθεο) . 

 Τα ηξόθηκα πνπ δελ δηαηεξνύληαη ζε ςπγείν πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε πξνζήθεο ή  

απνζήθεο ρσξίο πγξαζία,  καθξηά από πεγέο ζεξκόηεηαο, πάλσ ζε ξάθηα ή ζε παιέηεο. 

Οη απνζήθεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη πάληα θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο εληόκσλ, 

θαηζαξηδώλ θαη ηξσθηηθώλ . 

 Καηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο ηα ηξόθηκα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο, ή 

ζε πξνζήθεο, ή ζε βηηξίλεο έθζεζεο  θηι.  ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη δελ επηκνιύλνληαη 

από ζθόλεο, κύγεο, θαηζαξίδεο θαη ηξσθηηθά. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηέθηεο θαηάιιεινη  κόλν γηα  ηξόθηκα. 

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε  αλαθύθισζε ησλ 

απνζεκάησλ, λα ειέγρνληαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο θαη λα θαηαλαιώλνληαη πξώηα εθείλα 

ζηα νπνία πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Καιό είλαη λα εμαληινύληαη ή λα 

απνξξίπηνληαη (αλ είλαη αθαηάιιεια) ηα παιηά απνζέκαηα πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ  ηα 

θαηλνύξηα.  

 Πξηλ ηελ ρξήζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα ειέγρνληαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο  

πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ. Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ηα 

ηξόθηκα ζα πξέπεη λα  απνξξίπηνληαη. 

 Τα πξντόληα θαζαξηζκνύ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη 

ζε εηδηθά ληνπιάπηα πνπ θιεηδώλνπλ ή  ζε εηδηθνύο ρώξνπο  καθξηά από ηα ηξόθηκα.  
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Α) Γηαηήξεζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

 Τα ρύκα αξηνζθεπάζκαηα ( θνπινπξάθηα θ.ι.π. ) ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε 

αλνηθηνύο πεξηέθηεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε γπάιηλεο πξνζήθεο έθζεζεο ή ζα πξέπεη 

κέζα ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο πνπ θέξνπλ θάιπκκα πνπ εθαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά ή 

κέζα ζε γπάιηλεο βηηξίλεο  ώζηε  ηα πξντόληα λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ ζθόλε, ηα 

έληνκα θαη άιιεο ξππάλζεηο. 

 

Β) Γηαηήξεζε ζην ςπγείν.  

Καηά ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ ζην ςπγείν ζα πξέπεη  : 

 Τα ηξόθηκα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια (γάια, βνύηπξν, ηπξηά, θξύα  ζάληνπηηο, γηανύξηηα , 

θπζηθνί ρπκνί θξνύησλ εάλ απαηηείηαη)  ηνπνζεηνύληαη ζε ςπγεία κε ζεξκνθξαζία   50C. 

 Διέγρεηε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ςπγείνπ θαζεκεξηλά, αγνξάζηε έλα θζελό ζεξκόκεηξν. 

 Όια ηα ηξόθηκα πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην ςπγείν (ηνπνζεηνύληαη κε ηελ αξρηθή ηνπο 

ζπζθεπαζία ή πεξηηπιηγκέλα κε δηαθαλέο θηικ ή κέζα ζε δνρεία θαηάιιεια γηα ηξόθηκα. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ςπγείν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεύζεξε 

θπθινθνξία ηνπ αέξα  απνθεύγνληαο ηελ ππεξθόξησζή ηνπ ςπγείνπ κε ηξόθηκα. 

 Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζην ςπγείν επάλσ από 

ηα λσπά γηα λα κελ επηκνιπλζνύλ από ηα ηειεπηαία. Αλ από ηα λσπά ηξόθηκα βγαίλνπλ 

πγξά ηνπνζεηήζηε ηα ζε έλα βαζύ πηάην ή κπνι. 

 Τα ςπγεία πξέπεη λα  έρνπλ ζεξκόκεηξα γηα λα κπνξεί λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο.  

 Να απνζεθεύεηαη ην θξέζθν βνύηπξν θαη ηε καξγαξίλε ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία, 

εμαζθαιίδνληαο όηη ηα πξντόληα δελ ζα επηκνιπλζνύλ θαηά ηελ ζπλερόκελε ρξήζε ηνπο 

(π.ρ. λα εθαξκόδεη θαιά ην θαπάθη, λα ρξεζηκνπνηείηε καραίξη ή ζθεύνο πνπ λα είλαη κόλν 

γη απηόλ ηνλ ζθνπό, λα κελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα από άιιεο ηξνθέο κέζα ζηε 

ζπζθεπαζία ηνπ βνπηύξνπ ή ηεο καξγαξίλεο). 

 Τν ηπξί απνζεθεύεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία. Μεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο 

ηνπ ζα πξέπεη λα επαλαζπζθεπάδεηαη κε δηαθαλέο θηικ (έηζη ώζηε λα απνηξέπεηαη ε 

αλάπηπμε κπθήησλ) ή λα ηνπνζεηείηαη ζε πιαζηηθό δνρείν θαηάιιειν γηα ηξόθηκα θαη  λα 

επηζεκάλεηαη ε εκεξνκελία απνζήθεπζεο ή ιήμεο.  

 Τα ηξόθηκα πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θελό όηαλ αλνηρηνύλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ηα  θξέζθα πξντόληα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 
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ΙΕ ΛΓΚΑΠΓ ΚΑ ΔΖΑΠΕΞΓΖΠΓ ΠΜ ΣΡΓΓΖΜ ΗΑΘΑΞΜ ! 

 

2.3. Πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ  

 Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθή 

επηθάλεηα θνπήο γηα ηα ιαραληθά, δηαθνξεηηθή γηα ηα ηπξηά θαη ην βνύηπξν, θαη 

δηαθνξεηηθή γηα ηα ςσκηά γηα ζάληνπηηο. Πξνκεζεπηείηε ηξεηο επηθάλεηεο από ηεθιόλ 

δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο, πξάζηλν γηα ηα ιαραληθά, θίηξηλν γηα ηα ηπξηά θαη άζπξν γηα ηα 

ςσκηά.   

 Τα ζπζηαηηθά ησλ ζάληνπηηο θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ ρξεηάδνληαη ςύμε ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνύληαη ζηνπο ρώξνπο δηαηήξεζήο ηνπο  ζπζθεπαζκέλα ή θαιπκκέλα  έσο ηε ρξήζε 

ηνπο. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζάληνπηηο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ηα ζπζηαηηθά 

απηά όζν ρξόλν γίλεηαη ιηγόηεξν εθηόο ςύμεο.   

 Πιέλεηε ζρνιαζηηθά ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα θαη ηνπνζεηήζηε ηα θαιπκκέλα ζε 

θαηάιιεινπο πεξηέθηεο  

 Τα ζάληνπηηο ζπληζηάηαη λα πξνεηνηκάδνληαη ζηηο εθηόο δηαιείκκαηνο ώξεο, ώζηε ηα 

ζπζηαηηθά ηνπο λα παξακέλνπλ εθηόο ςπγείνπ ην ιηγόηεξν δπλαηό ρξόλν. Καηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζάληνπηηο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπο κε 

θαηάιιειν θάιπκκα.  

 Τν πξνζσπηθό θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ζα πξέπεη λα : 

 Να αλνίγεη ηηο ζπζθεπαζίεο  (πνπ πεξηέρνπλ έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα) 

κε θάπνην εξγαιείν θαη όρη κε ηα ρέξηα. Δπίζεο πνηέ λα κελ αλνίγεη ζαθνύιεο 

θπζώληαο αέξα κέζα ζε απηέο. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ράξηηλεο πεηζέηεο κηαο ρξήζεο γηα λα ζηεγλώλεη ηα ρέξηα ή γηα 

λα ζθνππίδεη ηα ρέξηα ηνπ πξηλ θαη κεηά ηνλ ρεηξηζκό ηξνθίκσλ. Να απνθεύγεη 

λα ρξεζηκνπνηεί πεηζέηεο από ύθαζκα. 

 Να πιύλεη ζρνιαζηηθά όιεο ηηο επηθάλεηεο εξγαζίαο, ηα καραίξηα θαη ηνλ 

ππόινηπν εμνπιηζκό κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό, κεηά ηελ πξνεηνηκαζία 

λσπώλ ηξνθίκσλ θαη  πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θάπνηνπ 

άιινπ ηξνθίκνπ. 

 

 

 



 17 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ζπληνκεύνληαη ηα  

δηαζηήκαηα: 

 Μεηαμύ πξνεηνηκαζίαο ηξνθίκσλ (π.ρ ζάληνπηηο) θαη θαηαλάισζεο.  

- Πξνεηνηκαζίαο έηνηκσλ γηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε 

βηηξίλεο έθζεζεο κε ςύμε. Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα εθηίζεληαη ζε 

θαηάιιειεο βηηξίλεο έθζεζεο πνπ δηαζθαιίδνπλ θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δηαηήξεζήο ηνπο. Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη θξύα  

(π.ρ. ζάληνπηηο) δηαηεξνύληαη ζε ζεξκνθξαζία 50C θαη κηθξόηεξε, ελώ ηα έηνηκα 

γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά (π.ρ. ηπξόπηηεο) δηαηεξνύληαη 

ζε ζεξκνθξαζία 60 0C θαη άλσ .  

- Τα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο γηα δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 2 σξώλ.  

 Μεηαμύ δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ ζην ςπγείν θαη θαηαλάισζεο. 

 

2.4. Έθζεζε πξνο πώιεζε ησλ ηξνθίκσλ  

 

ΘΡΙΕΟΜΡ ΠΜΚ ΒΑΟΖΗΜ ΗΑΚΜΚΑ ΩΟ ΝΞΜΟ ΠΕ 

ΘΓΞΙΜΗΞΑΟΖΑ 

 

 

 

 

 

 

Τα ηξόθηκα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από έληνκα, ζθόλε θαη θάζε είδνπο ξύπαλζε θαηά 

ηελ έθζεζή ηνπο πξνο πώιεζε. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα 

αγγίδνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηα πξνζθεξόκελα είδε.  

Ο ππεύζπλνο ηνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα δηαηεξεί ηα έηνηκα γηα 

θαηαλάισζε ηξόθηκα έηζη πνπ λα κε θηλδπλεύνπλ από επηκνιύλζεηο ή αιινηώζεηο:  

 Σα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα εθηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα ζε βηηξίλεο έθζεζεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ θαη ηελ απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία.  

 

ΔΖΑΠΕΞΕΟΓ ΠΑ ΗΞΡΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΗΞΡΑ 

ΔΖΑΠΕΞΕΟΓ ΠΑ ΔΓΟΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΔΓΟΠΑ 
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 Σα ηξόθηκα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια δειαδή ην γάια, ηα γηανύξηηα, ηα ζάληνπηηο, ηα 

ηπξηά, εθηίζεληαη ζε ζεξκνθξαζία θάησ από ηνπο 50C. Δάλ ηα ζάληνπηηο εθηεζνύλ ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα εθηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα (πρ. ζε ζεινθάλ) θαη 

ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ ζε δηάζηεκα 2 σξώλ ή αιιηώο απνξξίπηνληαη.   

 Σα ηξόθηκα πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά (π.ρ. ηπξόπηηεο, ζπαλαθόπηηεο ) ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνύληαη ζε βηηξίλεο έθζεζεο ή ζε εηδηθνύο ζεξκνζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο  πάλσ από 

600C. Με ηνλ ηξόπν απηό ν κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο κηθξνβίσλ δελ κπνξεί λα 

πνιιαπιαζηαζηεί  ώζηε λα πξνθαιέζεη ηξνθηθή δειεηεξίαζε. 

 

2.5. Πώιεζε ηξνθίκσλ  

Καηά ηελ πώιεζε έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ην πξνζσπηθό  ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη:  

 Να απνθεύγεη λα ρεηξίδεηαη ρξήκαηα θαη ζπγρξόλσο έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα.  

 Να πξνζπαζεί λα νξγαλώλεη ηελ εξγαζία ηνπ θαηά ηξόπν ώζηε όηαλ ρεηξίδεηαη ρξήκαηα 

λα ρεηξίδεηαη κόλν ζπζθεπαζκέλα ηξόθηκα, ή λα ρξεζηκνπνηεί ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, 

ιαβίδεο ή άιια εξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο, ειαρηζηνπνηώληαο ηελ επαθή ησλ ηξνθίκσλ κε 

ηα ρέξηα ηνπ.  
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Τν πξνζσπηθό πνπ ρεηξίδεηαη ηξόθηκα ζε έλα ζρνιηθό θπιηθείν ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ηελ   

πγεία θαη  πγηεηλή ηνπ   όπσο: 

 Να κε  δνπιεύεη  ζην θπιηθείν όηαλ είλαη  άξξσζηνο, ηδηαίηεξα αλ ππάξρεη  ζηνκαρόπνλνο, 

κνιπζκέλα ηξαύκαηα ή πιεγέο, ζππξάθηα κε πύσλ θιπ. 

 Να θνξά  θαζαξά ξνύρα θαη κηα πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πάλσ από ηα θαλνληθά ξνύρα. 

 Να πιύλεη ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ζε ληπηήξα ρεξηώλ πξηλ λα μεθηλήζεη ηελ εξγαζία, κεηά 

ηελ επίζθεςε ηεο ηνπαιέηαο, κεηά ηνλ ρεηξηζκό λσπώλ ηξνθίκσλ, ηελ απόξξηςε 

ζθνππηδηώλ, ηελ απνζήθεπζε ρεκηθώλ νπζηώλ , ην θάπληζκα, ηνλ βήρα, ην πηέξληζκα ή ην 

θύζεκα ηεο κύηεο.  

 Να κε  βήρεη ή λα θηεξλίδεζηε πάλσ ζηα ηξόθηκα. 

 Να πξνζηαηεύεη ηα θνςίκαηα ή ηηο άιιεο πιεγέο  κε θαζαξό, αδηάβξνρν επίδεζκν. Αλ ην 

ηξαύκα είλαη ζηα δάθηπια ή ζηελ παιάκε ζα πξέπεη λα θνξά  θαη γάληηα κηαο ρξήζεο. Οη 

επίδεζκνη θαη ηα γάληηα ζα πξέπεη λα αιιάδνληαη ηαθηηθά.  

 Να δηαηεξεί ηα πξνζσπηθά είδε ρσξηζηά θαη καθξηά από ην ρώξν ρεηξηζκνύ ησλ 

ηξνθίκσλ 

 Τν πξνζσπηθό πνπ έρεη καθξηά καιιηά ζα πξέπεη λα ηα πηάλεη πίζσ θαη λα ηα θαιύπηεη 

θαηάιιεια.  

3.1 Πιύζηκν ρεξηώλ. 

Ιημ νεςμάπ μα πλέμειπ ηα ςέοια με ζεζηό μεοό και ζαπξύμι για 20 

δερηεοόλεπηα ηξρλάςιζηξμ: 

 Όηαλ μεθηλάο ηελ εξγαζία ζνπ θαη κεηά ηα δηαιείκκαηα. 

 Κάζε θνξά πνπ ιεξώλνληαη ηα ρέξηα ζνπ. 

 Μεηά ηνλ ρεηξηζκό λσπώλ ηξνθίκσλ. 

 Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία λσπώλ πξντόλησλ θαη πξηλ από ην άγγηγκα έηνηκσλ πξνο 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. 

 Μεηά ην πιύζηκν ιεξσκέλσλ πηάησλ θαη ζθεπώλ. 

 Μεηά ην άγγηγκα ρξεκάησλ. 

 Μεηά ηελ απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ. 

ΙΓΞΜΟ 3:  ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ 
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 Μεηά ηνλ ρεηξηζκό πιηθώλ απνζήθεο. 

 Μεηά ην άγγηγκα ή μύζηκν πεξηνρώλ ηνπ ζώκαηνο, όπσο είλαη ηα απηηά, ην ζηόκα, ε 

κύηε, ηα καιιηά. 

 Μεηά ηε ρξήζε ραξηνκάληηινπ, ηεο ηνπαιέηαο, ην θαγεηό, ηε ρξήζε ηειεθώλνπ, ην 

θάπληζκα. 

Μδηγίεπ για ηξ πλύζιμξ ηωμ ςεοιώμ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Βξέρνπκε ηα ρέξηα κε 

ηξερνύκελν λεξό ηόζν δεζηό όζν 

κπνξνύκε λα ην αλερηνύκε. 

 

 

 

 

 

 

2.  Βάδνπκε ζαπνύλη 

 

 

 

 

 

 

3. Τξίβνπκε δπλαηά ηα ρέξηα 

θαη ηνπο βξαρίνλεο 

ηνπιάρηζηνλ γηα 20 

δεπηεξόιεπηα. 

 

 

 

 

 

4. Καζαξίδνπκε ηα κέξε θάησ από 

ηα λύρηα θαη αλάκεζα ζηα δάθηπια. 

 

 

 

 

 

5. Ξεπιέλνπκε κε άθζνλν ηξερνύκελν 

λεξό. 

 

 

 

 

 

 

6. Σηεγλώλνπκε ηα ρέξηα κε 

πεηζέηα κηαο ρξήζεσο ή 

δεζηό αέξα. 
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3.2 Καηάιιειε ελδπκαζία /πεξηβνιή 

 

Ο θαηάιιεια ληπκέλνο εξγαδόκελνο ζην θπιηθείν είλαη απηόο πνπ: 

 Φνξά θαζαξά ξνύρα ή ζηνιή 

  Φνξά ειάρηζηα ή θαζόινπ θνζκήκαηα  

 Έρεη ηα καιιηά ηνπ δεκέλα ( ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα καιιηά ηνπ είλαη καθξηά) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ…. 

Οη εξγαδόκελνη πνπ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα δελ πξέπεη: 

 Να βήρνπλ θαη θηεξλίδνληαη  πάλσ ζηα ηξόθηκα 

 Να μύλνπλ ην θεθάιη ή ηα καιιηά. 

 Να αγγίδνπλ ηα ξνύρα θαη ην δέξκα ηνπο. 

 Να ζθνππίδνπλ ην ζηόκα ή ηελ κύηε κε ηα δάρηπια 

 Να θαπλίδνπλ, λα καζάλε ηζίρια ή λα ηξώλε . 

 Να κελ πιέλνπλ ηα ρέξηα κε ην θαηάιιειν ηξόπν. 

 

 

Ιδαληθά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηόηεηαο, ν ππεύζπλνο ηνπ θπιηθείνπ ζα 

πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηηο αξκόδηεο αξρέο (ΔΦΔΤ θαη ζπλαξκόδηεο λνκαξρηαθέο 

ππεξεζίεο). Οη εξγαδόκελνη (-νο, -ε) πνπ ρεηξίδνληαη ηξόθηκα ζε έλα ζρνιηθό θπιηθείν ζα 

πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη ζηηο βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο ηξνθίκσλ. Η εθπαίδεπζε απηή ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κε ην θαηάιιειν εγρεηξίδην ηνπ ΔΦΔΤ. 
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4.1. Γεληθέο αξρέο θαζαξηόηεηαο 

Τν θπιηθείν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα θαζαξό εθαξκόδνληαο έλα απνηειεζκαηηθό 

πξόγξακκα θαζαξηζκνύ θαη απνιπκάλζεσλ. Έλα απνηειεζκαηηθό πξόγξακκα θαζαξηζκνύ  

εμνηθνλνκεί ρξόλν θαη  απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο. Η γεληθή θαζαξηόηεηα είλαη 

απαξαίηεηε γηα: 

 Τελ πξόιεςε ησλ επηκνιύλζεσλ ησλ ηξνθίκσλ 

 Τελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ πνπ επλννύλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ. 

 Τελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα πξνζειθύζνπλ επηβιαβή δώα, 

πνπιηά θαη έληνκα. 

 Έλα ζηαζεξό πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη κόλν ζηνπο πάγθνπο 

εξγαζίαο, ζηνπο ηνίρνπο, ηα δάπεδα, ηα ληνπιάπηα αιιά θαη ζε ζπρλά μεραζκέλα κέξε, 

όπσο: 

 Οη ηνίρνη, ηα δάπεδα γύξσ θαη θάησ από ην ςπγείν, ηα ξάθηα θαη νη ιεθάλεο ηνπ 

ςπγείνπ θαη ηνπ θαηαςύθηε. 

 Γύξσ θαη θάησ από ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ηα θσηηζηηθά θαη άιια κόληκα ζθεύε 

επάλσ ζηα ξάθηα. 

 Γύξσ από ηνπο ζεξκνζίθσλεο. 

 Φξνληίζηε νη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο λα είλαη δηαηππσκέλεο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζην 

πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο. 

 

4.2. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 Φξνληίζηε λα έρεηε αξθεηά δνρεία απνξξηκκάησλ  κέζα θαη έμσ από ην θπιηθείν ηα νπνία 

λα αδεηάδεηε ηαθηηθά θαη λα ηα δηαηεξείηε ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 Πιύλεηε θαζεκεξηλά ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζην 

θπιηθείν. 

 Φξεζηκνπνηήζηε θάδνπο απνξξηκκάησλ κε πξνζηαηεπηηθό θαπάθη ή άιιν θάιπκκα θαη κελ 

ηνπο ππεξθνξηώλεηε. 

ΙΓΞΜΟ 4:  ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑ ΠΜΡ ΗΡΘΖΗΓΖΜΡ 

ΗΑΖ ΠΜΡ ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΡ 
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4.3.  Καζαξηόηεηα θαηά ηελ εξγαζία. 

 Καζαξίδεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο  

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ζθεύε θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λσπά 

ηξόθηκα ζε έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα,  ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ πιπζεί. 

 Πιύλεηε θαη μεπιύλεηε όια ηα πηάηα, ηα ζθεύε θαη ηα εξγαιεία κε δεζηό λεξό ζηε ζπλέρεηα 

αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ. Αλ ρξεζηκνπνηείηε πεηζέηεο γηα ην ζηέγλσκα πξέπεη λα 

πιέλνληαη θαζεκεξηλά θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη νη ίδηεο γηα ην ζθνύπηζκα ησλ ρεξηώλ. 

Σπληζηάηαη ράξηηλεο πεηζέηεο (ξνιό θνπδίλαο) γηα ην ζθνύπηζκα ησλ ρεξηώλ. 

 Τξίςηε ζρνιαζηηθά κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό ηνλ πάγθν εξγαζίαο ηνπ θπιηθείνπ  

θαη ηηο επηθάλεηεο  θνπήο. 

 Απνζπλαξκνινγήζηε θαη πιύλεηε ζρνιαζηηθά, ηα κεραλήκαηα θνπήο, ηηο ηνζηηέξεο, θαη όηη 

άιιε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηε,  κεηά από θάζε ρξήζε. 

 Καζαξίζηε ηηο εθρύζεηο ηξνθίκσλ ηελ ζηηγκή πνπ ζπκβαίλνπλ, είηε είλαη ζηνλ πάγθν είηε 

ζην πάησκα. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζπαζκέλα ή ξαγηζκέλα γπαιηθά (πηάηα, πνηήξηα, ζθεύε)  

 Αιιάμηε ηηο επηθάλεηεο θνπήο πνπ έρνπλ ξσγκέο γηαηί κπνξεί λα «θηινμελήζνπλ» 

κηθξόβηα. 

 Διέγρεηε ηα ληνπιάπηα θαη ην ςπγείν θαζεκεξηλά θαη απνκαθξύλεηε ηα κπαγηάηηθα ή 

ύπνπηα ηξόθηκα. 

 Σθνππίζηε θαη πιύλεηε ζρνιαζηηθά ηα δάπεδα θαζεκεξηλά. 
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 Δκπνδίζηε ηελ είζνδν επηβιαβώλ εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ζην θπιηθείν δηαηεξώληαο ηηο 

πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ θπιηθείνπ θιεηζηά θαη επηδηνξζώλνληαο ηηο ξσγκέο ζηνπο 

ηνίρνπο θαη ζηνπο πάγθνπο. 

 Απνζεθεύζηε ηα ηξόθηκα ζε θιεηζηνύο πεξηέθηεο ή πξνζήθεο θαη θιείζηε ηηο πόξηεο ησλ 

πξνζεθώλ κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Μελ αθήλεηε αθάιππηα ηξόθηκα επάλσ ζε πάγθνπο 

εξγαζίαο.  

 Να είζηε ζε επαγξύπλεζε γηα ζεκάδηα παξνπζίαο εληόκσλ ή ηξσθηηθώλ (π.ρ 

πεξηηηώκαηα, ηξύπεο ζηηο ζπζθεπαζίεο, θηι). Η ζπρλή αλαθύθισζε ησλ απνζεκάησλ 

βνεζά ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκό ηνπο θαη ειαρηζηνπνηεί ηελ έθηαζε ησλ δεκηώλ πνπ κπνξεί 

λα επηθέξνπλ ζηα πξντόληα. 

 Καζαξίζηε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζρνιαζηηθά ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηα 

ππνιείκκαηα ηξνθώλ.  

 Αλαζέζηε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληόκσλ θαη ησλ ηξσθηηθώλ  ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξία ή 

ζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν άηνκν.  

 Πνηέ κελ ςεθάδεηε εληνκνθηόλν πάλσ ή θνληά ζηα ηξόθηκα, γπαιηθά,  ζθεύε, εξγαιεία, 

θ.α) Δάλ ρξεηαζηεί λα ςεθάζεηε ηνπο πάγθνπο εξγαζίαο ηόηε νη πάγθνη ζα πξέπεη λα 

πιπζνύλ θαη λα απνιπκαλζνύλ κεηά. 

Έλεγχος εντόμων & τρωκτικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δκπόδηζε ηελ είζνδν εληόκσλ & ηξσθηηθώλ ζηελ εγθαηάζηαζε: 

 Δμέηαζε νπηηθά ηα ηξόθηκα πνπ παξαιακβάλεηε γηα ηελ παξνπζία εληόκσλ 

 Τνπνζέηεζε ζήηεο ζηα παξάζπξα θαη ζηνπο αλεκηζηήξεο ηνπ θπιηθείνπ. 

 Κιείζε ηηο ηξύπεο γύξσ από ηηο ζσιελώζεηο 

 Σθξάγηζε ηηο ξσγκέο ζηα δάπεδα θαη ηνπο ηνίρνπο 

ΙΓΞΜΟ 5: ΓΘΓΓΜΟ ΓΝΖΒΘΑΒΩΚ ΔΩΩΚ,  

ΝΜΡΘΖΩΚ ΗΑΖ ΓΚΠΜΙΩΚ  
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 Σθξάγηζε ηα θελά αλάκεζα ζηα  ληνπιάπηα θαη ζηνπο ηνίρνπο 

Πξνζηάηεπζε ηα ηξόθηκα θαη ηα ξάθηα από ηα έληνκα & ηξσθηηθά: 
 
 Απνκάθξπλε γξήγνξα θαη ζσζηά ηα απνξξίκκαηα 

 Απνζήθεπζε ηα ηξόθηκα γξήγνξα 

 Καζάξηδε ηελ εγθαηάζηαζε ηαθηηθά. 

 

Μέζνδνη ειέγρνπ εληόκσλ 
 

 Δληνκναπσζεηηθά : είλαη πγξά πνπ 

θξαηνύλ καθξηά ηα έληνκα από 

ρώξνπο. 

 Δληνκνθηόλα ζπξέη: πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη από εηαηξίεο 

απνιύκαλζεο ή εηδηθά εθπαηδεπκέλν 

ππάιιειν γηα ηα πξνγξάκκαηα 

εληνκνθηνλίαο.. Πξηλ ηνλ ςεθαζκό ζα 

πξέπεη όια ηα ηξόθηκα λα 

απνκαθξύλνληαη. Ο εμνπιηζκόο θαη νη 

επηθάλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα 

κεηαθηλεζνύλ πξέπεη λα 

πξνζηαηεύνληαη. Μεηά ηνλ ςεθαζκό 

όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηα ηξόθηκα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη  

 Γνιώκαηα :πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο 

πνπ πξνζειθύνπλ ηα έληνκα ηα νπνία 

πεζαίλνπλ κόιηο ηα θαηαλαιώζνπλ. 

 πζθεπέο παγίδεπζεο εληόκσλ 

 

 

 
Μέζνδνη ειέγρνπ ηξσθηηθώλ 
 Πνληηθνπαγίδεο (ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά ) 

 Γνισκαηηθνί ζηαζκνί 

 Κόιιεο γηα ηξσθηηθά 

 Δηδηθέο απσζεηηθέο πάζηεο θιεηζίκαηνο δηόδσλ ηξσθηηθώλ 
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 Κάζε ζρνιηθό θπιηθείν πξέπεη λα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ησλ πξντόλησλ πνπ παξαιακβάλεη (γάια, ηπξηά, 

πξντόληα αξηνπνηίαο, ιαραληθά θιπ.) 

 Τα απαξαίηεηα ζε θάζε πεξίπησζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα νξίδνληαη από ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλνπλ εκπνξηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειόηεηαο.  

 Κάζε ζρνιηθό θπιηθείν  πξέπεη λα δηαηεξεί: 

1. Αξρείν θαλόλσλ πγηεηλήο ( ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγό πγηεηλήο γηα ηα 

θπιηθεία ηνπ ΔΦΔΤ )  

2. Αξρείν θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ (ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην πξόγξακκα πνπ δηαηίζεληαη  από ηνλ 

ΔΦΔΤ). 

3.  Αξρείν θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ((ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ην πξόγξακκα πνπ δηαηίζεληαη  από ηνλ ΔΦΔΤ)..  Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθώλ θαη ησλ εληόκσλ πξαγκαηνπνηείηαη από 

εμσηεξηθό ζπλεξγείν ηόηε ην ζρνιηθό θπιηθείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

αληίζηνηρν αξρείν πνπ ζα πεξηέρεη: 

- Καηάινγν ησλ αηόκσλ ή ζπκβόιαην πνπ έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ 

- Τν “πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ”  όπνπ πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο, ε 

ζέζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ε κέζνδνο, ε ζπρλόηεηα εθαξκνγήο ηνπο, 

θαη ηα νλόκαηα ησλ ππεύζπλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηξσθηηθώλ θαη 

ησλ εληόκσλ 

- Οη πξνδηαγξαθέο, νη νδεγίεο ρξήζεο (πξνζπέθηνπο), ηα πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειόηεηαο/έγθξηζεο ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

- Τν “αξρείν ειέγρνπ ησλ παγίδσλ ” όπνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο 

ειέγρνπ ησλ παγίδσλ, ην ζρέδην θάηνςεο ηνπ ρώξνπ  όπνπ νξίδνληαη  θαη 

ΙΓΞΜΟ 6:  ΑΝΑΖΠΜΡΙΓΚΑ ΑΞΓΖΑ ΝΜΡ ΝΞΓΝΓΖ  

ΚΑ ΔΖΑΘΓΠΓΖ ΓΚΑ ΟΜΘΖΗΜ ΗΡΘΖΗΓΖΜ  
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αξηζκνύληαη νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί παγίδεο θαη 

καξθάξνληαη έληνλα νη εμσηεξηθέο παγίδεο,. 

- Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ εθηειεί απεληνκώζεηο/κπνθηνλίεο. 

- Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παγίδσλ ησλ ηξσθηηθώλ θαη ησλ εληνκνθηόλσλ 

θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ. 

4. Αρχείο νερού (ηο αρτείο περιλαμβάνει ηο  ηιμολόγιο ή λογαριαζμό με 

ηην ΕΥΔΑΠ ή ηο ανηίζηοιτο Δίκησο Ύδρεσζης ηης Πόλεως, ώζηε να 

αποδεικνύει  ηην καηαλληλόηηηα ηοσ πόζιμοσ νερού). 

5. Αρχείο προσωπικού που θα περιέχει: 

 Βηβιηάξην πγείαο 

 Τνπο θαλόλεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ  

 Πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 


