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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί επιχειρήσεων 
Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια των παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

  Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς 

  Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας 

  Μονάδες παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

  Παραγωγικές μονάδες φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής 

  Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας, ζαχαρωτών 

  Εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων 

1.2. Επεξηγήσεις 
1) Όλες οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους από το κατάστημα ή 

κατόπιν διανομής: σε τρίτες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις του ίδιου φορέα εκμετάλλευσης ή απευθείας στους 

καταναλωτές.  

2) Αν δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής μπορούν να 

συνδυάζονται μεταξύ τους ή και με τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων της Υπουργικής Απόφασης 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012, όμως η κάθε επιχείρηση θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. επιχείρηση λιανικού εμπορίου που θα λειτουργεί μέσα σε επιχείρηση εργαστηρίου 

τροφίμων θα πληροί τους όρους των οδηγιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου).  

3) Αν δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, οι δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής μπορεί να είναι 

τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης (του ίδιου φορέα), με την προϋπόθεση ότι η συνύπαρξη με 

τις άλλες δραστηριότητες δεν δημιουργεί κίνδυνο για καμία από αυτές ή για την ίδια. Στην περίπτωση που 

συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, χώροι όπως τα αποχωρητήρια πελατών και προσωπικού, τα 

αποδυτήρια, ο χώρος διάθεσης - διανομής και οι ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης μπορεί να είναι κοινά με αυτά 

των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 

4) Για τους όρους των παραγωγικών μονάδων αρτοποιίας, θα ισχύουν αυτά που ορίζει η αρτοποιητική 

νομοθεσία όταν αυτοί δεν καλύπτονται ή έρχονται σε αντίθεση με το  παρόν. 

5) Δεν καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων του παρόντος πεδίου εφαρμογής για λήψη και άλλης 

άδειας (π.χ. έγκριση εγκαταστάσεων) όταν αυτό προβλέπεται από άλλες ισχύουσες διατάξεις.  

6) Όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται μόνο στη συσκευασία/ανασυσκευασία τροφίμων, τότε το κεφάλαιο 

΄΄Χώρος Παρασκευής και Επεξεργασίας΄΄ που αναπτύσσεται παρακάτω δεν ισχύει και λαμβάνονται υπόψη οι όροι 

της παραγράφου ΄΄Τυποποίηση΄΄. 

7) Όσα εξετάζονται στα επόμενα κεφάλαια αποτελούν τους γενικούς όρους που ισχύουν στις βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις παρασκευής ή και συσκευασίας. Τυχόν ειδικοί όροι δεν περιλαμβάνονται στο παρόν και θα 
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εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο ΄΄Διαδικασία 

αδειοδότησης΄΄.  

1.3. Ορισμοί 
i.  «επεξεργασία» (Οδηγός ΕΦΕΤ για τη Μαζική Εστίαση): Διεργασίες που διέπουν την παραγωγή ενός 

προϊόντος και μεταβάλλουν την αρχική του κατάσταση. 

ii. «επεξεργασμένα προϊόντα» (Οδηγός ΕΦΕΤ για τη Μαζική Εστίαση): Προϊόντα που προκύπτουν από την 

επεξεργασία των πρώτων υλών κατά την οποία μεταβάλλεται σημαντικά η αρχική κατάσταση των υλών. Στις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους επεξεργασίας περιλαμβάνονται: η θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, 

η διατήρηση σε άλμη, η αποξήρανση, το μαρινάρισμα, η ωρίμανση, η προσθήκη οξέων, η άλεση με σύγχρονη 

εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας, η προσθήκη ουσιών για τη βελτίωση του προϊόντος. Επίσης περιλαμβάνονται το 

αλάτισμα, η εκχύλιση, η εξώθηση και ο συνδυασμός όλων των προαναφερόμενων μεθόδων (ΕΚ 852/2004 αρ.2 για 

τη μεταποίηση). 

iii.  «ανεπεξέργαστα ή μη επεξεργασμένα προϊόντα» (Οδηγός ΕΦΕΤ για τη Μαζική Εστίαση): προϊόντα που δεν 

έχουν υποστεί καμία διεργασία που να μεταβάλλει σημαντικά την αρχική τους κατάσταση. Είναι δυνατόν όμως, 

ανεξάρτητα από τη συσκευασία τους, να έχουν υποστεί διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση οστών ή 

δέρματος, τεμαχισμό σε μεγάλο βαθμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεση, τεμαχισμό, καθαρισμό, διατήρηση 

με ψύξη, κατάψυξη ή βαθειά κατάψυξη, φυσική ξήρανση, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος. Επίσης τα 

προϊόντα που έχουν υποστεί απόψυξη και αυτά που έχουν υποστεί καλλωπισμό (ΕΚ 852/2004 αρ.2 για τα μη 

μεταποιημένα προϊόντα).  

iv. «προετοιμασία ανεπεξέργαστων τροφίμων» (για τις ανάγκες των παρουσών οδηγιών): όλες οι διεργασίες 

στις οποίες μπορεί να υποβάλλονται τα ανεπεξέργαστα τρόφιμα (βλ. ορισμό «ανεπεξέργαστα ή μη επεξεργασμένα 

προϊόντα») με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τελικών προϊόντων ως έχουν, σε ανάμιξη με άλλα 

τρόφιμα ή μετά από επεξεργασία  

v. «χώρος επεξεργασίας» (για τις ανάγκες των παρουσών οδηγιών και την ερμηνεία της Υπουργικής 

Απόφασης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012): Οι χώροι των επιχειρήσεων τροφίμων στους οποίους γίνεται η 

προετοιμασία ή και η επεξεργασία των τροφίμων 

vi. «πρώτη συσκευασία» (ΕΚ 852/2004): η τοποθέτηση ενός τροφίμου μέσα σε ένα περιτύλιγμα ή δοχείο που 

βρίσκεται σε άμεση επαφή με το εξεταζόμενο τρόφιμο, καθώς και το ίδιο το περιτύλιγμα ή το δοχείο  

vii. «δεύτερη συσκευασία» (ΕΚ 852/2004): η τοποθέτηση σε δεύτερο δοχείο ενός ή περισσότερων τροφίμων 

που έχουν υποστεί πρώτη συσκευασία, καθώς και το ίδιο το δεύτερο δοχείο 

1.4. Σκοπός 
Αυτές οι οδηγίες σχεδιάστηκαν για τη διευκόλυνση αυτών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση 

τροφίμων του παραπάνω πεδίου εφαρμογής, παρέχοντας πληροφορίες από τη σχετική νομοθεσία, εφαρμοστικές 

διατάξεις, κανονισμούς κλπ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει για την πληρέστερη ενημέρωσή του να ανατρέξει στη 

σχετική νομοθεσία που παρατίθεται στο τέλος των οδηγιών, ώστε από μόνος του ή συμβουλευόμενος και τους 

αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας (βλ. Κεφ. Διαδικασία) να αποφασίζει για την επαρκέστερη και 

αποτελεσματικότερη, σε σχέση και με το κόστος, δομής της επιχείρησής του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία) 
 Μετά την επιλογή του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

προσέρχεται στην Υγειονομική Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή κατά τον σχεδιασμό της επιχείρησής του, 
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ακόμα και πριν την έκδοση προέγκρισης και να υποβάλει εις διπλούν τεχνική έκθεση – περιγραφή, 

συνοδευόμενη από σχεδιάγραμμα κάτοψης, όπου θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση των χώρων με τις 

χρήσεις τους, της ροής εργασιών, του σταθερού εξοπλισμού, των προϊόντων που η επιχείρηση σκοπεύει να 

προσφέρει, των διεργασιών για την παραγωγή τροφίμων, των τρόπων αποθήκευσης και διατήρησης 

τροφίμων κ.τ.λ. Επί της τεχνικής έκθεσης – περιγραφής και επί της κάτοψης θα τίθεται σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας.  

 Αντί της τεχνικής έκθεσης μπορεί να προσκομίζεται το σχέδιο HACCP, εφόσον έχει συνταχθεί. 

 Σε περίπτωση αλλαγής των αρχικών πλάνων από την πλευρά της επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος θα το 

δηλώνει στην Υπηρεσία.  

 Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι δεσμευτική για άλλες Υπηρεσίες, αλλά κατοχυρώνει τον ενδιαφερόμενο 

ως προς την ορθή διαμόρφωση της δομής και της διαρρύθμισης της επιχείρησης από πλευράς υγιεινής.  

 Είναι επίσης ευνόητο ότι αν δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία από την πλευρά του ενδιαφερομένου, 

η Υπηρεσία θα προβαίνει σε απευθείας έλεγχο και γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ή μη. Όμως στην 

περίπτωση αυτή τυχόν ελλείψεις ή λάθη κλπ μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητική γνωμοδότηση αν οι 

ελλείψεις δεν επιδέχονται συμπλήρωσης/αποκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης και εφόσον στην Υπηρεσία έχουν διαβιβαστεί τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης ή άλλη), θα πραγματοποιείται 

αυτοψία στην επιχείρηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

Στη συνέχεια θα αποστέλλεται η σχετική γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) προς την αδειοδοτούσα αρχή.  

 

2.2. Προδιαγραφές για τη θετική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας 
Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών, θα εγκαθιστούν, θα εφαρμόζουν και θα διατηρούν 

σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων, που θα βασίζεται στις αρχές του HACCP.  

Η επιλογή του προτύπου βάσει του οποίου θα εκπονηθεί η μελέτη HACCP είναι επιλογή του ενδιαφερόμενου, αρκεί 

να περιλαμβάνονται όλες οι διεργασίες της επιχείρησης που εμπλέκονται στην παραγωγή και προσφορά τροφίμων.  

Ορισμένες μικρές επιχειρήσεις παραδοσιακών προϊόντων και επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες ή 

απομονωμένες περιοχές, μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές του HACCP με την απαιτούμενη ευελιξία.  

Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή του συστήματος αυτοελέγχου (HACCP) ως δικαιολογητικού για την αδειοδότηση, 

όμως κατά την αδειοδότηση θα ελέγχονται οι παρακάτω παράμετροι, πάνω στις οποίες θα στηριχθεί ούτως ή 

άλλως η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP. 

2.2.1. Οίκημα – Χωροθέτηση - Διαρρύθμιση 

 Η θέση της εγκατάστασης και ο περιβάλλων χώρος πρέπει να είναι τέτοια που να μην προκαλείται με 

οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση (επιμόλυνση, ρύπανση, υποβάθμιση της ποιότητας κλπ) των τροφίμων. 

 Το οίκημα θα πληροί τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού.  

 Πρέπει να προβλέπεται ότι η ροή της παραγωγής θα είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα 

διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Ενδεικτικά, η ροή ακολουθεί την παρακάτω πορεία με την κάθε διεργασία 

να λαμβάνει χώρα σε ιδιαίτερο (νοητά ή μη) χώρο:  

 (προμήθεια από αξιόπιστους προμηθευτές)  

  παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας  

  αποθήκευση (ξηρό φορτίο, ψυγεία, καταψύξεις)  

  προετοιμασία  

  επεξεργασία 

  μεριδοποίηση (όπου εφαρμόζει) 
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  συσκευασία/τυποποίηση (όπου εφαρμόζει) 

  αποθήκευση τελικών προϊόντων (όπου εφαρμόζει) 

  προσφορά ή διανομή 

  επαναφορά και καθαρισμός μεταχειρισμένου φορητού εξοπλισμού 

 Από το παραπάνω σχήμα είναι δυνατό να υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις, όμως θα είναι χρήσιμη σε 

κάθε περίπτωση η συμβουλή των επιθεωρητών της Υγειονομικής Υπηρεσίας, που τελικά θα διενεργήσουν τον 

έλεγχο (βλ. κεφ. ‘’Διαδικασία’’).  

2.2.2. Προμήθειες 

 Πριν ακόμα την έναρξη λειτουργίας, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οργανώσει σύστημα για την 

αξιολόγηση των προμηθευτών από τους οποίους θα παραγγέλνει τις πρώτες ύλες (τρόφιμα), τα σκεύη και 

τα υλικά ταχείας ανακύκλωσης (πλαστικοί περιέκτες, είδη εστίασης κλπ), τα υλικά συσκευασίας και τα μέσα 

και υλικά καθαρισμού. Το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγιεινή 

των τροφίμων άμεσα ή έμμεσα (π.χ. εταιρεία απεντόμωσης – μυοκτονίας) και τυχόν υπεργολάβους της. 

  Ενδεικτικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός προμηθευτή πριν την έναρξη της συνεργασίας μαζί του, που 

μπορεί να λαμβάνει υπόψη της η επιχείρηση, είναι η ύπαρξη ή μη συστήματος HACCP, η αξιολόγηση των 

προϊόντων του μετά από δοκιμή δείγματος ή εξέταση αναλυτικών φυλλαδίων (prospects) ή επίσκεψης στην 

ίδια την εγκατάστασή του, η γενική παρουσία και η φερεγγυότητά του στην αγορά,  τυχόν προηγούμενη 

συνεργασία μαζί του κ.ά. 

2.2.3. Χώρος παραλαβής 

 Μετά την παραλαβή τους, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας μεταφέρονται στις 

αποθήκες και τους ψυχόμενους χώρους το ταχύτερο δυνατό και χωρίς να διέρχονται μέσα από τον χώρο 

επεξεργασίας.  

 Ο χώρος παραλαβής θα είναι προφυλαγμένος από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

 Η παράδοση όλων των προϊόντων θα γίνεται αυστηρά παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης (που 

παραλαμβάνει).  

2.2.4. Αποθήκες 

 Θα υπάρχουν επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι, ανάλογα με την προσχεδιαζόμενη δυναμικότητα της 

επιχείρησης, τις ακολουθούμενες διεργασίες και τα είδη που θα παράγονται/συσκευάζονται. Είναι 

υποχρεωτική η ύπαρξη αποθήκης ξηρού φορτίου, ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων και καταψύξεων ή 

θαλάμων κατάψυξης, σε μέγεθος και σε αριθμό τέτοιο που να μη δημιουργείται συμφόρηση των 

προϊόντων ώστε να διατηρείται η ποιότητά τους και να αποτρέπεται τυχόν επιμόλυνση των τροφίμων.  

 Όταν γίνεται συσκευασία τελικών προϊόντων, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη και επαρκής για τις ανάγκες 

αποθήκη υλικών συσκευασίας, η οποία θα εξασφαλίζει την ακεραιότητητα και τη μη επιμόλυνσή τους.   

 Για τη φύλαξη των υλικών καθαρισμού, θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος ή ντουλάπι που θα κλειδώνει. 

  Όλοι οι προαναφερόμενοι χώροι και συσκευές μπορούν να βρίσκονται σε χώρο βοηθητικής χρήσης (π.χ. 

υπόγειο, πατάρι).  

 Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται ότι οι συνθήκες διατήρησης των τροφίμων είναι ικανοποιητικές και 

ότι η προσαγωγή τους στους χώρους παραγωγής, γίνεται με υγιεινό τρόπο. 

 Στις αποθήκες ξηρού φορτίου η θερμοκρασία και η υγρασία θα είναι κατάλληλες, ανάλογα με τη φύση των 

αποθηκευόμενων τροφίμων και το ρυθμό ανακύκλωσής τους.  

 Θα πρέπει να προβλέπεται ιδιαίτερος χώρος για την τοποθέτηση των προϊόντων που προορίζονται για 

επιστροφή, καταστροφή κ.τ.λ. και κατά τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται τα ασφαλή τρόφιμα. Στο χώρο 

αυτό θα υπάρχει ανάλογη σήμανση. Απαγορεύεται η συναποθήκευση μη ασφαλών, επιβλαβών για την 

υγεία τροφίμων με ασφαλή τρόφιμα και αυτά θα απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό από την 
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εγκατάσταση. Μέχρι την απομάκρυνση μπορούν να διατηρούνται σε απομονωμένο χώρο κατά τρόπο ώστε 

να μην είναι δυνατό να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα τα ασφαλή τρόφιμα. 

2.2.5. Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας 

 

Προετοιμασία επεξεργασμένων και ανεπεξέργαστων προϊόντων  

 Όταν η παραγωγή των τελικών προϊόντων απαιτεί προετοιμασία των πρώτων υλών, τότε θα υπάρχει 

επαρκής χώρος ώστε να γίνονται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια όλοι οι απαιτούμενοι σχετικοί χειρισμοί.  

 Όταν είναι απαραίτητο, η προετοιμασία των επεξεργασμένων και των ανεπεξέργαστων προϊόντων θα 

γίνεται σε σαφώς διαχωρισμένο χώρο από τον χώρο που γίνεται η θερμική επεξεργασία ή η τυποποίηση. 

 Θα υπάρχει ο ανάλογος σε σχέση με τους εκτελούμενους χειρισμούς και τη δυναμικότητα της επιχείρησης 

αριθμός πάγκων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιεινός χειρισμός και ο αποκλεισμός τυχόν 

διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων.  

 Όπου κατά την προετοιμασία απαιτείται πλύσιμο διαφορετικών ειδών τροφίμων, εκτός των διαφορετικών 

πάγκων εργασίας θα υπάρχουν και επαρκείς κατάλληλοι διαφορετικοί νεροχύτες για κάθε είδος και τόσοι 

όσοι απαιτούνται για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.  

 Κατά την παραπάνω λογική, είναι χρήσιμη η διάκριση και των σκευών και των εργαλείων.  

 Στον χώρο αυτό θα υπάρχει και ένας νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων, εφοδιασμένος 

με υγρό σαπούνι, καθαρές χειροπετσέτες μιας χρήσης (από χαρτί ή ύφασμα) και αντισηπτικό για τα χέρια. 

Στο νιπτήρα θα παρέχεται κάθε στιγμή κατά τη λειτουργία της επιχείρησης ζεστό νερό. Οι βρύσες των 

νιπτήρων θα είναι ποδοκίνητες ή με φωτοκύτταρο. Ομοίως ο κάδος απορριμμάτων. 

 Στις επιχειρήσεις που στο διάγραμμα ροής ή στη μελέτη προβλέπεται ότι θα υπάρχουν ευαλλοίωτα 

ενδιάμεσα προϊόντα (σάλτσες, κρέμες, ζύμες κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει στο χώρο 

προετοιμασίας ανάλογος αριθμός ψυγείων για την ασφαλή αποθήκευσή τους. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα 

ξεχωριστών ψυγείων, θα διασφαλίζεται ότι η συναποθήκευση των ενδιάμεσων προϊόντων με τις πρώτες 

ύλες δε δημιουργεί κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσής τους (κατάλληλη διάκριση των χώρων του 

ψυγείου για κάθε κατηγορία τροφίμων ή επαρκής διαχωρισμός των χώρων του ψυγείου, αποθήκευση μέσα 

σε κλειστούς περιέκτες κλπ).  

 Οι επιφάνειες, ο εξοπλισμός και, όταν απαιτείται, το περιβάλλον του χώρου αυτού θα εξασφαλίζουν την 

ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. 

Επεξεργασία 

 Ο χώρος επεξεργασίας θα είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να επιτελούνται με ασφάλεια οι απαιτούμενες 

διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων.   

 Ο εξοπλισμός θα είναι κατά τον έλεγχο αδειοδότησης ο αντίστοιχος για την προβλεπόμενη παραγωγική 

διαδικασία και επαρκής (φούρνοι, εστίες κλπ).  

 Αντίστοιχα ισχύει για τα εργαλεία (σπάτουλες, λαβίδες, μαχαίρια, κλπ), τα σκεύη και τα θερμόμετρα (βλ. 

Κεφ. Θερμόμετρα – Υγρασιόμετρα)  

 Όταν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των προϊόντων και ανάλογα με τη δραστηριότητα, ο χώρος 

επεξεργασίας θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους χώρους.  

 Οι επιφάνειες, ο εξοπλισμός και το περιβάλλον του χώρου αυτού θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των 

παραγόμενων προϊόντων. 
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Μεριδοποίηση  

 Τυχόν μεριδοποίηση προϊόντων μπορεί να γίνεται σε νοητά διαχωρισμένο χώρο του τμήματος 

επεξεργασίας, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Αν όμως είναι απαραίτητο για την ασφάλεια 

των προϊόντων, η μεριδοποίηση θα γίνεται σε ιδιαίτερο, σαφώς διαχωρισμένο χώρο.  

Τυποποίηση – Συσκευασία 

 Στις επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών, που παράγουν τυποποιημένα προϊόντα, 

θα υπάρχει ανάλογος, επαρκής χώρος για τη διεργασία της τυποποίησης. 

 Όταν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των τροφίμων, ο χώρος αυτός θα διαχωρίζεται από τους 

υπόλοιπους χώρους και θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μέσα για την τυποποίηση. 

 Οι επιφάνειες, ο εξοπλισμός και, όταν απαιτείται, το περιβάλλον του χώρου τυποποίησης θα εξασφαλίζουν 

την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. 

 Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος του χώρου τυποποίησης είναι κρίσιμες για την επίτευξη της 

ασφάλειας των τροφίμων, θα ρυθμίζονται με μηχανικά μέσα οι παράμετροι που πρέπει και θα 

καταγράφονται οι τιμές τους (θερμοκρασία, υγρασία ή άλλο) καθώς επίσης θα καταγράφεται και θα 

τηρείται σε αρχείο ο περιοδικός έλεγχος των τιμών των παραμέτρων.  

Θερμή διατήρηση των τελικών προϊόντων 

 Αν από το διάγραμμα ροής προβλέπεται θερμή διατήρηση των τροφίμων μέχρι τη διάθεση στον πελάτη, 

τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής υποδομή αποτελούμενη από θερμοθαλάμους, μπαιν μαρί ή άλλη 

θερμαινόμενη συσκευή. Αυτές οι συσκευές θα πρέπει να έχουν ικανότητα συνεχούς διατήρησης του 

ψυχρού σημείου των τροφίμων σε θερμοκρασία ανώτερη των 60οC.  

 Ο αριθμός και η χωρητικότητα των συσκευών θερμής διατήρησης θα είναι ανάλογος της δυναμικότητας της 

επιχείρησης και επαρκής. Όσον αφορά τον σχεδιασμό της θερμής διατήρησης τροφίμων, η επιχείρηση θα 

λαμβάνει υπόψη της τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται στον Οδηγό του ΕΦΕΤ για τη 

Μαζική Εστίαση και Ζαχαροπλαστική (Μέρος 4 ενότητα θερμής διατήρησης και παράρτημα ΙΙ).   

 

2.2.6. Χώρος αποθήκευσης τελικών προϊόντων  

 Θα υπάρχουν επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι για τα τελικά προϊόντα, ανάλογα με την προσχεδιαζόμενη 

δυναμικότητα της επιχείρησης.  

 Θα υπάρχει επαρκής υποδομή για τη σωστή διατήρηση των τελικών προϊόντων που διατηρούνται υπό 

ψύξη ή κατάψυξη.  

 Το μέγεθος και ο αριθμός των χώρων, των ψυγείων, των καταψύξεων και των θαλάμων αποθήκευσης των 

τελικών προϊόντων θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργείται συμφόρηση των προϊόντων, να διατηρείται η 

ποιότητά τους και να αποτρέπεται τυχόν επιμόλυνσή τους.  

 

 Στις αποθήκες τελικών προϊόντων η θερμοκρασία και η υγρασία θα είναι κατάλληλες, ανάλογα με τη φύση 

των αποθηκευόμενων τροφίμων και το ρυθμό ανακύκλωσής τους. Η θερμοκρασία και η υγρασία θα 

ελέγχονται, αν απαιτείται και με μηχανολογικό εξοπλισμό και θα καταγράφονται και τηρούνται σε αρχείο 

έστω και χειρόγραφα.  

 Οι χώροι, τα μέσα και οι συσκευές αποθήκευσης τελικών προϊόντων θα είναι διαφορετικά από τους χώρους 

αποθήκευσης πρώτων και ενδιάμεσων υλών. 

2.2.7. Χώρος πλύσης σκευών 

 Θα υπάρχει επαρκής χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του 

εξοπλισμού.  
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 Ο χώρος αυτός συνιστάται να είναι ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους χώρους ώστε να διασφαλίζεται ότι 

δε δημιουργείται κίνδυνος για τα τρόφιμα. Για το σκοπό αυτό είναι πιθανό να απαιτείται και πρόβλεψη 

συστήματος απαγωγής των υδρατμών.  

 Ο αριθμός των νεροχυτών θα επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.  

 Θα υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για τη στράγγιση και το στέγνωμα. Τα στεγνά σκεύη τοποθετούνται σε 

κλειστά ντουλάπια, ερμάρια κλπ, που πρέπει να είναι επαρκή για το σκοπό αυτό ή σε κλειστό χώρο που 

είναι κατάλληλος και αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.   

2.2.8. Χώρος διάθεσης ή διανομής τελικών προϊόντων 

 Στον χώρο αυτό γίνεται η προσωρινή αποθήκευση των τελικών προϊόντων μέχρι την προσφορά ή τη 

διανομή τους. 

 Ο χώρος αυτός είναι διαφορετικός από τη ράμπα φόρτωσης, είναι εντός του κτιρίου και επαρκών 

διαστάσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης.  

 Στον χώρο αυτό υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός (ράφια, κλειστές προθήκες, ψυγεία, καταψύξεις ή 

θάλαμοι κλπ), ανάλογα με τα παραγόμενα είδη της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 

διαχείριση των τελικών προϊόντων μέχρι την προσφορά ή την αποστολή τους στους πελάτες. 

 Στον χώρο αυτό μπορεί να γίνεται η παλετοποίηση των συσκευασιών και η περιτύλιξη των φορτίων με 

ειδικό φιλμ.  

2.2.9. Δάπεδα 

 Το δάπεδο θα είναι κατάλληλο για τη χρήση του κάθε χώρου και καλής κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη 

παραμέτρους που μπορεί κατά περίπτωση να είναι αναγκαίες όπως να είναι ανθεκτικό, λείο, αδιαπότιστο, 

μη εύθρυπτο, συνεχές, μη ολισθηρό, ανάλογα με τα φορτία και τους ρύπους που προβλέπεται ότι μπορεί 

να δεχθεί. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι χώροι της επιχείρησης να έχουν δάπεδο από το ίδιο υλικό. 

 Θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύκολου και αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης. Για το 

λόγο αυτό, οι ενώσεις των δαπέδων με τους τοίχους συνιστάται να είναι στρογγυλεμένες, με συμπαγή 

κατασκευή ώστε να μη δημιουργείται κενό όπου μπορεί να φωλιάσουν παράσιτα (μυρμήγκια, κατσαρίδες 

κλπ). 

 Στους χώρους όπου αναμένεται δημιουργία υγρών ρύπων ή όταν στο πρόγραμμα καθαριότητας 

προβλέπεται καθαρισμός με ροή νερού, θα πρέπει να υπάρχουν στο δάπεδο επαρκή σιφώνια, κανάλια, 

φρεάτια. Το δάπεδο θα έχει κατάλληλη κλίση προς αυτά, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική 

αποστράγγιση. Οι σίφωνες ή τα φρεάτια θα εξασφαλίζουν την αποτροπή εισόδου παρασίτων (π.χ. με χρήση 

σχαρών ή σιτών μικρής διατομής ή με άλλο αποδεκτό τρόπο) και δε θα επιτρέπουν τη διαφυγή οσμών. Θα 

υπάρχει μέριμνα για την πρόληψη τυχόν αντεπιστροφής των λυμάτων.  

 Γενικά θα πρέπει να προτιμώνται τα ανοιχτά χρώματα. 

 

2.2.10. Τοίχοι - Οροφές  

 Σε όλους τους χώρους οι τοίχοι θα είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση λείοι και δε θα ευνοούν τη 

συσσώρευση σκόνης. Προς το σκοπό αυτό είναι χρήσιμη η στρογγυλοποίηση των ενώσεων μεταξύ των 

τοίχων με συμπαγή κατασκευή, ώστε να μη δημιουργείται κενό όπου μπορεί να φωλιάσουν παράσιτα 

(μυρμήγκια, αράχνες κλπ). 

 Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι τοίχοι θα πρέπει εκτός από τα παραπάνω να είναι από υλικό που 

επιτρέπει τον υγρό καθαρισμό, επομένως θα πρέπει να είναι αδιάβροχοι και στεγανοί. Επίσης θα πρέπει να 

είναι αδιαπέραστοι στους ρύπους της προβλεπόμενης παραγωγικής διαδικασίας και ανθεκτικοί στις 

καταπονήσεις από χτυπήματα και από τη θερμότητα, ιδιαίτερα στα σημεία έψησης, βρασμού κλπ. Οι 

προδιαγραφές αυτές συνιστάται να εφαρμόζονται μέχρι ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων. Το υπόλοιπο τμήμα 

ως την οροφή μπορεί να υδροχρωματίζεται ή να ελαιοχρωματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες.  
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 Η επιφάνεια των οροφών, ψευδοροφών ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης θα πρέπει να είναι λεία και 

συνεχής, χωρίς κενά και να κατασκευάζεται από υλικό και με τρόπο που να μην επιτρέπει τη συσσώρευση 

σκόνης. 

 Θα περιορίζεται ο κίνδυνος πτώσης σωματιδίων από το υλικό ή το επίχρισμα της οροφής και των τοίχων. 

 Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε σε συνδυασμό με το σύστημα εξαερισμού και τυχόν 

απαγωγικό σύστημα να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών στους τοίχους και τις οροφές, ιδιαίτερα σε 

χώρους που η επεξεργασία τροφίμων ή τυχόν δευτερεύουσες εργασίες (π.χ. πλύση σκευών) έχουν ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή υδρατμών. 

 Τυχόν αντικείμενα που διέρχονται ή και είναι στερεωμένα στους τοίχους και στην οροφή (π.χ. κανάλια 

καλωδίων, σωληνώσεις ύδρευσης κ.ά.) θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δε συσσωρεύεται σκόνη, ότι ο 

καθαρισμός τους είναι εφικτός και ότι δε δημιουργείται κίνδυνος πτώσης υλικών (π.χ. βίδες, τσέρκια κλπ) ή 

σταλαγμάτων. Για τους παραπάνω λόγους είναι προτιμότερο τέτοια αντικείμενα να εγκυβωτίζονται, 

επιτρέποντας όμως την πρόσβαση για επιθεώρηση όπου απαιτείται.  

 Οι οροφές προτείνεται να υδροχρωματίζονται (όταν είναι τσιμεντοκονία). Τυχόν ξύλινες οροφές θα πρέπει 

να είναι ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες.  

 Η παρουσία μούχλας ή υγρασίας στις οροφές και τους τοίχους μπορεί να είναι αιτία για αρνητική 

γνωμοδότηση της Υπηρεσίας κατά τον έλεγχο αδειοδότησης.  

 Απαγορεύεται η χρήση τοξικών ουσιών ως συστατικών ή για την επικάλυψη των τοίχων και των οροφών. 

 Γενικά θα πρέπει να προτιμώνται τα ανοιχτά χρώματα. 

 

2.2.11. Παράθυρα - Πόρτες 

 Σε όλους τους χώρους οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι καλής κατασκευής, κατά προτίμηση λείας 

επιφάνειας ώστε να μπορούν να καθαρίζονται αποτελεσματικά και δε θα ευνοούν τη δημιουργία 

οξειδώσεων.  

 Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων αν υπάρχουν πόρτες θα πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό σε 

ενδεχόμενες καταπονήσεις από χτυπήματα και που θα επιτρέπει τον υγρό καθαρισμό. Τα πόμολα θα 

πρέπει να είναι απλής κατασκευής, χωρίς χαράξεις ή ανάγλυφα, ώστε να μη συγκρατούνται ρύποι και 

υγρασία και το υλικό θα είναι τέτοιο που να επιδέχεται απολύμανσης με τα συνήθη απολυμαντικά 

σκευάσματα. 

 Όταν οι πόρτες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό χώρων ανόμοιου επιπέδου υγιεινής (π.χ. οι πόρτες 

των αποχωρητηρίων), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό επαναφοράς ή άλλο μηχανισμό 

αυτόματου κλεισίματος.   

 Γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη παραθύρων στους χώρους παραγωγής, αλλά αν υπάρχουν τα 

υαλοστάσια θα παρέχουν ασφάλεια τόσο στους πελάτες όσο και στους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα στους 

χώρους επεξεργασίας και στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων θα πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία 

και των τροφίμων από διασκόρπιση γυαλιού σε ενδεχόμενη θραύση, π.χ. με την τοποθέτηση 

προστατευτικού φιλμ. 

 Το οίκημα εντός του οποίου στεγάζεται η επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να κλείνει ικανοποιητικά από 

όλες τις πλευρές. Οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν αυτή την προϋπόθεση. 

Για το λόγο αυτό θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη παραμένουν κενά μεταξύ των θυρών ή των 

παραθύρων και των κουφωμάτων ή του δαπέδου.  
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2.2.12. Εξοπλισμός 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι επαρκής για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης βάσει του 

προδιαγεγραμμένου ή αναμενόμενου μέγιστου όγκου παραγωγής και των ειδών που θα αποθηκεύονται, 

επεξεργάζονται και παράγονται.  

 Θα πρέπει να είναι λειτουργικός, ώστε να αποφεύγεται συμφόρηση εργασιών,  αντικειμένων, τροφίμων ή 

χειριστών τροφίμων.  

 Θα πρέπει να είναι ασφαλής για τα τρόφιμα. 

 Θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση ασφάλεια προς τους χειριστές. Η συμβουλή 

ειδικών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή των αρμοδίων υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη.  

 Θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος και διαθέσιμος στους χειριστές του αρμόδιου τομέα εργασίας 

(σκεύη, εργαλεία κλπ).  

 Θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Όπου είναι εφικτό, συστήνεται η 

τοποθέτηση στον ογκώδη εξοπλισμό μέσων που θα επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση (π.χ. ρόδες). Επίσης 

συστήνεται να απομένει κενό μεταξύ του δαπέδου και της χαμηλότερης οριζόντιας επιφάνειας του 

εξοπλισμού, τόσο ώστε να είναι ευχερής η επισκόπηση του υποκείμενου χώρου και ο καθαρισμός. 

 Οι επιφάνειες του εξοπλισμού που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό 

λείο, μη πορώδες και αδιαπότιστο, ανθεκτικό στην καταπόνηση από χρήση αιχμηρών αντικειμένων, 

ανθεκτικό στη θερμότητα όταν πρέπει, ανθεκτικό στη διάβρωση, μη τοξικό και κατάλληλο για επαφή με 

τρόφιμα. Όπου απαιτείται, θα υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα που θα επικυρώνουν την καταλληλότητα ή 

και την υγιεινή κατάσταση, π.χ. πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης, τεστ μετανάστευσης κλπ (π.χ. για 

πλαστικά και κεραμικά σκεύη και περιέκτες κλπ).  

 Τα μέρη του εξοπλισμού που δεν έρχονται σε άμεση επαφή αλλά είναι κοντά στα σημεία μεταχείρισης των 

τροφίμων και μπορούν να τα επηρεάσουν, όπως είναι οι κάθετες επιφάνειες και τα τελειώματα των 

πάγκων εργασίας, των συσκευών, των σκευών κλπ, θα έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με τις επιφάνειες που 

έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. 

 Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται, εκτός των άλλων και με βάση τη δυνατότητα 

θερμικής απολύμανσης (πλυντήριο) ή τη δυνατότητα απολύμανσης με χημικά σκευάσματα.  

 Γενικά δεν είναι αποδεκτή η χρήση ξύλινου εξοπλισμού εντός των χώρων επεξεργασίας τροφίμων. Στους 

υπόλοιπους χώρους η χρήση ξύλου πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο και μη 

υποκαθιστούμενο. 

 Ομοίως, η χρήση γυάλινου εξοπλισμού στους χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει να 

αποφεύγεται, εκτός αν είναι από υλικά ανθεκτικά στη θραύση. 

 Τα ράφια και τα ντουλάπια σε όλους τους χώρους θα πρέπει να μην επιτρέπουν την οξείδωση και να είναι 

ανθεκτικά στην υγρασία. Δε συνιστάται η χρήση ξύλινων ντουλαπιών και ραφιών. Τα οριζόντια και κάθετα 

στηρίγματα είναι προτιμότερο να είναι από αδρανές υλικό (ανοξείδωτο, αλουμινίου, πλαστικό κλπ). Όπου 

απαιτείται θα πρέπει να μπορούν να πλένονται. 

  Αν χρησιμοποιούνται παλέτες, συνιστάται να είναι πλαστικές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι άρτιες 

και σε καλή κατάσταση.  

 Γενικά κάθε επιφάνεια, εργαλείο, συσκευή, σκεύος, εξάρτημα κλπ θα χρησιμοποιείται με βάση τη 

σκοπούμενη χρήση του και θα τυγχάνει μεταχείρισης βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Ο 

εκπαιδευμένος επιχειρηματίας και αντίστοιχα ο χειριστής τροφίμων, γνωρίζει ότι κάθε άλλη χρήση μπορεί 

να αποβεί επιβλαβής ή επικίνδυνη για τον ίδιο, τα τρόφιμα, τον εξοπλισμό ή τους καταναλωτές. 

 Βασική προϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης είναι η τακτική συντήρηση του 

εξοπλισμού της. Η προϋπόθεση αυτή αντανακλά πολλές φορές και στην ασφάλεια των προϊόντων. Για το 

λόγο αυτό οι επιχειρηματίες θα πρέπει να δημιουργούν καταλόγους με τον εξοπλισμό που απαιτεί 

συντήρηση, όπου θα σημειώνουν την απαιτούμενη συχνότητα συντήρησης και την επόμενη εργασία 
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συντήρησης. Επίσης θα πρέπει να τηρείται και μια λίστα εργασιών συντήρησης ανά συσκευή ή εξάρτημα 

κλπ για τη διαχρονική παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού.  

2.2.13. Ύδρευση 

 Το νερό θα είναι πόσιμης ποιότητας, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και θα πληροί τους όρους της 

κείμενης νομοθεσίας (βλ. Κεφ. Σχετική Νομοθεσία). 

 Στις περιοχές που υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης, το νερό της επιχείρησης θα προέρχεται από εκεί και 

θα αποδεικνύεται με την τήρηση αντιγράφου του πιο πρόσφατου λογαριασμού. 

 Αν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή θα προσκομίζεται η σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής για την 

καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 Σε όσες βρύσες της επιχείρησης απαιτείται, θα υπάρχει ταυτόχρονη παροχή ζεστού και κρύου νερού με 

μίκτη. Αυτό είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον για τις βρύσες του χώρου πλύσης σκευών, των αποχωρητηρίων 

και των σταθμών πλύσης χεριών του προσωπικού κουζίνας.   

 Τυχόν φίλτρα θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και θα αλλάζονται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα φίλτρα δε δημιουργούν επιβάρυνση του 

νερού.  

 Αν χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό, όπως  για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη κλπ., θα 

κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο που θα έχει σχετική ένδειξη. Το νερό αυτό δε θα χρησιμοποιείται για 

επεξεργασία ή σε ανάμειξη με τρόφιμα, ούτε για καθαριότητες. 

 Αν χρησιμοποιείται ατμός σε επαφή με τρόφιμα ή για καθαριότητες, αυτός θα παράγεται από νερό που 

είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν επιμόλυνση των τροφίμων ή των 

επιφανειών του εξοπλισμού. 

2.2.14. Πάγος 

 Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί πάγο για ανάμιξη με τρόφιμα και ποτά ή για ψύξη τροφίμων ή για 

διατήρηση τροφίμων, πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό από το οποίο παρασκευάζεται έχει τα 

χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, θα μεταχειρίζεται και θα αποθηκεύεται όπως 

τα τρόφιμα που είναι έτοιμα για κατανάλωση. Δε θα αγγίζεται με γυμνά χέρια και δε θα επιμολύνεται με 

οποιονδήποτε τρόπο από το περιβάλλον, τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή άλλα τρόφιμα. 

 Αν υπάρχει μηχανή παρασκευής πάγου, αυτή θα είναι εγκατεστημένη σε χώρο που δε θα επιτρέπει την 

επιμόλυνση του πάγου. Τα εσωτερικά τοιχώματα, που έρχονται σε επαφή με τον πάγο, θα διατηρούνται 

καθαρά και σε καλή κατάσταση. 

 Οι σπάτουλες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη του πάγου θα είναι από κατάλληλο, ανθεκτικό υλικό και 

θα διατηρούνται καθαρές. Οι σπάτουλες δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται σε επαφή με τον πάγο, αλλά 

εντός κλειστών περιεκτών. 

2.2.15. Αποχέτευση  

Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται 

τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό περιλαμβάνει:   

- Η ροή των λυμάτων γίνεται από τις περιοχές υψηλότερου προς τις περιοχές χαμηλότερου επιπέδου 

υγιεινής   

- Αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων και γενικά διαρροών 

- Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν για τις ανάγκες 

μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης 
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- Οι αγωγοί αποχέτευσης δεν περνούν πάνω από γραμμές παραγωγής ή από αποθηκευμένα προϊόντα, αλλά 

κάτω από το δάπεδο 

- Όλο το σύστημα αποχέτευσης συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του 

2.2.16. Απορρίμματα 

 Θα υπάρχουν επαρκείς για τις ανάγκες της επιχείρησης κάδοι απορριμμάτων, που θα διαθέτουν κάλυμμα 

με ποδόπληκτρο ή αυτόματο (π.χ. φωτοκύτταρο) μηχανισμό ανοίγματος και οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται 

μόνο για το σκοπό αυτό, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.  

 Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι από υλικό ανθεκτικό και εύκολα πλενόμενο. 

 Οι κάδοι απορριμμάτων δε θα τοποθετούνται κατά το σχεδιασμό της επιχείρησης σε άμεση συνάφεια με 

τους πάγκους επεξεργασίας τροφίμων. 

 Θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων ώστε να μη συσσωρεύονται στους κάδους. 

Τα απορρίμματα θα απομακρύνονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, στο τέλος λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

 Οι κάδοι απορριμμάτων θα παραμένουν κλειστοί όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

 Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων θα εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαριότητας της επιχείρησης και 

θα περιλαμβάνει απολύμανση. 

 Όταν λόγω της θέσης της επιχείρησης, της φύσης των παραγόμενων απορριμμάτων και της συχνότητας 

αποκομιδής τους από τον αρμόδιο φορέα, είναι πιθανό η αλλοίωση  των απορριμμάτων στη θέση 

προσωρινής αποθήκευσης να δημιουργεί ανθυγιεινή κατάσταση δυνάμενη να επηρεάσει την ίδια την 

επιχείρηση ή τη δημόσια υγεία, τότε συστήνεται η κατασκευή ψυχόμενων θαλάμων απορριμμάτων. Στην 

παραπάνω έννοια δεν υπάγονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. απεργία φορέων αποκομιδής). 

 Αν υπάρχουν ψυγεία απορριμμάτων, αυτά θα εγκαθίστανται έξω από την επιχείρηση. 

 

2.2.17. Φωτισμός 

 Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν επαρκή φυσικό ή και τεχνητό φωτισμό σε όλους τους χώρους όπου 

αποθηκεύονται, προετοιμάζονται και επεξεργάζονται τρόφιμα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαρκούς 

φωτισμού και των υπόλοιπων χώρων (αποχωρητήρια, χώρος πλύσης σκευών κλπ) για τη διαπίστωση του 

επιπέδου καθαριότητας. 

 Ο φωτισμός στους χώρους αποθήκευσης, προετοιμασίας και επεξεργασίας θα πρέπει να προσομοιάζει το 

φυσικό φως, ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτές τυχόν αλλοιώσεις ή ελαττώματα των τροφίμων.  

 Η ένταση του φωτισμού είναι τέτοια που επιτρέπει την ευχερή εκτέλεση των εργασιών, αλλά δεν προκαλεί 

θάμβωση. 

 Όπου είναι αναγκαίο, οι συσκευές φωτισμού εξασφαλίζουν προστασία από ενδεχόμενη έκρηξη ή θραύση 

του λαμπτήρα. Είναι πιθανό, ανάλογα με την επιχείρηση, να απαιτούνται ειδικοί τύποι λαμπτήρων σε 

σημεία με ιδιαίτερη υγρασία ή μέσα σε θαλάμους ψύξης και κατάψυξης. 

 Τα καλύμματα των λαμπτήρων πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται προκειμένου να καθαρίζονται. 

 

2.2.18. Αερισμός 

 Ο αέρας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης θα πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται επαρκώς, ώστε να 

είναι καθαρός και να επιτυγχάνεται η μη συμπύκνωση υδρατμών στους τοίχους, τις οροφές και τον 

εξοπλισμό.  

 Όταν ο επαρκής εξαερισμός δε μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό τρόπο, τότε θα εγκαθίσταται μηχανολογική 

εγκατάσταση.  
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 Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη δημιουργούνται ρεύματα αέρα με κατεύθυνση από περιοχές 

χαμηλότερης προς περιοχές υψηλότερης υγιεινής.  

 Απαιτείται αυτόνομο σύστημα εξαερισμού στα αποχωρητήρια, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού 

εξαερισμού. Το βεντιλατέρ θα τοποθετείται στο κυρίως διαμέρισμα και όχι στον προθάλαμο των 

αποχωρητηρίων. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις ο εξαερισμός γίνεται προς τον εξωτερικό χώρο. 

 

2.2.19. Απαγωγή καπνών & αερίων καύσεως 

 Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη θερμική επεξεργασία των τροφίμων (όπως εστίες φωτιάς, 

θερμαινόμενες πλάκες, πλατώ, γκριλ, φούρνοι κλπ) θα είναι εγκατεστημένες κάτω από απορροφητικό 

σύστημα, ώστε να συλλέγονται τα αέρια από την έψηση των τροφών. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν 

συσκευές που διαθέτουν αυτόνομο σύστημα απαγωγής. 

 Το απορροφητικό σύστημα αποτελείται από την απαγωγό χοάνη, τον απαγωγό σωλήνα, τα ελαιόφιλτρα, τα 

κανάλια υποδοχής των συμπυκνωμάτων και το μοτέρ. 

 Το απορροφητικό σύστημα σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να εξουδετερώνει πλήρως τα αέρια που 

παράγονται κατά τη διάρκεια πλήρους και ταυτόχρονης λειτουργίας των υποκείμενων συσκευών. 

 Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια που το απορροφητικό σύστημα είναι εκτός λειτουργίας, το 

άνοιγμα του απαγωγού σωλήνα δε θα επιτρέπει την είσοδο εντόμων, τρωκτικών ή πουλιών στην 

εγκατάσταση.  

 Όλα τα μέρη του απορροφητικού συστήματος θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα καθαριότητας της 

επιχείρησης και θα τεκμηριώνεται ο τακτικός καθαρισμός τους.  

 Η συντήρηση του απορροφητικού συστήματος θα τεκμηριώνεται επίσης. 

 

2.2.20. Αποχωρητήρια προσωπικού και πελατών 

 Θα υπάρχει επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων για το προσωπικό. Συνιστάται να υπάρχει τουλάχιστον ένα 

αποχωρητήριο ανά 15 εργαζόμενους.  

 Όταν προβλέπεται υποδοχή πελατών στην επιχείρηση, θα υπάρχουν και ξεχωριστά αποχωρητήρια από 

αυτά των εργαζομένων.  

 Τα αποχωρητήρια δε θα πρέπει να ανοίγουν προς την πλευρά χώρων υγιεινής (παρασκευαστήριο, χώροι 

πλύσης σκευών) ή αποθηκών όπου φυλάσσονται τρόφιμα ακόμα κι αν τα τρόφιμα είναι εντός 

ψυγείων/καταψυκτών ή ψυχόμενων θαλάμων. 

 Ο αριθμός των αποχωρητηρίων και οι διαστάσεις τους καθορίζονται από τον επιχειρηματία. 

 Τα αποχωρητήρια θα διαθέτουν προθάλαμο, όπου θα εγκαθίσταται ο νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών 

και ο παρελκόμενος εξοπλισμός, δηλαδή (κατ’ελάχιστο) υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες από χαρτί ή ύφασμα 

μιας χρήσης ή αεροστεγνωτήρας χεριών και κλειστός κάδος απορριμμάτων με κάλυμμα που ανοίγει 

ποδοκίνητα ή με φωτοκύτταρο. 

 Μεταξύ του προθαλάμου και του κυρίως διαμερίσματος θα μεσολαβεί πόρτα που θα μπορεί να κλειδώνει. 

Πόρτα θα υπάρχει και στην είσοδο - έξοδο του προθαλάμου. Οι πόρτες και τα κουφώματα θα έχουν καλή 

συναρμογή και δε θα αφήνουν κενά πάνω ή κάτω και στα πλαϊνά.  

 Τα τοιχώματα, οι πόρτες και το δάπεδο των αποχωρητηρίων θα είναι επενδυμένα με υλικά που επιτρέπουν 

τον καθαρισμό με υγρή μέθοδο. Θα εξασφαλίζουν στεγανότητα και αντοχή στη χρήση απορρυπαντικών και 

απολυμαντικών σκευασμάτων.    

 Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θα συνδέονται αποκλειστικά με το σύστημα αποχέτευσης. Θα εξασφαλίζουν 

την πλήρη και ταχεία απομάκρυνση των λυμάτων χωρίς διαφυγές και την αποτροπή δημιουργίας οσμών 

(π.χ. σιγμοειδείς σωλήνες όπου απαιτείται).  
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 Οι τοίχοι, τα δάπεδα, η οροφή, οι πόρτες, τα παράθυρα και ο εξοπλισμός (όσα εφαρμόζουν) θα πληρούν 

τους γενικούς όρους του αντίστοιχου κεφαλαίου των παρουσών οδηγιών.  

 

2.2.21. Αποδυτήρια 

 Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών θα διαθέτουν επαρκή αποδυτήρια, 

ανάλογου με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων εμβαδού. Στα αποδυτήρια θα υπάρχει ένα ερμάρι 

για κάθε εργαζόμενο. 

  Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών που απασχολούν (ή προβλέπεται ότι θα 

απασχολούν μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας) πάνω από 5 άτομα προσωπικό ανά βάρδια, πρέπει να 

διαθέτουν ξεχωριστά αποδυτήρια ανδρών και γυναικών, όταν εργάζονται ταυτόχρονα άντρες και γυναίκες.  

 Η διαπίστωση του αριθμού εργαζομένων θα γίνεται από την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο 

(κατάσταση προσωπικού της επιθεώρησης εργασίας, αυτοψία ή άλλο). 

 Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δεν είναι προσωπικό κατά την έννοια που τίθεται στα 

προηγούμενα και επομένως δεν προσμετρώνται στον αριθμό των απασχολούμενων κατά βάρδια ατόμων. 

 Ο διαχωρισμός των αποδυτηρίων μεταξύ ανδρών και γυναικών δε θα αποτελεί σε καμία περίπτωση 

κριτήριο για την επιλογή ατόμων του ενός ή του άλλου φύλου κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. 

Για το λόγο αυτό η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί σε μικρές επιχειρήσεις να δέχεται το διαχωρισμό των 

αποδυτηρίων με απλή κατασκευή. 

 Οι τοίχοι, τα δάπεδα, η οροφή, οι πόρτες, τα παράθυρα και ο εξοπλισμός (όσα εφαρμόζουν) θα πληρούν 

τους γενικούς όρους του αντίστοιχου κεφαλαίου των παρουσών οδηγιών.  

 

2.2.22. Οχήματα  

 Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι 

άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι 

ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και όταν απαιτείται πλενόμενες και ανθεκτικές στα 

χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα. 

 Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που προορίζονται για 

μεταφορά τροφίμων συνιστάται  να είναι μόνο για αυτή τη χρήση. Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και 

άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα 

μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.  

 Πριν τη φόρτωση των τροφίμων θα προηγείται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν:  

- Τα είδη τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο 

τροφίμων 

- Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση του 

προς μεταφορά φορτίου 

- Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρίζει καθαρισμού  

 Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς 

παράγοντες (περιβάλλον). 

 Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης και όταν μεταφέρονται ζεστά τρόφιμα, τα οχήματα ή οι 

περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο 

ψυκτικό μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση κλπ) ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο 

μεταφοράς και το είδος των τροφίμων. 

 Τα οχήματα, ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων τροφίμων, λαμβάνουν βεβαιώσεις καταλληλότητας 

από τις αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες. 
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2.2.23. Θερμόμετρα - Υγρασιόμετρα 

 Οι επιχειρήσεις των παρουσών οδηγιών θα διαθέτουν θερμόμετρα και όταν πρέπει και υγρασιόμετρα σε 

όλο τον εξοπλισμό (ψυγεία, καταψύξεις, θαλάμους, θερμοθαλάμους κλπ) όπου απαιτείται έλεγχος των 

συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας διατήρησης των τροφίμων.  

 

 Θερμόμετρα και αντίστοιχα υγρασιόμετρα θα υπάρχουν και στις αποθήκες όπου η διατήρηση των πρώτων 

και βοηθητικών υλών γίνεται με ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. 

 Επίσης θα υπάρχουν θερμόμετρα και όταν πρέπει και υγρασιόμετρα σε όλες τις  περιπτώσεις που από τη 

μελέτη της επιχείρησης προκύπτει ότι χρίζει παρακολούθησης και ελέγχου ή ρύθμισης η θερμοκρασία 

ή/και η υγρασία ορισμένων χώρων επεξεργασίας ή τυποποίησης τροφίμων. 

 Στα οχήματα μεταφοράς ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχουν θερμόμετρα κατάλληλου εύρους μέτρησης 

ανάλογα με το είδος των τροφίμων που μεταφέρονται (προϊόντα ψυγείου, κατάψυξης, ζεστά προϊόντα).  

 Τα παραπάνω θερμόμετρα και υγρασιόμετρα θα διαθέτουν σύστημα αυτόματης καταγραφής όταν αυτό 

προβλέπεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία (ΚΤΠ αρ. 62 και αρ. 62α, Οδηγοί Υγιεινής του ΕΦΕΤ 

βλ. Κεφ. Σχετική Νομοθεσία). 

 Οι τιμές των θερμομέτρων και των υγρασιομέτρων, ανεξάρτητα αν αυτά είναι καταγραφικά ή όχι, θα 

επιθεωρούνται σε τακτική βάση, αλλά τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Θα σχεδιάζεται τόσο ο τρόπος 

λήψης όσο και ο τρόπος καταγραφής των λαμβανόμενων τιμών και η τήρηση του ανάλογου αρχείου. 

 Θα υπάρχουν θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των παραλαμβανόμενων και των 

αποθηκευμένων τροφίμων, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των επεξεργαζόμενων τροφίμων και για την 

επικύρωση της ασφάλειας των τροφίμων που επεξεργάζονται με θέρμανση. Συνιστάται να υπάρχουν 

διαφορετικά θερμόμετρα για τον έλεγχο των παραλαμβανόμενων και των αποθηκευμένων ειδών και 

διαφορετικά για τον έλεγχο των επεξεργαζόμενων τροφίμων.  

 Τα θερμόμετρα θα έχουν το απαιτούμενο εύρος μέτρησης και την απαιτούμενη ακρίβεια, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

 Θα είναι καλής κατασκευής ώστε να μη δημιουργούν κίνδυνο για τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα και δε θα 

περιέχουν τοξικές ουσίες (π.χ. υδράργυρο). 

 Ο ενδιαφερόμενος προτρέπεται να διενεργεί ενδελεχή έρευνα αγοράς όταν πρόκειται να εγκαταστήσει 

καταγραφικά συστήματα, ώστε να επιλέγει τα πιο κατάλληλα για την περίπτωσή του μέσα από την 

πληθώρα διαφορετικών τύπων και κοστολογίων που είναι σήμερα διαθέσιμα. 

  Όλα τα θερμόμετρα και τα υγρασιόμετρα θα ρυθμίζονται και θα διακριβώνονται όταν πρέπει. 

2.2.24. Καθαρισμός - Απολύμανση 

Για όλους τους χώρους της εγκατάστασης σχεδιάζεται Πρόγραμμα Καθαρισμού & Απολύμανσης, το οποίο 

περιλαμβάνει για κάθε διακριτό χώρο και εξοπλισμό τα παρακάτω: 

- τον υπεύθυνο για τον καθαρισμό - απολύμανση  

- τη συχνότητα καθαρισμού - απολύμανσης  

- το χρησιμοποιούμενο καθαριστικό - απολυμαντικό  

- τον τρόπο εφαρμογής  

- το χρόνο εφαρμογής εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Παράλληλα, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, συντάσσονται οδηγίες εργασίας στις οποίες αναπτύσσεται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια ο τρόπος καθαρισμού χώρων, συσκευών ή εξαρτημάτων που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές 

καθαρισμού (π.χ. απαγωγικό σύστημα). 
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Η εκτέλεση της καθαριότητας και της απολύμανσης θα τεκμηριώνεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. με check list) και 

θα τηρείται σχετικό αρχείο. 

Περιοδικά θα επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού των χώρων και του εξοπλισμού με κατάλληλες 

μεθόδους (π.χ. χρωματικά τεστ) και όταν απαιτείται θα επικυρώνεται με μεθόδους όπως η χρήση λουμινόμετρου, η 

διενέργεια μικροβιολογικών αναλύσεων (swab test).   

2.2.25. Ιχνηλασιμότητα - Ανιχνευσιμότητα 

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν κάθε προμηθευτή από τον οποίο έχουν παραλάβει ένα τρόφιμο που χρησιμοποιούν για την 

παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησής τους. 

 Οι υπεύθυνοι πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν όλα τα προϊόντα που έχουν παράγει από ή 

με κάθε συγκεκριμένο τρόφιμο καθώς επίσης και τυχόν αποθέματα αυτών στην επιχείρηση. 

 Οι υπεύθυνοι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και τις άλλες επιχειρήσεις, που έχουν προμηθεύσει με τα 

προϊόντα τους. 

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που θα 

επιτρέπουν τη συλλογή των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό πληροφοριών. Αυτά τα συστήματα και οι 

διαδικασίες θα είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, αν το ζητήσουν. 

2.2.26. Λοιποί όροι 

Εκτός από όσα ως αυτό το σημείο αναφέρθηκαν, ως προϋπόθεση για τη θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας 

τίθενται και οι παρακάτω γενικοί όροι: 

1) Ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει πρόσφατο πιστοποιητικό εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΦΕΚ 1616/2007 και να είναι παρών στον έλεγχο. 

2) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένο ανάλογα με τα καθήκοντά του. 

3) Πρέπει να έχει εφαρμοστεί εντομοκτονία – μυοκτονία και να υπάρχει ο σχετικός φάκελος (βλ. υποχρεώσεις 

κατά τη λειτουργία). 

4) Πρέπει να υπάρχει ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Η ύπαρξη ζεστού νερού μπορεί να ελέγχεται 

ενδεικτικά στις βρύσες. 

5) Πρέπει να έχει σχεδιαστεί το σύστημα ιχνηλασιμότητας – ανιχνευσιμότητας. 

6) Πρέπει να έχει οργανωθεί το αρχείο θερμοκρασιών και να υπάρχει σύντομη οδηγία εργασίας για τον τρόπο 

λήψης των θερμοκρασιών. 

7) Θα είναι διαθέσιμα τα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια υγείας του επιχειρηματία και όλων των εργαζομένων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών, θα ελέγχονται από την 

Υγειονομική Υπηρεσία όλες οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια (βλ. όλα τα προηγούμενα 

Κεφάλαια), καθώς επίσης και το σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) και η εφαρμογή του. Για τις μικρότερες 

επιχειρήσεις, που θα εφαρμόζουν τις αρχές του HACCP με την απαιτούμενη ευελιξία, θα ελέγχονται όλες οι 
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προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια (βλ. όλα τα προηγούμενα Κεφάλαια), καθώς επίσης και τα 

παρακάτω αρχεία: 

1) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα καθαριότητας  

- Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας 

- Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών (MSDS) και οδηγιών χρήσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων 

- Επαλήθευση του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. χρωματικά τεστ) 

- Επικύρωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος καθαρισμού όπου απαιτείται (π.χ. swab test, 

λουμινόμετρο κ.ά.).  

2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΖΩΩΝ & ΕΝΤΟΜΩΝ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) 

- Άδεια συμβεβλημένης εταιρείας 

- Συμβόλαιο 

- Τεχνικές προδιαγραφές (MSDS) και οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων  

- Χαρτογράφηση συστήματος μυοκτονίας και συστήματος monitoring με αρίθμηση των τοποθετημένων 

δολωματικών σταθμών, παγίδων σύλληψης, ηλεκτρικών εντομοπαγίδων κλπ. 

- Πιστοποιητικό με τα αντίδοτα των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων 

- Τεχνικό δελτίο εργασιών και ευρημάτων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 

3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- Διπλώματα, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ανά εργαζόμενο 

- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

- Ατομική καρτέλα εκπαίδευσης εργαζομένου  

- Τυχόν υλικό εκπαίδευσης 

- Οδηγίες εργασίας 

4) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

- Παραλαμβανόμενων υλικών 

- Ψυγείων, καταψύξεων, θαλάμων, blast chillers κλπ 

- Θερμικής επεξεργασίας 

5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Όλα τα απαραίτητα αρχεία, παραστατικά και διαδικασίες που είναι αναγκαία για την αναγνώριση σε όλα τα στάδια 

παραγωγής της προέλευσης των τροφίμων, των αποθεμάτων τους στην επιχείρηση, καθώς και των αποδεκτών των 

παραγόμενων προϊόντων (όταν είναι μεταπώληση). 
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6) ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  

Όταν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, αυτό θα αποδεικνύεται με το απόκομμα του λογαριασμού 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης.  

Για τις επιχειρήσεις που υδρεύονται ιδιωτικά, θα υπάρχει περιοδικός μικροβιολογικός έλεγχος του νερού στις 

βρύσες που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα και για καθαριότητες. 

7) ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ (βλ. οδηγό ατομικής υγιεινής ΕΦΕΤ) 

8) ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (βλ. Οδηγούς ΕΦΕΤ) 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 ΕΚ 852/2004 «Για την υγιεινή των τροφίμων» 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 «Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 

για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 

διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων» 

 Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ΦΕΚ 2718/τ.β’./8-10-2012 Υπουργική Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών» 

 Η Απόφαση 14708/17-8-2007 (ΦΕΚ 1616/β/2007) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών 

Αρχών και Φορέων του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων» 

 Κώδικας τροφίμων και Ποτών, άρθρα 61, 62 και 62α 

 Οδηγός Υγιεινής ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Παραγωγής και Διάθεσης Προϊόντων που Διατηρούνται με Βάση 

τη Θερμική Επεξεργασία τους 

 Οδηγός Υγιεινής ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Παραγωγής και Διάθεσης Προϊόντων που Διατηρούνται με Βάση 

τη Σύνθεσή τους 

 Οδηγός Υγιεινής ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Παραγωγής και Διάθεσης Αφυδατωμένων         Προϊόντων 

 Η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» 

 Η υπ’ αριθμ. Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης ΚΥΑ Υ2/2600/2001 

περί Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» 
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