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Τον  Ν.3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 

 ............................................................... 126 συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε .

 

Πιστοποιητικά Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων  

σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό 

(ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3991 Κύρωση του 

αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού 

Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.) 
 

 Αντικαθιστούν τα Πιστοποιητικά Μυοκτονίας 

 Απαιτείται ή έκδοσή τους σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΔΥΚ 2005 

 Εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Υγειονομικού Ελέγχου των λιμένων 

 Εκδίδονται για τα πλοία σε διεθνές ταξίδι 

  Ισχύουν για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης για 1 μήνα 

επιπλέον 

Άρθρο 39 (δυκ 2005) - Υγειονομικά Πιστοποιητικά 

Πλοίων 
1. Τα Πιστοποιητικά Απαλλαγής Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων και τα 

Πιστοποιητικά Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων θα ισχύουν για μία 

μεγίστη περίοδο έξι μηνών. Αυτή η περίοδος μπορεί να 

παρατείνεται για ένα μήνα, εάν η επιθεώρηση ή τα απαιτούμενα 

μέτρα ελέγχου δεν μπορούν να εκτελεστούν στο λιμάνι.  

2. Εάν δεν προσκομιστεί ένα έγκυρο Πιστοποιητικό Απαλλαγής 

Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίου ή Πιστοποιητικό Υγειονομικού 

Ελέγχου Πλοίου ή εάν διαπιστωθούν στοιχεία κινδύνου δημόσιας  
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υγείας σε ένα πλοίο, το Κράτος Μέρος μπορεί να προβεί στις 

ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 27. 

3. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο θα 

συμμορφώνονται με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3. 

4. Όποτε είναι δυνατόν, τα μέτρα ελέγχου θα εκτελούνται όταν το 

πλοίο και τα αμπάρια του είναι κενά. Στην περίπτωση πλοίου υπό 

έρμα, θα εκτελούνται πριν την φόρτωση του φορτίου. 

5. Όταν απαιτούνται μέτρα ελέγχου και αυτά έχουν ολοκληρωθεί 

ικανοποιητικά, η αρμόδια αρχή θα εκδίδει ένα Πιστοποιητικό 

Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίου, σημειώνοντας τα ευρεθέντα 

στοιχεία και τα ληφθέντα μέτρα ελέγχου. 

6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εκδίδει Πιστοποιητικό Απαλλαγής 

Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίου σε οποιοδήποτε λιμάνι 

προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το Άρθρο 20 εάν μείνει 

ικανοποιημένη ότι το πλοίο είναι ελεύθερο από λοίμωξη και 

μόλυνση, συμπεριλαμβανομένων φορέων και υποδοχών. Αυτό το 

πιστοποιητικό θα εκδίδεται συνήθως μόνον εάν η επιθεώρηση του 

πλοίου πραγματοποιήθηκε όσο πλοίο και αμπάρια ήταν κενά ή 

όσο περιείχαν μόνον έρμα ή άλλο υλικό, τέτοιας φύσεως ή έτσι 

διατεταγμένου που να καθιστά την διεξοδική επιθεώρηση των 

αμπαριών δυνατή. 

7. Εάν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελέστηκαν τα μέτρα ελέγχου 

είναι τέτοιες που, κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής του λιμανιού 

όπου έλαβε χώρα η επιχείρηση, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα, η αρμόδια αρχή θα το σημειώνει στο 

Πιστοποιητικό Υγειονομικού Ελέγχου του Πλοίου. 

Διαφορές με τα Πιστοποιητικά μυοκτονίας : 

Δεν περιορίζονται μόνο στον έλεγχο για τρωκτικά  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:  

 Ασφάλεια τροφίμων 

 Πόσιμο νερό 
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 Ιατρικές εγκαταστάσεις  

 Διαχείριση θαλάσσιου έρματος  

 Διαχείριση λυμάτων 

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

 Λιμνάζοντα νερά 

 Έλεγχος για μεταδότες (έντομα, τρωκτικά κ.α.) 

Επιπλέον απαιτήσεις ελέγχου για μεγάλα πλοία όπως τα κρουαζιερόπλοια 

(κολυμβητικές δεξαμενές κ.α.) 

Προβλέπονται δειγματοληψίες περιβαλλοντικών δειγμάτων 

Έλεγχος των αρχείων του πλοίου 

 Ημερολόγιο πλοίου 

 Βιβλίο ιατρείου 

 Αρχείο καταγραφής θερμοκρασιών τροφίμων 

 Αρχείο καταγραφής διαχείρισης θαλασσίου έρματος 

 Πλάνο διαχείρισης απορριμμάτων 

 Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού  

Τύποι πιστοποιητικών 

Υπάρχουν δύο τύποι Υγειονομικών Πιστοποιητικών Πλοίων: 

α) Το Πιστοποιητικό Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου, το οποίο 

εκδίδεται όταν μετά τον έλεγχο η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι το 

πλοίο είναι ελεύθερο από κινδύνους Δημόσιας Υγείας. 

β) Το Πιστοποιητικό Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίου, το οποίο εκδίδεται 

όταν η αρμόδια αρχή μετά από έλεγχο διαπιστώσει ύπαρξη κινδύνου 

Δημόσιας Υγείας και κρίνει ότι απαιτείται η εφαρμογή μέτρων ελέγχου. 

Τόσο οι διαπιστώσεις όσο και τα εφαρμοσθέντα μέτρα καταγράφονται στο 

Πιστοποιητικό Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
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κατοχή Πιστοποιητικού Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίου δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι υπάρχει κίνδυνος Δημόσιας Υγείας στο πλοίο για τους έξι 

μήνες ισχύος του Πιστοποιητικού. Η αρμόδια αρχή εκδίδει τον 

συγκεκριμένο τύπο πιστοποιητικού όταν είναι ικανοποιημένη από τη 

σωστή εφαρμογή των μέτρων και την εξάλειψη του κινδύνου. Εάν δεν είναι 

ικανοποιημένη, μπορεί και πάλι να το εκδώσει αλλά επιπλέον θα πρέπει 

να καταγράψει τους λόγους στο πιστοποιητικό και την ημερομηνία 

επανελέγχου και να ενημερώσει σχετικά το επόμενο λιμάνι που θα 

επισκεφτεί το πλοίο. Το επόμενο λιμάνι μετά από έλεγχο θα πρέπει να 

καταγράψει στο πιστοποιητικό εάν τελικά όλα τα μέτρα εφαρμόστηκαν 

ικανοποιητικά. 

Τα Υγειονομικά Πιστοποιητικά έχουν εξάμηνη ισχύ. Σε περίπτωση που η 

αρμόδια εξουσιοδοτημένη αρχή του λιμένα δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιήσει τον υγειονομικό έλεγχο ή δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν τα μέτρα ελέγχου, η περίοδος των έξι μηνών μπορεί να 

παραταθεί από την εξουσιοδοτημένη αρχή του λιμένα για χρονικό 

διάστημα έως ενός επιπλέον μήνα. 
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Άρθρο 20 (ΔΥΚ 2005) - Αεροδρόμια και Λιμάνια 
1 .  Τ α  Κ ρ ά τ η  Μ έ ρ η  θ α  κ α θ ο ρ ί σ ο υ ν  τ α  α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α  κ α ι  τ α  

λ ι μ ά ν ι α  π ο υ  θ α  α ν α π τ ύ ξ ο υ ν  τ ο  δ υ ν α μ ι κ ό  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι  

σ τ ο  Π α ρ ά ρ τ η μ α  1 .  

2 .  Τ α  Κ ρ ά τ η  Μ έ ρ η  θ α  ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν  τ η ν  έ κ δ ο σ η  

Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  Α π α λ λ α γ ή ς  Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  Π λ ο ί ω ν  

κ α ι  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  Π λ ο ί ω ν  σ ύ μ φ ω ν α  

μ ε  τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  Ά ρ θ ρ ο υ  3 9  κ α ι  τ ο  υ π ό δ ε ι γ μ α  τ ο υ  

Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς  3 .  

3 .  Κ ά θ ε  Κ ρ ά τ ο ς  Μ έ ρ ο ς  θ α  α π ο σ τ έ λ λ ε ι  σ τ ο ν  Π Ο Υ  έ ν α ν  

κ α τ ά λ ο γ ο  λ ι μ έ ν ω ν  ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ω ν  ν α  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν :  

( α )  τ η ν  έ κ δ ο σ η  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  

Π λ ο ί ω ν  κ α ι  τ η ν  π α ρ ο χ ή  τ ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν  π ο υ  

α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι  σ τ α  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ α  1  κ α ι  3 ,  ή  

( β )  τ η ν  έ κ δ ο σ η  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  Α π α λ λ α γ ή ς  

Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  Π λ ο ί ω ν  μ ό ν ο ν ,  κ α ι  

( γ )  π α ρ ά τ α σ η  τ ο υ  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ  Α π α λ λ α γ ή ς  

Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  Π λ ο ί ω ν  γ ι α  μ ί α  π ε ρ ί ο δ ο  ε ν ό ς  

μ η ν ό ς  μ έ χ ρ ι  τ η ν  ά φ ι ξ η  τ ο υ  π λ ο ί ο υ  σ τ ο  λ ι μ ά ν ι  ό π ο υ  

μ π ο ρ ε ί  ν α  δ ο θ ε ί  τ ο  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό .  

Κ ά θ ε  Κ ρ ά τ ο ς  Μ έ ρ ο ς  θ α  ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι  τ ο ν  Π Ο Υ  σ χ ε τ ι κ ά  

μ ε  τ υ χ ό ν  α λ λ α γ έ ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  λ ά β ο υ ν  χ ώ ρ α  σ τ η ν  

κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν ω ν  σ τ ο ν  κ α τ ά λ ο γ ο  λ ι μ έ ν ω ν .  Ο  

Π Ο Υ  θ α  δ η μ ο σ ι ε ύ ε ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ο υ  θ α  λ α μ β ά ν ε ι  σ τ ο  

π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ .  

( β )  τ η ν  έ κ δ ο σ η  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν  Α π α λ λ α γ ή ς  

Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  Π λ ο ί ω ν  μ ό ν ο ν ,  κ α ι  i  ( γ )  π α ρ ά τ α σ η  

τ ο υ  Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ  Α π α λ λ α γ ή ς  Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ  Ε λ έ γ χ ο υ  

Π λ ο ί ω ν  γ ι α  μ ί α  π ε ρ ί ο δ ο  ε ν ό ς  μ η ν ό ς  I  μ έ χ ρ ι  τ η ν  ά φ ι ξ η  τ ο υ  

π λ ο ί ο υ  σ τ ο  λ ι μ ά ν ι  ό π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  ν  /  δ ο θ ε ί  τ ο  

Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό .  

Κ ά θ ε  Κ ρ ά τ ο ς  Μ έ ρ ο ς  θ α  ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι  τ ο ν  Π Ο Υ  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  

τ υ χ ό ν  α λ λ α γ έ ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  λ ά β ο υ ν  χ ώ ρ α  σ τ η ν  

κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν ω ν  σ τ ο ν  κ α τ ά λ ο γ ο  λ ι μ έ ν ω ν .  Ο  

Π Ο Υ  θ α  δ η μ ο σ ι ε ύ ε ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ο υ  θ α  λ α μ β ά ν ε ι  σ τ ο  

π λ α ί σ ι ο  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ .  

4 .  Ο  Π Ο Υ  μ π ο ρ ε ί ,  κ α τ ό π ι ν  α ι τ ή σ ε ω ς  τ ο υ  

ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  Μ έ ρ ο υ ς ,  ν α  φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι  γ ι α  τ η ν  

π ι σ τ ο π ο ί η σ η ,  μ ε τ ά  α π ό  τ η ν  δ έ ο υ σ α  έ ρ ε υ ν α ,  ό τ ι  έ ν α  

α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο  ή  έ ν α  λ ι μ ά ν ι  σ τ ο  έ δ α φ ο ς  α υ τ ο ύ  τ ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  

Μ έ ρ ο υ ς  π λ η ρ ο ί  τ ι ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  τ ω ν  π α ρ α γ ρ ά φ ω ν  1  κ α ι  3  τ ο υ  

π α ρ ό ν τ ο ς  Ά ρ θ ρ ο υ .  Α υ τ έ ς  ο ι  π ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς  μ π ο ρ ε ί  ν α  

υ π ό κ ε ι ν τ α ι  σ ε  π ε ρ ι ο δ ι κ ό  έ λ ε γ χ ο  α π ό  τ ο ν  Π Ο Υ ,  σ ε  
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σ υ ν ε ν ν ό η σ η  μ ε  τ ο  Κ ρ ά τ ο ς  Μ έ ρ ο ς .  
Ο  Π Ο Υ ,  σ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο υ ς  α ρ μ ό δ ι ο υ ς  δ ι α κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ύ ς  

ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς  κ α ι  δ ι ε θ ν ε ί ς  φ ο ρ ε ί ς ,  θ α  α ν α π τ ύ σ σ ε ι  κ α ι  θ α  

δ η μ ο σ ι ε ύ ε ι  τ ι ς  γ ε ν ι κ έ ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  γ ι α  τ α  α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α  κ α ι  

τ α  λ ι μ ά ν ι α  σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  Ά ρ θ ρ ο υ .  Ο  Π Ο Υ  θ α  

δ η μ ο σ ι ε ύ ε ι  ε π ί σ η ς  έ ν α ν  κ α τ ά λ ο γ ο  π ι σ τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν  

α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ω ν  κ α ι  λ ι μ έ ν ω ν .  

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο κατάλογο του ΠΟΥ (21 Ιουνίου 2012), 89 χώρες έχουν 

αποστείλει κατάλογο με τα εξουσιοδοτημένα λιμάνια. 

Στην Ελλάδα τα λιμάνια που είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν Πιστοποιητικά 

Υγειονομικού Ελέγχου, Πιστοποιητικά Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου, καθώς 

και παράταση σε ισχύοντα Πιστοποιητικά είναι τα εξής: Χανιά, Χίος, Ελευσίνα, Ηράκλειο, 

Ηγουμενίτσα, Κόρινθος, Μυτιλήνη, Πάτρα, Πειραιάς, Ρόδος, Θεσσαλονίκη και Βόλος. 

Τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Χάλκης, Ιτέας, Καλαμάτας, Κατάκολου, 

Καβάλας, Κέρκυρας, Κω, Λαυρίου, Λευκάδας, Λήμνου, Ναυπλίου, Πρέβεζας, Ραφίνας, 

Σύρου, Βαθιού και Ζακύνθου είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν μόνο παράταση σε 

ισχύοντα Πιστοποιητικά. 

Μορφή και συμπλήρωση 

Τα Πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδίδονται με τη μορφή του υποδείγματος του 

Παραρτήματος 3 του ΔΥΚ, σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να θεωρηθούν άκυρα. 

Δεν θα πρέπει να προσθέτονται ή να αφαιρούνται γραμμές. Επίσης, κάθε περιθώριο 

θα πρέπει να συμπληρώνεται ανάλογα με τα ευρήματα. Εάν δεν υπάρχουν 

ευρήματα, τότε σε κάθε γραμμή αναγράφεται η λέξη «ΝONE» ή «NIL», ενώ δεν θα 

πρέπει τα περιθώρια χωρίς ευρήματα να διαγράφονται με διαγώνια γραμμή. Σε 

περίπτωση που ένα πεδίο δεν έχει εφαρμογή, τότε θα πρέπει να αναγράφεται η 

φράση «ΝΟΤ APPLICABLE» ή «Ν/Α». Το όνομα του λιμένα θα πρέπει να γράφεται 

όπως ακριβώς περιέχεται στον κατάλογο του ΠΟΥ 

(http://www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html.), ώστε να 

μπορεί να αναγνωριστεί από επιθεωρητές άλλων χωρών. 

 

 

 

http://www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/index.html
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  

Οδηγίες για την πρόληψη της «Νόσου των 

Λεγεωνάριων»  
 

 
Πρόκειται για οξεία λοιμώδη νόσο που προκαλείται από 
το βακτηρίδιο Legionella Pneumophila που είναι και το πιο 
συνηθισμένο αλλά και επικίνδυνο της οικογένειας 
LEGIONELLA .Εκδηλώνεται ως σοβαρή μορφή πνευμονίας 
με τα συμπτώματα να εμφανίζονται 2 με 10 ημέρες μετά 
την μόλυνση. Η κλινική εικόνα είναι συνήθως αυτή της 
άτυπης πνευμονίας με συνύπαρξη κεφαλαλγίας , 
βραδυψυχισμού και μυαλγιών . 

Η θνησιμότητα από την πνευμονία αυτή είναι υψηλή, της τάξης του 15% , ιδιαίτερα σε 
άτομα υψηλού κινδύνου, 
όπως οι ηλικιωμένοι ,οι καπνιστές , όσοι υποβάλλονται σε αγωγή με κορτικοστεροειδή , οι 
ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, οι νεφροπαθείς, οι διαβητικοί , ασθενείς με 
νεοπλασματικά νοσήματα και γενικότερα άτομα με καταστολή του ανοσοποιητικού 
συστήματος που είναι ακόμα μεγαλύτερη . 
Η μετάδοση της νόσου γίνεται αερογενώς με την εισπνοή λεπτότατων μολυσμένων 
σταγονιδίων υπό μορφή αερολύματος. Ένας από τους πιο συχνούς τρόπους μετάδοσης 
είναι με τα λεπτότατα σταγονίδια των κεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων, ενώ η 
μετάδοση μπορεί να γίνει, επίσης, με τα σταγονίδια που εκπέμπονται στο ντους, το 
τΖακούΖι ή στο SPA όπου αναπνέουμε ατμούς, στα σιντριβάνια νερού και κατά το πλύσιμο 
των χεριών. 
Το βακτηρίδιο της Λεγεωνέλλας βρίσκεται σε μικρούς αριθμούς στο φυσικό μας υγρό 
περιβάλλον (λίμνες, ποταμοί, φράγματα) να σημειωθεί ότι έχει βρεθεί ακόμα και σε 
αποσταγμένο νερό. 
Μπορεί να επιβιώσει σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από 660° Κελσίου). Δεν μπορεί να 
πολλαπλασιαστεί σε θερμοκρασίες κάτω των 20 βαθμών, ενώ θερμοκρασίες άνω των 60 
βαθμών σκοτώνουν το βακτηρίδιο. 
Οι θερμοκρασίες που ευνοούν πολύ την ανάπτυξη της Λεγεωνέλλας είναι μεταξύ 20 και 
45° Κελσίου. Επομένως η Λεγεωνέλλα μπορεί να επιβιώσει σε κρύο νερό και να αρχίσει να 
πολλαπλασιάζεται όταν η θερμοκρασία του νερού ανεβεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Η παρουσία οργανικών και ανόργανων ουσιών καθώς και μικροοργανισμών στο νερό 
ευνοεί τη δημιουργία αποικιών στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων. Το πλήθος 
των αποικιών αυξάνεται σχηματίζοντας μια βιομεμβράνη (biofilm) η οποία είναι μόνιμη 
εστία μόλυνσης απελευθερώνοντας συνεχώς μικροοργανισμούς . 
Η Λεγεωνέλλα επίσης ως βακτηρίδιο μπορεί εύκολα να πολλαπλασιαστεί και να αποικήσει 
συστήματα κρύου και ζεστού νερού και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν νερό. 
Ένας άλλος παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό της Λεγεωνέλλας 
είναι η παρουσία τροφής. Πηγές τροφής για το μικρόβιο αυτό είναι άλλοι οργανισμοί μέσα 
στο σύστημα νερού, όπως αμοιβάδες, άλγη και άλλα βακτηρίδια. Σε περιβάλλον όπου 
υπάρχουν ιζήματα, εναπόθεση πέτρας, σκουριά και λάσπη, η Λεγεωνέλλα μπορεί να 
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δημιουργήσει ραγδαία αναπτυσσόμενες αποικίες οι οποίες πολύ δύσκολα μπορούν να 
καταπολεμηθούν και οι οποίες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τον άνθρωπο. 
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις που είναι εκτεθειμένες στον καλοκαιρινό ήλιο αποτελούν 
ιδανικό βιότοπο για το βακτηρίδιο. Επίσης παλιές υδραυλικές εγκαταστάσεις σωλήνων 
γαλβανιζέ ή και άλλων που δεν συντηρούνται κανονικά και στις οποίες το νερό μπορεί να 
μείνει στάσιμο για αρκετό καιρό εύκολα μπορούν να γίνουν εστίες μόλυνσης. 
Βασική προϋπόθεση για την αποφυγή της ανάπτυξης των βακτηριδίων που οδηγούν στην 
εκδήλωση της νόσου των Λεγεωναρίων είναι η λήψη προληπτικών μέτρων έτσι ώστε να 
αποτραπεί η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός του βακτηριδίου στα συστήματα νερού. 
Συγκεκριμένα πρέπει να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί 
κατάλληλο προληπτικό πρόγραμμα ελέγχου που θα περιλαμβάνει: 

• Ορισμό υπεύθυνου ατόμου για τον έλεγχο και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

• Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στο άτομο αυτό. 

• Διατήρηση και παροχή του ζεστού νερού στους 50-60°C σε όλο το δίκτυο ακόμα 
και στο πιο απομακρυσμένο δωμάτιο. 

• Διατήρηση του κρύου νερού κάτω από 25°C σε όλο το δίκτυο. 

• Άνοιγμα όλων των βρυσών και ντους στα δωμάτια για αρκετά λεπτά , 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα , εφόσον αυτά δεν χρησιμοποιούνται. 
Αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά , πριν η τουριστική μονάδα ξεκινήσει την λειτουργία 
της , στις αρχές της τουριστικής σαιζόν στις βρύσες- ντους όλων των δωματίων . 

• Τακτικός καθαρισμός και αντικατάσταση (όπου είναι απαραίτητο) των ψυκτικών 
πύργων(εφόσον υπάρχουν), των σωληνώσεων συστημάτων καθαρισμού, των 
καλοριφέρ και των κεφαλών των βρυσών και των ντους καθώς και απολύμανση με ειδικά 
απολυμαντικά - αλγοκτόνα σε τακτά χρονικά διαστήματα . 
•Αποφυγή δημιουργίας «τυφλών» σημείων στο σύστημα ύδρευσης και βεβαίωση ότι τυχόν 
τροποποιήσεις ή αλλαγές στο υδραυλικό σύστημα δεν δημιουργούν διακοπή στη ροή του 
νερού. Επίσης το σύστημα πυρασφάλειας πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητο δίκτυο 
σωληνώσεων έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε ανάμιξη με το δίκτυο παροχής νερού . 

• Θα πρέπει με την βοήθεια τεχνικών μέσων να καθαρίζονται συστηματικά τα 
τοιχώματα και ο πυθμένας των δεξαμενών συγκέντρωσης ή αποθήκευσης του νερού και να 
ακολουθεί 
απολύμανση . Πρέπει να εισάγονται στο δίκτυο κατάλληλα χημικά διαλύματα (πχ διοξείδιο 
του χλωρίου ) με στόχο την απομάκρυνση ενώσεων που αποτέθηκαν λόγω χημικής 
σύστασης του νερού και των θερμοκρασιακών αλλαγών (πχ ανόργανα άλατα , λεβητόλιθος , 
ιλύς κλπ ) . Αντίστοιχα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και στις σωληνώσεις ειδικά στις 
περιπτώσεις που το νερό είναι πλούσιο σε ανόργανα άλατα . Σημαντικό είναι να ακολουθεί 
απολύμανση των δικτύων με χλωριωμένο νερό και γενικά με απολυμαντικό διάλυμα . Η 
απολύμανση κρίνεται αναγκαία ανεξάρτητα με άλλες ενέργειες και ολοκληρώνεται με 
ξέπλυμα του δικτύου με ζεστό νερό . 

• Όσο αφορά το ζεστό νερό πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα να 
πραγματοποιούνται θερμικά σοκ στα boiler (μετά από λήξη οδηγιών από την 
κατασκευάστρια εταιρεία για την αντοχή αυτών) 
•Λήψη , τουλάχιστον 1 φορά τη σαιζόν, δειγμάτων νερού για εργαστηριακές αναλύσεις που 
θα αφορούν αποκλειστικά το βακτηρίδιο της Λεγεωνέλλας καθώς και αρχειοθέτηση των 
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αποτελεσμάτων μαζί με τις υπόλοιπες εργαστηριακές αναλύσεις (απόδοσης συστήματος 
διαχείρισης αποβλήτων , πόσιμο νερό , κολυμβητικές δεξαμενές , τρόφιμα). 

• · Η γεύση και οσμή του νερού αλλά και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει 
να μεταβάλλονται σε καμία περίπτωση από την απολυμαντική μέθοδο που χρησιμοποιείται 
. Η συγκέντρωση του απολυμαντικού θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς είτε από αυτόματα 
καταγραφικά είτε από τον υπεύθυνο ο οποίος θα καταγράφει τις τιμές σε δελτίο . 

• Σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων και τήρηση 
της εγκεκριμένης μελέτης ως προς τον τρόπο διάθεσης . Απαγορεύεται η διάθεση των 
επεξεργασμένων λυμάτων μετά από την βιολογική επεξεργασία για πότισμα με τρόπο που 
δημιουργεί σταγονίδια . 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
Υ.Α. Γ1/443/1973 – Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και 
λειτουργίας αυτών 
 
Ορισμοί : (άρθ. 1) 
Υλικά κατασκευής : (άρθ. 2) 
Χώροι και γενική διάταξη αυτών : (άρθ. 3) 
Σχέδιο & λοιπά στοιχεία δεξαμενών κολύμβησης : (άρθ. 4) 
Μέγιστο φορτίο δεξαμενών : (άρθ. 5) 
Στόμια εισροής & εκροής. Εκκενώσεις : (άρθ. 6) 
Αύλακες υπερχειλίσεως : (άρθ. 7) 
Βαθμίδες & κλίμακες : (άρθ. 8) 
Περιφερειακοί διάδρομοι : (άρθ. 9) 
Εξώστες θεατών : (άρθ. 10) 
Αποδυτήρια : (άρθ. 11) 
Καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήνες : (άρθ. 12) 
Φωτισμός, αερισμός, θέρμανση χώρων & νερού : (άρθ. 13) 
Θέσεις καταδύσεων : (άρθ. 14) 
Ποιότητα νερού : (άρθ. 15) 
Σύστημα ανακυκλοφορίας : (άρθ. 16) 
Διύλιση : (άρθ. 17) 
Απολύμανση : (άρθ. 18) 
Υπεύθυνος λειτουργίας : (άρθ. 19) 
Καθαριότητα κολυμβητικών δεξαμενών : (άρθ. 20) 
Προσωπικό : (άρθ. 21) 
Υποχρεώσεις λουομένων : (άρθ. 22) 
Μέτρα ασφαλείας : (άρθ. 23) 
Αθλητικές δεξαμενές : (άρθ. 24) 
Ιδιωτικές δεξαμενές : (άρθ. 25) 
Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 27) 
Υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές : (άρθ. 30) 
Τροποποιήθηκε από: 
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Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/06, (120/Β/2.2.06) «Τροποποίηση της υπ αριθ Γ1/443/73 (87/Β) Υγ. 
Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ Γ4/1150/76 (937/Β) όμοια περί λειτουργίας 
κολυμβητικών δεξαμενών» 
Υγειον.Διατ. Γ4/1150/76, (937/Β/17.7.76) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ’ 
αριθ. Γ1/443/15 Ιανουαρίου 1973 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87/Β/24 Ιανουαρίου 
1973)» 

• Για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής 
απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία ισχύει μόνο για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες 
χορηγήθηκε και για 5 χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής της. Επίσης η άδεια πρέπει 
να ανανεώνεται σε περίπτωση που επέλθει κάποια αλλαγή στις εγκαταστάσεις της 
δεξαμενής, με εξαίρεση τις εργασίες επισκευής και συντήρησης (Άρθρο 27). 

• Πριν την είσοδο στη δεξαμενή συνιστάται η ύπαρξη 
ποδολουτήρων, οι οποίοι να περιέχουν υδατικό διάλυμα με 0,3-0,6% διαθέσιμο χλώριο, για 
την απολύμανση των ποδιών των λουομένων (Άρθρο 12). 

• Για την υγιεινή των λουομένων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
σαπουνιού σε υγρή μορφή, σε σκόνη ή σε τεμάχια, θερμού και ψυχρού νερού (Άρθρο 12). 

• Το νερό που χρησιμοποιείται στους χώρους υγιεινής πρέπει 
να είναι υγειονομικά αποδεκτό (Άρθρο 26). 

• Σε κάθε δεξαμενή πρέπει να ορίζεται ένα υπεύθυνο 
άτομο το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καλή λειτουργία της δεξαμενής. 
Το άτομο αυτό είναι υποχρεωμένο να καταχωρεί σε βιβλίο τα στοιχεία που αφορούν στις 
μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις και στις απολυμαντικές ουσίες που προστίθενται στη 
δεξαμενή κάθε μέρα (Άρθρο 19). 

• Να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπεύθυνος επόπτης 
ασφάλειας για τις μικρές δεξαμενές και ένας ανά 300 λουόμενους για τις μεσαίες και 
μεγάλες δεξαμενές, ο οποίος πρέπει να επιβάλλει τους κανόνες ασφάλειας υγιεινής και 
καλής συμπεριφοράς (Άρθρο 21). 

• Πρέπει να υπάρχει ένας ειδικευμένος επόπτης για την 
επιθεώρηση των λουομένων στους χώρους υγιεινής από άποψη δερματικών παθήσεων και 
για την εξακρίβωση ότι πέρασαν όλοι από τα αποχωρητήρια, τους καταιονητήρες και τους 
ποδολουτήρες. Για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος 
κατάλληλα εκπαιδευμένος (Άρθρο 21).Οι παραπάνω επόπτες πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένοι και να κατέχουν δίπλωμα ή κάποιο σχετικό πιστοποιητικό (Άρθρο 21). 

• Πρέπει να υπάρχει κουτί Πρώτων Βοηθειών το οποίο να 
είναι καλά εφοδιασμένο και να φυλάσσεται σε άριστη κατάσταση. Το κουτί αυτό πρέπει να 
περιέχει βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένες γάζες, υδρόφιλο βαμβάκι, λευκοπλάστη, 
επιδέσμους σε διάφορα μεγέθη, αμμωνία, 
αποστειρωμένες λαβίδες, αιμοστατικούς επιδέσμους, καρδιοτονωτικά - αναληπτικά και 
αναλγητικά φάρμακα. 

• Πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ο οποίος να προορίζεται για 
επείγουσα περίθαλψη ατυχηματιών στις μεγάλες δεξαμενές με κατάλληλο εξοπλισμό (κουτί 
Πρώτων Βοηθειών, κρεβάτι για εξέταση, συσκευή παροχής οξυγόνου, φορείο και 
κλινοσκεπάσματα) (Άρθρο 23).Πρέπει να υπάρχει εύκαιρος κατάλογος με τα τηλέφωνα των 
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πλησιέστερων ιατρών, του σταθμού Πρώτων Βοηθειών, των Νοσοκομείων, του οικείου 
Αστυνομικού Τμήματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Άρθρο 23). 

• Το υπεύθυνο άτομο για τη λειτουργία της δεξαμενής πρέπει 
να κάνει έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου 2 φορές την ημέρα (Άρθρο ΐ9).Το υπεύθυνο 
άτομο για τη λειτουργία της δεξαμενής πρέπει να κάνει έλεγχο του pH (Άρθρο ΐ9).Το 
υπεύθυνο άτομο για τη λειτουργία της δεξαμενής πρέπει να κάνει έλεγχο της 
αλκαλικότητας (Άρθρο ΐ9).Το υπεύθυνο άτομο για τη λειτουργία της δεξαμενής πρέπει να 
κάνει έλεγχο της θερμοκρασίας (Άρθρο 19). 

• Το υπεύθυνο άτομο για τη λειτουργία της δεξαμενής 
πρέπει να λαμβάνει δείγματα νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές για μικροβιολογική 
ανάλυση ( η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο του αριθμού των κολοβακτηριδίων, 
των κολοβακτηριοειδών και της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας.) (Άρθρο ΐ9).Το υπολειμματικό 
χλώριο πρέπει να μετράται δύο φορές την ημέρα, ο έλεγχος του pH, της αλκαλικότητας και 
της θερμοκρασίας πρέπει να γίνεται καθημερινά (Άρθρο 18). Ο έλεγχος των 
κολοβακτηριδίων, των κολοβακτηριοειδών και της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών πρέπει να καταγράφονται σε βιβλίο καταγραφής 
(Άρθρο 19). Το υπολειμματικό χλώριο πρέπει να είναι 0,4 — 0,7 mg/ l (Άρθρο 18)To pH 
πρέπει να είναι μεταξύ 7,2 και 8,2 (Άρθρο 15)·Η θερμοκρασία του νερού των εσωτερικών 
θερμαινόμενων δεξαμενών πρέπει να είναι 22 — 250C (Άρθρο 15). Το νερό πρέπει να 
διατηρείται διαυγές (Άρθρο 15). 
 

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Το υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του 

πόσιμου νερού και υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ) 
Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
διατάξεις: 
Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την <ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3

ης
 Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 

1082/Β/14.8.01) 
Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) υγειονομική Διάταξη <περί ποιότητας πόσιμου νερού> σε 
εναρμόνιση οδηγίας 80/778/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπεύθυνου 
(για τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού για τα έτη 2002 και 2003). 
Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη , όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που 
περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, 
καθώς και τις υποχρεώσεις τους. 
Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης 
του νερού ύδρευσης. 
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Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τβ/24.2.65) Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις 
ασφάλειας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων. 
Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας 
πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης. 
Την Β1/οικ. 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των 
Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θες/νικης, Ιωαννίνων, Πατρών, 
Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λπ. 
Την Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β/13.12.83) Υγ. Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται θέματα 
΄προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και 
υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), υπό υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται 
διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας. 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής 
Διάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 46399/1352/86 (ΦΕΚ 
438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες 
επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1, Α2,Α3) και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία.) 
 οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχετε στους 
Δημότες σας είναι οι παρακάτω : 
Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης 
Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης) 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης 
Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι : 

 Για τις υδρεύσεις Δήμων η  Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 <Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα> (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή 
Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από 
τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.) 

 για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λπ., , τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

 για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές 
περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ 

 για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων 
ύδρευσης. 

Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας 
και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, 
εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται 
πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς 
διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο 
και υποχρεούνται : 

 να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο 
υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο 
ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο 
που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, 
λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο 
προσωπικό. 

 να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο 
που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του. 

 να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας. 
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 να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. 
Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που 
εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων. 

 να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις 
περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και 
συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή 
εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και 
αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην Δ/νση υγείας της Ν.Α., η οποία 
μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον 
κριθούν ανεπαρκή για την εργασίας αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στην οικεία Περιφέρεια. 

 να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα 
μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που 
καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΕΚ 5/58) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο DPD (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης. 

 να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε 
αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής 
από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει 
να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται 
μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας. 

Ένα ποσοστό των δειγμάτων πρέπει να λαμβάνεται από σταθερό σημεία (αντλιοστάσια, 
δεξαμενές αποθήκευσης) ως επίσης και σε μέρη όπου υπήρξαν προβλήματα στο παρελθόν. 
Άλλα δείγματα να λαμβάνονται τυχαίο στο δίκτυο μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνονται 
κατά προτεραιότητα πολυσύχναστα κτίρια λ.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, 
πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες θέσεις που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
κινδύνου μόλυνσης λ.χ. διακλαδώσεις, σημεία υποπίεσης. Τα προγράμματα αυτά 
υποβάλλονται στην Δ/νση υγείας, της Ν.Α. προς έγκριση, μαζί με την κατάλληλη απεικόνιση 
σε σχέδια των σημείων δειγματοληψίας, και κοινοποιούνται στις Περιφέρειες. 
Για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
1. Οι όροι <υποχρεωτικές> και <ενδεικτικές> παράμετροι αναφέρονται στην έννοια των 
τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων και ειδικότερα ότι : 
α. στις υποχρεωτικές παραμέτρους οι ανώτατες τιμές τους, είναι αυστηρότητα 
καθορισμένες και οποιαδήποτε υπέρβασή τους πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να 
διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) αμέσως η παροχή του νερού. 
β. στις ενδεικτικές παραμέτρου η υπέρβαση της ανώτατης τιμής είναι δυνατόν να επιτραπεί 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα έκθεσης, την ομάδα πληθυσμού, το ποσοστό (%) 
υπέρβασης και μόνον μετά από τη σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων Αρχών. 
2. Οι όροι <δοκιμαστική>, <ελεγκτική> , Άλλα και <συμπληρωματική> παρακολούθηση, 
αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στους <υπεύθυνους> και η διαφοροποίηση τους 
συνίσταται κυρίως στη συχνότητα παρακολούθησης. 
Συγκεκριμένα οι παράμετροι της δοκιμαστικής παρακολούθησης ελέγχονται σε τακτική 
βάση οι παράμετροι της <ελεγκτικής> με πιο αραιά συχνότητα και πάντοτε σε συσχετισμό 
με τον πληθυσμό της υδρευόμενης περιοχή ς(Παράρτημα ΙΙ, Πίνακας Β1 της Υ2/2600/01), 
ενώ οι παράμετροι της <συμπληρωματικής>, ελέγχονται με την συχνότητα που καθορίζεται 
από τις συναρμόδιες Αρχές. 
3.- Ως σημείο δειγματοληψίας καθορίζεται η βρύση του καταναλωτή που χρησιμοποιείται 
για παροχή ποσίμου νερού. 



Σελίδα 20 από 137 

 

Ως σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της ποιότητας πόσιμου νερού λαμβάνεται ο 
υδροδοτούμενος πληθυσμός ανά μονάδα υδροδότησης (π.χ. δεξαμενή), στην οποία η 
ποιότητα του νερού είναι ομοιόμορφη και όχι αναγκαστικά ο πληθυσμός ενός Δημ. 
Διαμερίσματος, ή Δήμου, ο οποίος πιθανόν υδροδοτείται από περισσότερες της μιας 
παροχών, με ανομοιόμορφη ποιότητα πόσιμου νερού. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, διενεργούνται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους υπεύθυνους (ΟΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.): 
α. σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης και 
β. σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και με συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ, σε συνάρτηση 
·         με το είδος της παρακολούθησης (δοκιμαστική ή ελεγκτική) 
·         με την παροχή του πόσιμου νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού. 
ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
Η καταλληλότητα των υλικών (σωληνώσεων,κλπ.)σε επαφή με το πόσιμο νερό, ρυθμίζεται 
από το αρθ. 10 της Υ2/2600/01 ΚΥΑ και η ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση του 
στοιχείων που προκύπτουν από μετανάστευση στο πόσιμο νερό θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/01, (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) <Ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης>,) η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση με την οδηγία 
98/93 της Ε.Ε. και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. 
Αναλυόμενες παράμετροι 
1. Δοκιμαστική παρακολούθηση 
Σκοπός της δοκιμαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία 
για την οργανοληπτική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της 
επεξεργασίας του πόσιμου ύδατος (ιδίως της απολύμανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραμετρικές 
τιμές της παρούσας Απόφασης. 
Οι ακόλουθες παράμετροι υπόκεινται σε δοκιμαστική παρακολούθηση. Οι συναρμόδιες 
αρχές μπορούν να προσθέτουν και άλλες παραμέτρους στον πίνακα αυτόν εάν το κρίνουν 
σκόπιμο. 
Αργίλιο (σημείωση 1) 
Αμμώνιο 
Χρώμα 
Αγωγιμότητα 
Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (σημείωση 2) 
Εscherichia coli (Ε. coli) 
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 
Σίδηρος (σημείωση 1) 
Νιτρώδη (σημείωση 3) 
Οσμή 
Pseudomonas aeruginosa (σημείωση 4) 
Γεύση 
Αριθμός αποικιών σε 22ο C και 37ο C 
Κολοβακτηριοειδή 
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Θολότητα 
Υπολειμματικό χλώριο (σημείωση 5) 
Σημείωση 1: Απαιτείται μόνον όταν χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό(*). 
Σημείωση 2: Απαιτείται μόνον όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό 
νερό (*). 
Σημείωση 3: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση γίνεται χλωραμίνωση (*). 
Σημείωση 4: Απαιτείται μόνον για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία. 
Σημείωση 5: Απαιτείται μόνον όταν για την απολύμανση χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
χλωρίωσης 
(*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράμετροι περιλαμβάνονται στον πίνακα της 
ελεγκτικής παρακολούθησης. 
2. Ελεγκτική παρακολούθηση 
Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται 
για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραμετρικές τιμές της παρούσας 
Απόφασης. Όλες οι παράμετροι που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, υπόκεινται σε 
ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι συναρμόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική 
περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι μια παράμετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να 
εμφανιστεί σε μια δεδομένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δημιουργούσαν 
κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει 
για τις παραμέτρους σχετικά με την ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό όρους των σημειώσεων 8, 
9 και 10 του παραρτήματος Ι μέρος Γ, παρακολουθούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης που θεσπίζονται με διαδικασία της Ευρ. Επιτροπής. 
3. Συμπληρωματική παρακολούθηση 
Στα πλαίσια των προβλεπομένων στην παρ. 5 του άρθρου 7 προκειμένου να συμπληρωθεί 
ανάλογα με τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιμου νερού είναι σκόπιμο να 
ερευνηθούν μεταξύ των άλλων εκτός από τις παραμέτρους του Παραρτήματος Ι και 
α) τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια: 
- Σαλμονέλλες 
- Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι, 
- Βακτηριοφάγοι των κοπράνων 
- Ιοί των εντέρων 
- Ε. coli Ο:157 
- Καμπυλοβακτηρίδιο 
β) οι ακόλουθοι οργανισμοί: 
- παρασιτικοί οργανισμοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) 
- φύκη 
- άλλα μορφοποιημένα στοιχεία (ζωάρια) 
Για τις ανωτέρω παραμέτρους των εδαφίων α) και β) της παρούσας παραγράφου η 
παραμετρική τιμή είναι μηδενική 
γ) οι ακόλουθες χημικές παράμετροι: 

Παράμετρος 
Παραμετρική 
τιμή Μονάδα Σημειώσεις 

PCB’s-PCT’s 0,500,10 μg/lμg/l 

Άθροισμα 
συγκεντρώσεων 
Μεμονωμένη 
ουσία 
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Άργυρος 10 μg/l 
 

Φαινολικές ενώσεις (πλην 
πενταχλωροφαινόλης) 0,50 μg/l 

 
Υδρογονάθρακες εν 
διαλύσει ή εν 
γαλακτώματι – 
Ορυκτέλαια 10 μg/l 

 
Επιφανειοδραστικοί 
παράγοντες 200 μg/l 

 

Φωσφόρος (Ρ2Ο5) 5 mg/l 
 

Ξηρό υπόλειμμα 1500 mg/l 
 

Κάλιο 12 mg/l 
 

Υδρόθειο 
Μη ανιχνεύσιμο 
οργανοληπτικά 

  
Η συμπληρωματική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται κατάλληλα με πρόσθετες 
παραμέτρους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7. Η συχνότητα της συμπληρωματικής 
παρακολούθησης καθορίζεται από τις συναρμόδιες αρχές. 
 

ENTOMOKTONIA - MYOKTONIA 

Αρθρόποδα και τρωκτικά στα πλοία 
Ιπτάμενα και έρποντα έντομα (π.χ. κατσαρίδες, μυρμήγκια), τρωκτικά και άλλοι επιβλαβείς 
οργανισμοί είναι πιθανόν να έχουν πρόσβαση στο πλοίο, όταν αυτό βρίσκεται στο λιμάνι. 
Οι συχνότεροι επιβλαβείς οργανισμοί που συναντούνται στα σύγχρονα πλοία είναι τα 
τρωκτικά, οι κατσαρίδες και το έντομο silver fish, που είναι γνωστό ως «ψαράκι». 
Τα τρωκτικά των πλοίων έχουν ενοχοποιηθεί ως πηγή επιδημιών πανώλους σε πολλές 
πόλεις κοντά σε λιμένες. Εκτός από την πανώλη, με τρωκτικά είναι δυνατόν να μεταδοθούν 
ο επιδημικός τύφος, η σαλμονέλλωση, η λεπτο σπείρωση και ο πυρετός από δάγκωμα 
ποντικού (rat bite fever). Τα τρωκτικά έχουν προσαρμοστεί πολύ καλά να ζουν σε περιοχές 
λιμένων και έχουν πρόσβαση σε πλοία με διάφορους τρόπους, παρόλη τη χρήση μέσων που 
τους εμποδίζουν την είσοδο. Είναι πιθανόν να εισέλθουν απευθείας από τους κάβους, από 
τον καταπέλτη οχηματοφόρων πλοίων ή να εισαχθούν στο πλοίο με εφόδια ή με άλλα 
αντικείμενα. 
Κατά τη δεύτερη χιλιετία, τα πλοία μετέφεραν διάφορα  
είδη κουνουπιών (Culex spp, Aedes aegypti και Ae. aibopictus), ορισμένα από τα οποία 
έχουν την ικανότητα να αναπαράγονται εντός των πλοίων. 



Σελίδα 23 από 137 

 

Μεταξύ όλων των αρθροπόδων υγειονομικής σημασίας, τα κουνούπια είναι τα πιο 
σημαντικά. Στον άνθρωπο μεταδίδουν την ελονοσία, τον κίτρινο πυρετό, το δάγγειο πυρετό, 
τη φιλαρίαση, καθώς και αρκετές ιογενείς εγκεφαλίτιδες. Οι φλεβοτόμοι (σκνίπες) είναι 
ενδιάμεσοι ξενιστές της λεϊσμανίασης και ιογενών νοσημάτων. Οι ψύλλοι είναι ενδιάμεσοι 
ξενιστές ασθενειών, όπως η πανώλης, η νόσος εξ ονύχων γαλής και ο ενδημικός τύφος. 
Στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ), όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζεται η υποχρέωση 
του πληρώματος των πλοίων και των αρχών κάθε λιμένα για τη λήψη μέτρων ελέγχου, 
όπως είναι η επιθεώρηση του πλοίου, η σύλληψη και η εξέταση των τρωκτικών και των 
εκτοπαρασίτων τους. οι διαδικασίες καταπολέμησης των τρωκτικών, ο αποκλεισμός της 
εισόδου των τρωκτικών στα πλοία, η έκδοση πιστοποιητικών μυοκτονίας κ.τ.λ., ενώ 
προβλέπεται η λήψη ειδικών μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανώλους στα 
Άρθρα 15, 25, 26, 52, 53, 56 και 57. Επιπλέον, όπως ορίζεται στα Άρθρα 25, 47, 67 και 71, 
για την πρόληψη της εξάπλωσης του κίτρινου πυρετού, επιβάλλεται η λήψη μέτρων για τον 
έλεγχο των εντόμων, την απεντόμωση και την απολύμανση του πλοίου, των επιβατών και 
των αντικειμένων τους, ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 30, οι υπηρεσίες υγείας της περιοχής 
που έχει χαρακτηριστεί μολυσμένη από κίτρινο πυρετό, πρέπει να απαιτούν από τους 
επιβάτες που αναχωρούν, πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κίτρινου πυρετού. 
Κατάρτιση προγράμματος 
Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών στα Πλοία 
περιλαμβάνει τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών με μεθόδους όπως επιθεώρηση, 
χρήση παγίδων ή άλλων μέσων ανίχνευσης, εφαρμογή κανόνων υγιεινής, περιορισμένη 
εφαρμογή χημικών μέσων καταπολέμησης, και βασίζεται στην τεκμηρίωση με καταγραφή 
κάθε ενέργειας που πραγματοποιείται. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία και από κατάλληλα καταρτισμένα 
και με ανάλογο πτυχίο άτομα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια του εγχειριδίου. Όμως, για 
την αποτελεσματική προστασία του πλοίου από επιβλαβείς οργανισμούς, απαραίτητη είναι 
η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών, στο 
οποίο δεν περιλαμβάνεται μόνο η καταπολέμηση, αλλά και μέθοδοι στις οποίες μπορούν 
να συμβάλλουν και μέλη του πληρώματος. Στην κατάρτιση του Προγράμματος συμμετέχουν 
όλα τα μέλη του πληρώματος, αφού τόσο η πρόληψη όσο και η αντιμετώπιση των 
επιβλαβών οργανισμών στα πλοία είναι αντικείμενο στο οποίο μπορούν να συντελέσουν 
όλα τα μέλη του πληρώματος, ενώ ο σωστός σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει 
όλους τους χώρους του πλοίου. 
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια: 
1. Προσδιορισμός όλων των περιοχών του πλοίου όπου είναι πιθανόν να 
εντοπιστούν επιβλαβείς οργανισμοί. 
2. Καταγραφή των πιθανών περιοχών σε αρχείο ή και απεικόνιση στα 
σχεδιαγράμματα των καταστρωμάτων των πλοίων. 
3. Κατάρτιση προγράμματος επιθεώρησης των σημείων αυτών. 
4. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. 
5. Εκπαίδευση του πληρώματος που θα αναλάβει την παρακολούθηση ή την 
εκτέλεση του προγράμματος ή που θα συμβάλει στην υλοποίησή του. 
6. Σύνταξη καταλόγου των εγκεκριμένων βιοκτόνων. 
Η αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών στο πλαίσιο του Προγράμματος βασίζεται 
κυρίως σε μέτρα που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση χημικών ουσιών και κυρίως στα εξής 
στοιχεία: 
• Παρεμπόδιση της εισόδου σε επιβλαβείς οργανισμούς. 
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• Περιορισμό της πρόσβασης σε τρόφιμα και νερό. 
• Περιορισμό των καταφυγίων. 
• Συχνές επιθεωρήσεις των χώρων. 
Σε περίπτωση που εντοπιστούν νεκροί ή ζωντανοί επιβλαβείς οργανισμοί, πρέπει τα 
καταγραφούν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο και συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία: s 
Κατάσταση στην οποία βρέθηκαν (νεκρά ή ζωντανά). 
• Περιοχή. 
• Αριθμός. 
• Στάδιο ανάπτυξης. 
• Μέτρα που ελήφθησαν. 
• Βιοκτόνα σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν. 
• Αποτελέσματα επανελέγχου. 
Πρέπει να επισημανθεί όμως, ότι η σωστή και ακίνδυνη αντιμετώπιση των επιβλαβών 
οργανισμών, καθώς και η τήρηση κανόνων καλής υγιεινής πρακτικής σε περιορισμένο 
χώρο, όπως είναι τα πλοία, εξασφαλίζεται μόνο με την προσπάθεια και τη συνεργασία όλων 
των ατόμων που εργάζονται ή διαβιούν σ' αυτά. Το Πρόγραμμα θα πρέπει να 
επανεκτιμάται συχνά, ενώ θα πρέπει να αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια. Στη συνέχεια του 
εγχειριδίου έχει αφιερωθεί ξεχωριστό κεφάλαιο για κάθε επιβλαβή οργανισμό, όπου 
αναφέρεται με λεπτομέρειες η υγειονομική του σημασία, τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης, 
οι περιοχές εντοπισμού, οι μέθοδοι επιτήρησης και τα μέτρα αντιμετώπισης. 
Καθήκοντα αρμοδίου ατόμου για τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών 
Τα αρμόδια άτομα του πληρώματος στα οποία θα ανατεθεί το έργο θα έχουν την ευθύνη 
της συνεχούς παρακολούθησης και εφαρμογής του Προγράμματος. Τα κύρια στοιχεία ενός 
αποτελεσματικού Προγράμματος είναι: 

• Μυοκτονία Εντομοκτονία: Η έγκαιρη ανανέωση του πιστοποιητικού μυοκτονίας 
(Παράρτημα 1) (το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Διεθνούς Υγειονομικού 
Κανονισμού (ΔΥΚ) από την Υγειονομική Υπηρεσία κάθε λιμένα) και απεντόμωσης 
(Παράρτημα 2) και η σωστή εφαρμογή των αντιστοίχων προγραμμάτων. 

• Συμβόλαια με εμπορικές εταιρίες για την εφαρμογή προγραμμάτων 
καταπολέμησης: Η χρησιμοποίηση καπνογόνων ουσιών για την καταπολέμηση επιβλαβών 
οργανισμών στα πλοία απαγορεύεται, καθώς και η υπογραφή συμβολαίων με εμπορικές 
εταιρίες που θα αναλάβουν το έργο χωρίς την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα, όπως 
ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 309/Ε3Δ/295 1981. 
Αναλυτικά, εφόσον οριστεί μέλος του πληρώματος υπεύθυνο για την εφαρμογή και 
παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών στο πλοίο, στις 
αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: 

• Η συστηματική επιθεώρηση για εξακρίβωση παρουσίας ή απουσίας επιβλαβών 
οργανισμών, όπου περιλαμβάνεται και η χρήση παγίδων και ουσιών εντοπισμού. 
« Η χρησιμοποίηση βιοκτόνων με άδεια κυκλοφορίας και εγκεκριμένων για χρησιμοποίηση 
σε πλοία. 

• Η λήψη των ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση βιοκτόνων, όπως αναφέρθηκαν 
προηγουμένως. 

• Η συστηματική λήψη μέτρων πρόληψης σε όλους τους χώρους του πλοίου, οι 
οποίοι θα είναι αριθμημένοι σε κατάλογο. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κυκλικά, κα-
ταναλώνοντας 12 ώρες κάθε βράδυ. 
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• Ο τακτικός έλεγχος και η επισκευή όλων των ρωγμών και των χαραμάδων, η 
τοποθέτηση και ο συστηματικός έλεγχος ειδικών παγίδων για έντομα και τρωκτικά και η 
αντικατάσταση τους σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

• Η επιτήρηση μετά την εφαρμογή εντομοκτονίας και μυο κτονίας, με 
χρησιμοποίηση ειδικών παγίδων και ουσιών. 

• Η λήψη μέτρων προστασίας των τροφίμων και του πόσιμου νερού κατά τη χρήση 
βιοκτόνων. 

• Η σωστή συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων και 
των εξαρτημάτων τους. ο Η τήρηση ειδικού αρχείου, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλες 
οι πραγματοποιούμενες ενέργειες κατά ημερομηνία. 
Πα τη σωστή πραγματοποίηση των παραπάνω, τα αρμόδια άτομα πρέπει να είναι 
εκπαδδευμένα κατάλληλα, ώστε: 
• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ενήλικα και τα προνυμφικά στάδια των 
κατσαριδών, των εντόμων που προσβάλλουν τα αποθηκευμένα προϊόντα, τα πτερωτά 
έντομα, τα έντομα που προκαλούν καταστροφές σε διάφορα υλικά (Παράρτημα 3) και τα 
τρωκτικά. 
• Να έχουν γνώσεις ετοιμασίας και τοποθέτησης των ειδικών παγίδων. 
• Να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού των βιοκτόνων (φύλαξη, παρασκευή 
διαλυμάτων, εφαρμογή, κανόνες προφύλαξης). 
• Να έχουν γνώσεις χρησιμοποίησης και συντήρησης των ψεκαστικών 
μηχανημάτων ή άλλων μέσων που χρησιμοποιούνται [π.χ. πηκτή (gel)]. 
• Να είναι εξοικειωμένοι με όλους τους χώρους του πλοίου, ώστε να 
πραγματοποιούν σωστά τις επιτηρήσεις. 
• Να έχουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι έχουν λάβει την κατάλληλη 
εκπαίδευση στον τομέα αυτόν. 
ται συχνότερη επιθεώρηση των ευάλωτων προϊόντων. • Χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος, αρνητικά ευρήματα κατά τους ελέγχους και καλές συνθήκες υγιεινής, 
επιτρέπουν την ελάττωση του αριθμού των επιθεωρήσεων. 
Εφαρμογή εντομοκτόνων υπό μορφή καπνού  
Τα καπνιστικά εντομοκτόνα είναι χημικές ουσίες οι οποίες σε κατάλληλη θερμοκρασία, 
υγρασία και πίεση μπορούν να υπάρχουν σε αέριο μορφή και σε συγκεντρώσεις που είναι 
θανατηφόρες για τα έντομα ή και για τους άλλους οργανισμούς, όταν εφαρμοστούν για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα. 
Όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες προσβεβλημένων προϊόντων, ο καπνισμός μπορεί να 
αποτελεί το μόνο πρακτικό τρόπο καταπολέμησης. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 
για την εφαρμογή συνήθως υπάρχουν στην αποβάθρα και η διεξαγωγή γίνεται μόνο από 
εξειδικευμένα άτομα. 
Επάνω στο πλοίο, η εφαρμογή καπνιστικών εντομοκτόνων πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις και μόνο ύστερα από ειδική έγκριση των αρμοδίων. 
3.1.2.5.2. Εφαρμογή εντομοκτόνων υπολειμματικής δράσης 
Η πρόληψη της προσβολής μη προσβεβλημένων προϊόντων ή η αποτροπή της διασποράς 
μιας ήδη υπάρχουσας προσβολής, μπορεί να γίνει με τη χρήση εντομοκτόνων, κυρίως για 
ψεκασμό. 
Ο ψεκασμός είναι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή χημικών 
εντομοκτόνων. Το ψεκαστικό υλικό εφαρμόζεται με ψεκαστήρες πλάτης ή με μικρούς 
ψεκαστήρες ή με ψεκαστήρες υψηλής πίεσης για μεγάλης έκτασης χώρους. Επίσης 
χρησιμοποιούνται εκνεφωτήρες (ψυχρού ή θερμού) ή συσκευές που δημιουργούν 
ομιχλώδες νεφέλωμα (fogging machines). Οι συσκευές αυτές καλύπτουν εύκολα και 
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γρήγορα χώρους μεγάλης έκτασης και όγκου, με χρήση περιορισμένης ποσότητας 
ψεκαστικού υλικού. Άλλος τρόπος εφαρμογής χημικών εντομοκτόνων  
είναι η επάλειψη του πυκνού διαλύματος σε επιλεγμένες επιφάνειες. 
Κατά την εφαρμογή εντομοκτόνων επάνω στο πλοίο απαιτείται εξαιρετική προσοχή, ώστε 
να μη μολυνθούν τρόφιμα. Τα εντομοκτόνα υπολειμματικής δράσης εφαρμόζονται πάντα 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του 
εντομοκτόνου. Εάν απαιτείται εφαρμογή σε ορισμένα σημεία ή περιοχές, η αποθήκη πρέπει 
να αδειάσει και να καθαριστεί πριν από τον ψεκασμό. Εάν δεν είναι δυνατή η 
απομάκρυνση όλων των προϊόντων από το χώρο, όλα τα τρόφιμα πρέπει να καλυφτούν 
εντελώς με αδιαπέραστο υλικό. Η συμβουλή ενός ειδικού που γνωρίζει τις τρέχουσες 
διατάξεις που ισχύουν για τη διαχείριση αποθηκών είναι απαραίτητη. 
Εφαρμογή εντομοκτόνων υπό μορφή ετοιμοχρήστων αερολυμάτων (αεροζόλ) 
Χρησιμοποιούνται μόνο για την καταπολέμηση των πτερωτών σταδίων των εντόμων στις 
αποθήκες. Δεν πρέπει ποτέ να ψεκάζονται απευθείας τα πακέτα. Τα έντομα που βρίσκονται 
μέσα στα πακέτα δεν θανατώνονται όταν ψεκάζεται ο χώρος. Απαιτείται η συμβουλή 
εμπειρογνώμονα, που θα ενημερώσει για τις τρέχουσες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση 
αερολύματος (αεροζόλ) στις αποθήκες . 

ΚΟΡΙΟΙ  
 
Οι κοριοί (Hemiptera: Cimicidae), του είδους Cimex lectularius, είναι αιμομυζητικά έντομα 
που τρέφονται αποκλειστικά με αίμα ανθρώπου. Περιστασιακά μπορεί να βρεθούν στο 
πλοίο. Δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι φορείς ασθενειών, τα νύγματά τους όμως είναι 
εξαιρετικά ενοχλητικά και η παρουσία τους 
στο πλοίο μπορεί να επηρεάσει πολύ 
αρνητικά το ηθικό του πληρώματος και των 
επιβατών. 
3.3.1.1. Βιολογία 
Το σώμα των κοριών είναι ωοειδές σε σχήμα 
και επίπεδο όταν δεν έχουν τραφεί με αίμα. 
Τα ενήλικα έχουν μέγεθος περίπου 7 mm. Το 
χρώμα τους είναι κοκκινωπόκαφέ, 
στερούνται πτερύγων και διαθέτουν μία 
μακριά προβοσκίδα, διαμορφωμένη ώστε να 
διατρυπά ιστούς και να απομυζά αίμα (εικόνα 26). 
Την ημέρα κρύβονται στα στρώματα, στο σκελετό του κρεβατιού και σε άλλες μικρές 
ρωγμές και χαραμάδες που υπάρχουν στους χώρους του ύπνου. Μπορούν να επιβιώσουν 
αρκετούς μήνες χωρίς να τραφούν. Συνήθως τρέφονται τη νύκτα, όταν συνήθως κοιμούνται 
οι ξενιστές, οι οποίοι γι' αυτό δεν τους αντιλαμβάνονται την ώρα του νύγματος. Τα σημάδια 
που υποδηλώνουν την προσβολή από κοριούς είναι μικρές κηλίδες αίματος στο σημείο του 
νύγματος ή η παρουσία νεκρών εντόμων, που σκοτώνονται από τους ανθρώπους, καθώς 
γυρνούν στο κρεβάτι κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άλλα σημάδια προσβολής είναι σκούροι 
λεκέδες από τα περιττώματα των κοριών επάνω στα σεντόνια ή σε σημεία όπου κρύβονται. 
Η αντίδραση στα νύγματα των κοριών διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ορισμένοι τους 
αντιλαμβάνονται ελάχιστα, ενώ άλλοι παρουσιάζουν έντονο κνησμό και φλεγμονές μεγάλης 
έκτασης στα σημεία των νυγμάτων. Οι περισσότερο ευπρόσβλητες περιοχές του σώματος 
είναι το πρόσωπο, ο λαιμός, οι βραχίονες και τα χέρια. 
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Οι θηλυκοί κοριοί γεννούν συνολικά περίπου 200 αυγά, με συχνότητα 1 5 αυγά ανά ημέρα, 
τα οποία τα προσκολλούν στις επιφάνειες ρωγμών και χαραμάδων. Σε ευνοϊκές συνθήκες 
θερμοκρασίας, η εκκόλαψη γίνεται σε 610 ημέρες και οι νύμφες ενηλικιώνονται σε 12 
μήνες. Σε όλα τα στάδια ωρίμανσης, καθώς και στο ενήλικο στάδιο, τρέφονται με αίμα. 
Οι κοριοί έχουν χαρακτηριστική δυσάρεστη οσμή, που οφείλεται σε εκκρίσεις αδένος που 
εκβάλλει μεταξύ των οπισθίων ποδιών. 
Οι προσβολές από κοριούς δεν οφείλονται πάντα σε ελλιπείς συνθήκες υγιεινής. Συχνά 
μεταφέρονται με ρούχα, με βαλίτσες ή με την παραλαβή ιματισμού από τα καθαριστήρια 
και στη συνέχεια εισάγονται εύκολα ακόμη και σε πολύ καθαρούς χώρους. 
Αντιμετώπιση 
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοριών εξαρτάται από τον εντοπισμό και τη 
διαχείριση όλων των δυνητικών σημείων που προσφέρονται για κρυψώνες. Μπορεί να 
εντοπισθούν σε κάθε σημείο που προσφέρει σκοτάδι και προστασία. Ακόμη και όταν δεν 
βρίσκονται ζωντανοί κοριοί, οι κηλίδες από τα περιττώματά τους συχνά μαρτυρούν τις φω-
λιές τους. 
Για τον καθορισμό των κρυψώνων πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος όλων των ύποπτων 
σημείων και μετά να ακολουθήσει εφαρμογή εντομοκτόνων. Τα εντομοκτόνα, η ετικέτα των 
οποίων πρέπει να αναγράφει ότι έχουν εγκριθεί για καταπολέμηση κοριών, εφαρμόζονται 
μόνο στις ραφές, στις αναδιπλώσεις και στα κουμπιά των στρωμάτων. Ποτέ δεν πρέπει να 
εμποτίζονται τα στρώματα με το εντομοκτόνο. Προτού χρησιμοποιηθούν εκ νέου, τα 
στρώματα πρέπει να στεγνώνουν καλά και να καλύπτονται. Το συχνό καθάρισμα των 
ραφών είναι επίσης αποτελεσματικό για τον περιορισμό των σημείων εγκατάστασης των 
κοριών. 
Οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα ακολουθούνται πάντα πιστά κατά την 
εφαρμογή του εντομοκτόνου, που πρέπει να γίνεται σε όλες τις ρωγμές και στις χαραμάδες 
που υπάρχουν στη μολυσμένη περιοχή. Αυτές περιλαμβάνουν τις γωνίες των κρεβατιών, τις 
άδειες ιματιοθήκες, τα ελατήρια, τα δοκάρια, τις βίδες κ.τ.λ. Το εντομοκτόνο εφαρμόζεται 
πίσω από κάθε συσκευή ή έπιπλο που είναι κοντά σε διαχωριστικό και σε όλες τις κουκέτες 
που βρίσκονται στην περιοχή όπου αναφέρθηκε η μόλυνση. Οι κουρτίνες και τα καλύμματα 
των στρωμάτων πρέπει να αφαιρούνται και να πλένονται. Οι κοριοί καταστρέφονται κατά 
τη συνήθη διαδικασία του πλυσίματος σε πλυντήριο. 
 
 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ   

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, 
ΤΕΥΧΟΣ Β΄, 8-10-2012) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο  και 
των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας  - υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.   
Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά : 
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• Από τώρα και μετά με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των 
καταστημάτων θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων 
αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα 
Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου 
τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και 
εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό 
την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει - σε αντίθεση με την 
παραδοσιακή προσέγγιση - μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του 
προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :  
o Εκπαίδευσης του προσωπικού. 
o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας   , 
καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν 
τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .  
o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων 
τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε 
τουαλέτες  , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου 
αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι 
νομοθετική απαίτηση  .  
o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 
απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .  
• Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο .  
• Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης  με την ελεύθερη ανάπτυξη 
διαφορετικών δραστηριοτήτων  πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ  Βιβλιοπωλείο 
και καφετέρια  , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να 
συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, 
χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται 
πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς 
περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή 
ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, 
να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων. 
•  Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο 
σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες : 

1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες 

αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες 

παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και 

Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

2. Αποθήκευση - Διανομείς & Μεταφορείς 

3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου 

4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΣΧΕΤΙΚΑ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον  Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/11 τ. Α΄) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, & Άλλες Διατάξεις»,  άρθρο 43 
όπως τροποποιήθηκε.  
2.Τον Α.Ν 2520/1940 (Φ.Ε.Κ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.  
3. Το Π. Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ 76/00 τ. Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας», 
όπως τροποποιήθηκε. 
4. Τους Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 τ. Α΄), 3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ. Α΄) και 3918/11(ΦΕΚ 31τ. Α΄) 
όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
5. Τον Ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. 6310 τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες Διατάξεις». 
6. Τον Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114/06 τ. Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » 
 άρθρα   75, 80, και 81.  
7. Τον   Ν. 3852/4-7-2010 (Φ.Ε.Κ 87/10 τ. Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  8. Τον Ν. 4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/12 
τ. Α΄) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλιστικών Φορέων, …….», άρθρο 
58. 
9. Τον  Ν.3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 
συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010(Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α) άρθρο 15 , το 
Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α) και το Ν.4072/2012(Φ.Ε.Κ.86/τ.Α) άρθρο 231 
10. Το Π. Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ 141/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».  
11. Τον  Κώδικα  τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης. 
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 28ης Ιανουαρίου 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 ασφάλειας τροφίμων, με τις 
τροποποιήσεις αυτού.  
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την καλή διαβίωση 
των ζώων. 
14.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού. 
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού ( Καν 1441/2007). 
16. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή με τρόφιμα 
17. Το Π. Δ/γμα 180/1979 » ( Φ.Ε.Κ  46/79 τ. Α΄), «Περί των όρων λειτουργίας 
καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.  
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18. Την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (Φ.Ε.Κ 593/85 τ. Β΄)  « Μέτρα προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και Λοιπών 
καταστημάτων με χρήση μουσικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε.  
19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 (Φ.Ε.Κ. 1187/06 τ. Β΄) «Αναγκαία 
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
20.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ.38295/2007 (Φ.Ε.Κ 630/07 τ. Β΄) με την 
οποία τροποποιήθηκε η Κ.Υ.Α Υ2/οικ.2600/2001 (Φ.Ε.Κ 892/01 τ. Β΄) για την ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/Ε.Κ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωση. 
21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10551/2007 (Φ.Ε.Κ 246/07 τ. Β΄) «Απλούστευση 
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί 
θαλασσοπλοούντων πλοίων». 
22. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ/.Α.31/21220/11 (Φ.Ε.Κ. 2496/11 τ. Β΄) 
«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και 
Κινηματογράφου».  
23. Την Υγειονομική Διάταξη Γ1γ/9900/27-11-1974(ΦΕΚ1266/τβ/3-12-1974) «Περί 
υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
24. Την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ. 526/83 τ. Β΄) «Περί Υγειονομικού έλεγχου 
και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας  των 
εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», όπως  τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 
25. Την Υγειονομική Διάταξη ΔΥ1γ/Γ.Π οικ. 93828/1-8-2006, (ΦΕΚ 1183/31.8.2006/τ.Β΄), 
αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
26. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και  Επαγγελματικών 
Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Α1β/8577/83 
Υγειονομικής Διατάξεως. 
27. Το γεγονός ότι η έκδοσή της επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους Δημοσίου 
συμφέροντος  που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της Δημόσιας υγείας, τηρώντας την 
αρχή της αναλογικότητας. 
28. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των  
παρεχομένων υπηρεσιών. 
29. Την έμφαση στον τρόπο ουσιαστικού υγειονομικού ελέγχου. 
30. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη η οποία θα ισχύει σε όλη την επικράτεια. 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής διάταξης είναι η εξειδίκευση των υγειονομικών όρων κ’ 
προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων κ’ ποτών για τις 
οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, στα 
πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης και περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις λιανικού και 
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χονδρικού εμπορίου, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους παρασκευαστές και 
συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, τις  παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής 
νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, τις παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, 
μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής τις μονάδες παραγωγής κακάο, 
σοκολάτας και ζαχαρωτών, τις επιχειρήσεις αποθήκευσης, τους διανομείς και μεταφορείς, 
τις επιχειρήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η  παρούσα  εφαρμόζεται  στις  αναφερόμενες  στο  άρθρο  3  επιχειρήσεις τροφίμων: 
ΑΡΘΡΟ  3 : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρμογή των Διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν  οι ορισμοί του άρθρου 2 
του κανονισμού Ε.Κ 852/2004 : 
 
ΆΡΘΡΟ 2 Ε.Κ 852/2004 ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: 
α) «υγιεινή των τροφίμων», εφεξής καλούμενη «υγιεινή»: τα μέτρα και οι όροι που είναι 
αναγκαία για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου και για την εξασφάλιση της καταλληλότητας 
των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης χρήσης 
τους· 
β) «πρωτογενή προϊόντα»: τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής περιλαμβανομένων 
των προϊόντων του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θήρας και της αλιείας· 
γ) «εγκατάσταση»: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τροφίμων· 
δ) «αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους μέλους, η οποία είναι αρμόδια να εξασφαλίζει 
την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην 
οποία η εν λόγω κεντρική αρχή έχει μεταβιβάσει αυτήν την αρμοδιότητα· περιλαμβάνεται 
επίσης, ενδεχομένως, η αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας· 
ε) «ισοδύναμος»: εν σχέσει προς διάφορα συστήματα, ο ικανός να επιτυγχάνει τους ίδιους 
στόχους· 
στ) «μόλυνση»: η παρουσία ή η εισαγωγή πηγών κινδύνου· 
ζ) «πόσιμο νερό»: το νερό που πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές της οδηγίας 98/83/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (1)· 
 
Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες 
αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες 
παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες 
παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών: Οι επιχειρήσεις τροφίμων που ασκούν 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων ή μεταποίησης ή 
δραστηριότητα συσκευασίας τροφίμων ή και τις δυο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των 
προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό,  καθώς και μικρές επιχειρήσεις  παρασκευής 
τοπικών (παραδοσιακών) προϊόντων (π.χ χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού κ.λπ.).. 
Αποθήκευση- Διανομείς: Όλες οι επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων ή ποτών (σε 
συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος) με σκοπό τη διάθεσή τους 
στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο καθώς  και οι επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό 
τρίτων (logistics providers).  Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διατηρούνται και να 
διανέμονται μη τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και 
επαγγελματικού εξοπλισμού . 
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Επίσης οι επιχειρήσεις εγκατάστασης και τροφοδοσίας μηχανημάτων αυτόματης πώλησης 
τροφίμων και ποτών. 
Μεταφορείς: Όλες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών καθώς και των 
χρησιμοποιουμένων μέσων, και η πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van), εκτός αν ρυθμίζεται 
διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού  Εμπορίου: Όλεςοι επιχειρήσεις που ασκούν 
δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών και ειδικότερα:  Υπεραγορές τροφίμων, 
καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
κάβες-ξηρών καρπών, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης τροφίμων, οπωροπωλεία, 
πτηνοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων, αλλαντοποιίας και τυροκομίας, 
καφεκοπτεία, μικτά καταστήματα, καταργούμενης της διάκρισης μεταξύ μικτών 
καταστημάτων και υπεραγορών, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου 
υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), και πώληση τροφίμων και ποτών σε αναπηρικά 
περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, καθώς και η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:  περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι 
επιχειρήσεις αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και 
προσφέρονται σε πελάτες κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά ή διανέμονται κατ’ οίκον, καθώς 
επίσης παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Σε αυτήν την 
κατηγορία περιλαμβάνονται: Εστιατόρια, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, Σνακ μπαρ, ουζερί, 
οβελιστήρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, οινοπωλεία, κ.τ.ομ. Ζαχαροπλαστεία με 
τραπεζοκαθίσματα, μπουγατσάδικα, λουκουματζίδικα, γαλακτοπωλείο, αναψυκτήρια, 
κ.τ.ομ.  καθώς και  η παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών για κατ’ οίκον 
κατανάλωση. Επίσης περιλαμβάνονται  οι χώροι μαζικής εστίασης των Σχολικών Κυλικείων,  
Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων, Κατασκηνώσεων, Βρεφονηπιακών σταθμών, και γενικά 
κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, και οι χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως 
μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα 
μεταφορικά μέσα. 
Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με 
συνοδεία τροφίμων ή και ποτών. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται  καφενεία, 
καφετέριες, κυλικεία, μπαρ, open bar, κ. τ. όμ. αναψυκτήρια κ. τ. όμ. κέντρα Διασκέδασης, 
οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων, κ. τ. όμ. 
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού  ενδιαφέροντος:  οι επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία 
και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές  με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ( κομμωτήρια, 
γυμναστήρια κ.λπ.). 
Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Όλες οι 
επιχειρήσειςστις οποίες παρασκευάζονται ή και διατίθενται υπαίθρια τρόφιμα και ποτά. Σε 
αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται:  οι καντίνες,  οι σκηνές και οι πάγκοι στα πανηγύρια, 
τα περίπτερα σε αγορές, τα  τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως, η υπαίθρια παρασκευή 
ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), οι μικροπωλητές, η πώληση πόρτα-πόρτα, 
κ. τ. ομ. 
Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία : Όλες οι επιχειρήσεις 
που παρασκευάζουν και πωλούν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από την Αρτοποιητική 
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Νομοθεσία εκτός των πρατηρίων άρτου που υπάγονται στην κατηγορία Έμποροι (λιανικό & 
χονδρικό εμπόριο). Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία και  οι 
εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης. 
Υγειονομική Υπηρεσία καλείται η αρμόδια για τα θέματα Δημόσιας Υγείας της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού 
Ελέγχου που βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της 
χώρας. 
Υγειονομικός έλεγχος για την εφαρμογή της παρούσας είναι  η λεπτομερής εξέταση από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών, καθώς 
και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό 
ενδιαφέρον, για να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία και στο 
περιβάλλον γενικότερα. 
Σκοπός του Υγειονομικού ελέγχου είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Όλες  οι  επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών  που  ανήκουν  στο  πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας Διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας  αρχής,  σύμφωνα  με  τις  
διαδικασίες  της  κείμενης Νομοθεσίας. 
ΆΡΘΡΟ 5 : ΓΕΝΙΚΟΙ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  . 
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται  κατά την διαδικασία της έκδοσης της 
προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας 
επιχειρήσεων, εφεξής καλούμενες ως επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. 
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να 
εφαρμόζουν και να διατηρούν  διαδικασίες που  βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004. 
 
ΆΡΘΡΟ 5 ΕΚ 852/2004 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν 
πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP. 

2. Οι αρχές HACCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι: 
1) να εντοπίζονται οι τυχόν πηγές κινδύνου οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να 
εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα· 
2) να εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη μιας πηγής κινδύνου ή τη μείωσή 
της σε αποδεκτά επίπεδα· 
3) να καθορίζονται κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία χωρίζεται το 
αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των 
εντοπιζόμενων πηγών κινδύνου· 
4) να καθορίζονται και να εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης 
στα κρίσιμα σημεία ελέγχου· 
5) να καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα όταν διαπιστώνεται κατά την παρακολούθηση ότι 
ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν βρίσκεται υπό έλεγχο· 
6) να καθορίζονται διαδικασίες, οι οποίες διεξάγονται τακτικά, για να επαληθεύεται ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) λειτουργούν αποτελεσματικά, 
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Και 7) να καταρτίζονται έγγραφα και φάκελοι ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της 
επιχείρησης τροφίμων, ώστε να αποδεικνύεται η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ). 
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων αναθεωρούν τη διαδικασία και προβαίνουν στις 
απαραίτητες τροποποιήσεις της, κάθε φορά που πραγματοποιούνται αλλαγές στο προϊόν, 
τη μέθοδο, ή σε οποιοδήποτε στάδιο. 
3.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι 
εκτελούν οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων μετά 
την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 
4.Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων: 
α) αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή ότι συμμορφούνται προς την παράγραφο 1, κατά τον 
τρόπο που απαιτεί η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος της 
επιχείρησης τροφίμων· 
β) εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που περιγράφουν τις διαδικασίες που καταρτίζονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή· 
γ) διατηρούν τα λοιπά έγγραφα και φακέλους επί κατάλληλο χρονικό διάστημα. 
5. Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2. Οι ρυθμίσεις αυτές 
μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου από ορισμένους 
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, προβλέποντας ιδίως τη χρησιμοποίηση διαδικασιών 
που εκτίθενται σε οδηγούς για την εφαρμογή των αρχών HACCP, με σκοπό τη συμμόρφωση 
προς την παράγραφο 1. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν επίσης να διευκρινίζουν την περίοδο 
κατά την οποία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να διατηρούν τα έγγραφα και 
τους φακέλους σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο γ). 
 
Οι μικρές επιχειρήσεις ανάλογα με τη φύση, το μέγεθος της παραγωγής  και τη 
δυναμικότητα  της επιχείρησης μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές του HACCP με την 
απαιτούμενη ευελιξία   όπως προβλέπεται  στο άρθρο 5 παρ 5 του Καν 852/2004. 
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν 
ότι οι επιχειρήσεις τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής όπως καθορίζονται στον 
Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, 
μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και προσφοράς προς πώληση ή διάθεσης αυτών με ή και 
ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών. 
Οι ως άνω υπεύθυνοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων 
που παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν σχέση με τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, την υγιεινή και την 
εκπαίδευση του προσωπικού, τα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης και 
απεντόμωσης – μυοκτονίας αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση 
ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητάς της. 
Η τήρηση των  προαπαιτούμενων προγραμμάτων που αφορούν την υποδομή, τον 
εξοπλισμό, την τήρηση των αρχείων καθαρισμού και απολύμανσης, εντομοκτονίας- 
μυοκτονίας, προσωπικού, θερμοκρασιών και ιχνηλασιμότητας (προμηθευτές), αποτελεί την 
προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου. 
Οι κατωτέρω οριζόμενες απαιτήσεις υγιεινής ισχύουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που 
δηλώνονται από την επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα από τον Ε.Κ 852/2004. 
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ΟΙΚΗΜΑ 
Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πληροί τις διατάξεις 
του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Σε περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται 
σε χώρους εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε 
αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε πλωτά 
ναυπηγήματα, κ. λ. π. ), επιτρέπεται  η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, 
εφόσον διαθέτουν σχετική έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της 
οποίας εμπίπτουν. Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών τηρούν τους ειδικότερους όρους 
και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις οποίες υπάγονται. 
Επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων, 
στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισμένων ειδών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, 
εφόσον  η εγκατάσταση στους χώρους τούτους δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της 
πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισμού, με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της 
πολυκατοικίας για τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων 
στο ίδιο κτίριο κατοικιών. 
ΧΩΡΟΙ 
Κάθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να διαθέτει τους χώρους που απαιτεί η 
δραστηριότητα που ασκεί. 
ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων , των οροφών, των 
θυρών  και των παραθύρων πρέπει να είναι καλής κατασκευής, 
να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να 
καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται 
εύκολα. 
Όταν από τη δραστηριότητα απαιτείται υγρός καθαρισμός και 
απολύμανση επιφανειών τοίχων αυτές να είναι στεγανές, μη 
απορροφητικές και από μη τοξικά υλικά, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται επαρκώς. 
Οι οροφές (ή, εάν δεν υπάρχουν οροφές, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και ότι είναι 
στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μη 
συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη 
ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων. 
Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να 
αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς το 
ύπαιθρο, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με 
κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για προστασία από τα έντομα, τα οποία να μπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να 
προκαλέσει μόλυνση, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής. 
ΥΔΡΕΥΣΗ:   
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή  νερού 
κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . 
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό π.χ για πυροσβεστική χρήση, 
παραγωγή ατμού, ψύξη, κ.λ.π., πρέπει να κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο με σχετική 
ένδειξη. 
Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να παράγεται από  νερό για ανθρώπινη 
κατανάλωση, πρέπει δε να παρασκευάζεται, να διακινείται  και να αποθηκεύεται υπό 
συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιανδήποτε μόλυνση. 
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Ο ατμός  που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένος 
από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει τα τρόφιμα. 
Όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία μέσα σε ερμητικά σφραγισμένα 
δοχεία πρέπει να εξασφαλίζεται  ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των δοχείων 
μετά την θερμική επεξεργασία δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης των τροφίμων. 
 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ –  ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. 
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να είναι 
κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
Πολεοδομικές Διατάξεις. Πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο που 
να αποκλείεται ο κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων. 
Η σύνδεση  με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου υπάρχει, είναι υποχρεωτική. 
Στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
αριθμός κατάλληλων δοχείων  απορριμμάτων που θα πληρούν τους υγειονομικούς όρους, 
θα φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και 
τρωκτικών ή άλλων ζώων (σκύλοι, γάτες) και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και 
καθαρά. 
Τα δοχεία απορριμμάτων θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα 
καθαρισμού – απολύμανσης που τηρεί η επιχείρηση στο αντίστοιχο αρχείο. 
Στην περίπτωση που τα απορρίμματα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στους 
χώρους αποθήκευσης και δεν απομακρύνονται έγκαιρα να αποθηκεύονται σε ψυχομένους 
θαλάμους, οι οποίοι θα βρίσκονται εξωτερικά της επιχείρησης και θα μπορούν να 
καθαρίζονται εύκολα. 
Τα υγρά απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό 
τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα  εθνική & κοινοτική νομοθεσία, και δεν πρέπει να 
αποτελούν πηγή μόλυνσης, άμεσα ή έμμεσα. 
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά 
λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς 
αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία 
όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν 
κατάλληλους λιποσυλλέκτες  ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν 
στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο με τις 
συμβάσεις τους με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκομιδή των λιπών και ελαίων 
καθώς και τα σχετικά παραστατικά. 
Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ο παραγωγός/διαχειριστής συσκευασιών – άλλων 
προϊόντων  πρέπει να οργανώνει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή συστατικών 
στοιχείων της επιχείρησής του καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων (δηλαδή 
συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, ανάκτηση) με την συμμετοχή του  σε συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ. 
Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή 
τεχνητού αερισμού-φωτισμού σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πλήρους φυσικού αερισμού καθόλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, θα υπάρχει απαραίτητα ειδική 
εγκατάσταση τεχνικού αερισμού ικανή να ανανεώνει τον αέρα πλήρως και συνεχώς. 
ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ- ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ . 
Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς 
και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο 
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κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ώστε να μη διαχέονται 
στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι. 
Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία πυρός και 
θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας. 
Τοαπαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να 
εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης 
των τροφίμων. 
Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης και 
καθαρισμού του συστήματος.   
Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ. θα γίνεται μέσω της 
κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα 
τοποθετούνται  εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα  Πολεοδομική Νομοθεσία, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του 
κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα 
από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου 
κτιρίου, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά. 
Στις περιπτώσεις που παρόλα αυτά δημιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η 
επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα( φίλτρα, κ.λπ.) 
ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους. Στις επιχειρήσεις τις οποίες 
χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί κλίβανοι, ή ως καύσιμη 
ύλη  χρησιμοποιείται υγραέριο , αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος μπορεί να 
επιτραπεί η εγκαταστάτη  ειδικού συστήματος φίλτρων  κατάλληλων για την εξουδετέρωση 
των αερίων οσμών κ.λπ.  και το οποίο να συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η 
κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης. 
Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει  σχεδιαστεί  και 
μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό και θα πρέπει επίσης να συντηρείται  τακτικά, ώστε να 
εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ- ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ. 

Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν 
κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα 
απασχολούμενα  στην επιχείρηση άτομα,  όπου θα 
υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο. 
Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά 
βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο 
αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και 
διαμορφωμένο χώρο. 

Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική 
εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. 
Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους 
προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο 
και το στέγνωμα των χεριών μέσα. 
Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται: 
α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα 
προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που 
στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των 
πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε 
αποχωρητήρια του μεγάρου. 
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β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το 
προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, 
που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των 
καταστημάτων τούτων. 
γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών. 
δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών 
δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές 
διευκολύνσεις και βοηθητικούς  χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική 
σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για 
το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό . 
Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις. 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένες. 
Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα 
αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται 
υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου 
με εξαεριστήρα). 
Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να 
εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων. 
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ 
σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται . 
Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη 
δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ 
αυτήν. 
ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 
Επιτρέπεται κατά την κρίση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η χρήση 
χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε αραιοκατοικημένες περιοχές, σε 
προσωρινές εγκαταστάσεις, σε μικρούς οικισμούς, σε παραθαλάσσιους 
χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους 
χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική 
νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή 
αποχωρητηρίων. 
Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων τους πρέπει να διασφαλίζει την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας  και η διάθεση των λυμάτων τους  να γίνεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τα ανωτέρω αποχωρητήρια θα διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της 
εταιρείας κατασκευής και βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον 
Ο.Τ.Α ή την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης. 
Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων θα υποβάλλεται και η 
σύμβαση ενοικίασης. 
ΖΩΑ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Επιτρέπεται  η είσοδος σκύλων βοηθείας, για τυφλά άτομα και άλλα 
άτομα με αναπηρίες,  σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών. 
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Το άτομο που χρησιμοποιεί  το ζώο- συνοδό, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής 
όχλησης των πελατών  από αυτό και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία 
του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσής του και το δικαίωμα χρήσης ( βιβλιάριο υγείας, τσιπ 
κ.λπ.). 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται 
να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης 
διαδικασιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 
852/2004, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της 
επιχείρησης. 
 
ΆΡΘΡΟ 7 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο Α της υπ’ αριθμ. 15523/2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ . 15523/2006 Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την διαδικασία 
κατάσχεσης- δέσμευσης – απόσυρσης/ ανάκλησης τροφίμων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ 
Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των αποτελεσμάτων του επισήμου ελέγχου . Για τις 
ανάγκες του επισήμου ελέγχου: 
1. Ως ασφαλή τρόφιμα, νοούνται τα τρόφιμα τα οποία 
διατηρούν τους ειδικούς για έκαστο είδος οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες (οσμή, σύσταση, γεύση, χρώμα), δεν παρουσιάζουν 
μεταβολές οφειλόμενες σε αλλοιώσεις, αποσύνθεση, βιολογική 
μόλυνση, χημική ή φυσική ρύπανση και πληρούν όλους τους 
υγειονομικούς όρους της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. Για 
τον χαρακτηρισμό των τροφίμων λαμβάνονται υπόψη οι 
κανονικές για κάθε προϊόν συνθήκες χρήσης του τροφίμου και οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες κάθε φορά στον καταναλωτή. 
2. Ως μη ασφαλή τρόφιμα, τα τρόφιμα που δεν πληρούν τους υγειονομικούς όρους που 
επιβάλλει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Διακρίνονται σε α) ακατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση και β) επιβλαβή για την υγεία. 
α. Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν 
τρόφιμα που: 
1) παρουσιάζουν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, χρώμα, 
σύσταση), ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. 
2) έχουν ξένες προσμίξεις που δεν έχουν σχέση με την φυσική κατάσταση ή τον τρόπο 
παρασκευής τους. 
3) έχουν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας. 
4) έχουν παραχθεί ή αποθηκευθεί ή διατίθενται από μη νομίμως λειτουργούσες 
επιχειρήσεις και για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ακαταλληλότητας. 
5) υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις χρησιμοποίησης μη ασφαλών πρώτων υλών ή πλημμελούς 
επεξεργασίας. 
6) έχουν παρασκευαστεί ή συντηρηθεί ή συσκευαστεί ή διατηρηθεί κάτω από συνθήκες 
που δεν πληρούν τις ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
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7) έχουν παραχθεί χωρίς εγκριτική απόφαση του ΑΧΣ ή άλλου αρμόδιου οργάνου, όταν 
αυτή επιβάλλεται. 
8) κατά τις ιστολογικές εξετάσεις διαπιστώνεται η παρουσία απαγορευμένων ιστών σε 
αυτά. 
9) στερούνται υγειονομικών επισημάνσεων, σήμανση καταλληλότητας ή κατάλληλο 
αναγνωριστικό σήμα, όπως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 
10) δεν συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά καταλληλότητας, όταν αυτό 
επιβάλλεται. 
11) Έχουν υποστεί απόψυξη και επανακατάψυξη. 
β. Επιβλαβή για την υγεία. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν: 
1) τρόφιμα με εκτεταμένη αλλοίωση ή αποσύνθεση που δύναται να έχουν άμεσες ή 
έμμεσες βλαπτικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή, όταν λαμβάνονται άπαξ ή κατ’ 
επανάληψη. 
2) τρόφιμα που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες αυτών ή μορφές 
παρασίτων ή ιούς, με υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων – κριτηρίων – διατάξεων, που 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του ανθρώπου. 
3) τρόφιμα που περιέχουν χημικές τοξικές ουσίες είτε φυσικά απαντώμενες είτε ως 
πρόσθετες χημικές ενώσεις είτε προκύπτουσες από τις μεθόδους επεξεργασίας σε 
συγκέντρωση που υπερβαίνει αποδεκτά νομοθετημένα όρια ή που η παρουσία τους δε 
δικαιολογείται καν από την νομοθεσία. 
4) τρόφιμα που παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων, βαρέων 
μετάλλων κ.λπ., καθώς και καταλοίπων με ορμονική, θυρεοστατική, αναβολική δράση, που 
υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ή υπάρχει παρουσία παρόμοιων ουσιών που είναι 
απαγορευμένες. 
5) ύπαρξη ξένων σωμάτων σε τρόφιμα με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. 
6) τρόφιμα που έχουν επιμολυνθεί με νεκρά ή ζωντανά έντομα αρθρόποδα ή απεκκρίματα 
αυτών 
7) τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες 
και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για αυτά. 
3. Κανονικά τρόφιμα, τα τρόφιμα τα οποία πληρούν τους όρους της Εθνικής και Κοινοτικής 
νομοθεσίας. 
4. Μη κανονικά τρόφιμα, τα ασφαλή τρόφιμα τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας και ως προς την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση. Με τον όρο σταθερές ποιότητας νοούνται 
τα συστατικά και τα αναλυτικά στοιχεία ενός τροφίμου όπως αυτά καθορίζονται στα 
πρότυπα του Κ.Τ.Π. ή στις εγκριτικές αποφάσεις του Α.Χ.Σ ή άλλου αρμοδίου οργάνου. 
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν όσα τρόφιμα: 
α) έχουν διαφημιστεί ή επισημανθεί ή παρουσιασθεί κατά τρόπον που αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 10 & 11 του Κ.Τ.Π. ή σε ειδικότερες διατάξεις της Κοινοτικής και 
Εθνικής νομοθεσίας, 
β) είναι νοθευμένα (τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί ύλες ενδεχομένως ευτελέστερης 
αξίας για λόγους κερδοσκοπίας ή παραπλάνησης του καταναλωτή) 
γ) δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας. 
5. Καταγγελία καταναλωτή για τρόφιμα: ατομική ή δια πληρεξουσίου δήλωση η οποία 
υποστηρίζεται από εύλογα αποδεικτικά στοιχεία ότι πωλητής ή προμηθευτής διέπραξε ή 
ενδέχεται να διαπράξει παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία της υγείας, 
των κανόνων για την σύνθεση και την ποιότητα, την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση. Οποιαδήποτε άλλη δήλωση θα θεωρείται παράπονο, θα αξιολογείται και θα 
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λαμβάνετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων (άρθρο 3 του 
Κανονισμού 2006/2004/ΕΚ). Σε κάθε λήψη ή προσκόμιση στην υπηρεσία δείγματος για 
εργαστηριακή ανάλυση στα πλαίσια καταγγελίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η νομική και 
αναλυτική εγκυρότητά του. 
 
ΑΡΘΡΟ 8:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, ή να 
εργαστούν σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ 
35797(ΦΕΚ1199/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει. Επιπλέον θα πρέπει: 
•   Να φροντίζουν την υγεία τους. 
•    Να αναφέρουν στον προϊστάμενο τους τυχούσα ασθένεια τους (γαστρεντερικά 
προβλήματα, πονόλαιμο, βήχα, εκκρίσεις από μύτη ή μάτια, τροφική δηλητηρίαση). Σε 
αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται η παραμονή σε χώρους που διαχειρίζονται τρόφιμα 
(π. χ. προετοιμασία, επεξεργασία, διάθεση). 
•   Όταν αισθανθούν αδιαθεσία, να μην έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ιδίως αυτά που 
είναι σε ανοιχτές συσκευασίες. 
•   Να επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο με ιατρική βεβαίωση. 
•   Να καλύπτουν τις πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις, με έντονα χρωματιστό 
αδιάβροχο επίδεσμο. 
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VIII του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII (ΕΚ) 852/2004  ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
1. Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε 
χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό 
και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό. 
2. Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε 
χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας 
νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχει 
από δερματική μόλυνση, έλκη ή διάρροια, εάν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης 
μόλυνσης. Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφίμων το οποίο έχει 
προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την 
ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης 
τροφίμων. 
 
απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε 
χώρους τροφίμων και θα πρέπει: 
•    Να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό. 
•    Να τηρεί τους κανόνες και διαδικασίες ατομικής υγιεινής με σκοπό τη μείωση της 
πιθανότητας επιμόλυνσης των τροφίμων (μικροβιολογική, φυσική, χημική επιμόλυνση) 
άμεσα ή έμμεσα. 
•    Να έχει καλές συνήθειες (να πλένει τα χέρια πριν αναλάβει εργασία, να φορά πάντα 
καθαρή ποδιά, να μη φορά κοσμήματα (ρολόγια, σκουλαρίκια, δακτυλίδια, βραχιόλια κα), 
να έχει κοντά και καθαρά νύχια. Όχι βαμμένα ή πρόσθετα νύχια. 
•   Να χειρίζεται σωστά τα τρόφιμα και να συνεργάζεται προς όφελος της υγιεινής και 
ασφάλειας αυτών. 
•   Όταν χρησιμοποιούνται γάντια αυτά δεν υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών, ενώ 
συνιστάται να τα αλλάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν λερωθούν ή σχιστούν, ή 
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όταν αλλάξει η εργασία ή είδους του τροφίμου που χειρίζεται (πχ από ωμό κρέας σε έτοιμο 
για κατανάλωση τρόφιμο). 
ΑΡΘΡΟ  9 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι  υπεύθυνοι  των  επιχειρήσεων  τροφίμων  και  ποτών  πρέπει  να εξασφαλίζουν ότι 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα 
ότι: 
• Οι  χειριστές  τροφίμων  εκπαιδεύονται  σχετικά  
με  την  υγιεινή  και ασφάλεια των τροφίμων 
ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της 
επιχείρησης και  τις εκτελούμενες εργασίες.   
• Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση 
της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την 

εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται  κατάλληλα για την  
εφαρμογή  τους. Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο 
αρχείο 
που θα διατηρείται στο αρχείο προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Η παρακάτω κατηγοριοποίηση και οι επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων είναι ενδεικτικές 
και όχι περιοριστικές. 
Οι επιχειρήσεις  τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους στις παρακάτω κατηγορίες :  

 Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες 
αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 
Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, 
διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής 
κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

 Αποθήκευση - Διανομείς & Μεταφορείς 

 Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου 

 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 

 Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας  
Οι παραπάνω κατηγορίες δεν είναι εξαντλητικές και  επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών 
εφόσον υπάρξουν νέες ή τροποποιημένες παραγωγικές διαδικασίες. 
Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και η τεκμηρίωση 
εκ μέρους της επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παραγομένων ή 
προσφερομένων τροφίμων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής αλυσίδας (από την 
παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση). 
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και  ποτών μπορούν να  λειτουργούν παράλληλα με άλλες 
δραστηριότητες εμπορικές ή μη ,σε χώρο σαφώς  ή νοητά διαχωρισμένο ή  ανάλογα με την 
επικινδυνότητα της δραστηριότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και 
ασφάλεια των τροφίμων, και αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση .   
Αναλυτικότερα οι ειδικοί όροι των κατηγοριών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 
περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα . 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 11 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ι  –  Παρασκευαστές  &  Συσκευαστές  που  πωλούν 
λιανικώς,  Παραγωγικές  μονάδες  αρτοποιίας,  παραγωγής  νωπών ειδών  
ζαχαροπλαστικής,  Παραγωγικές  μονάδες  παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, 
διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, 
σοκολάτας και ζαχαρωτών. 
Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν 
τους παρακάτω χώρους: 
Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.   
α)  Χώρος  παραλαβής  και  αποθήκευσης  πρώτων  υλών  και  υλικών 
συσκευασίας.   
Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων.  
Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα 
παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των 
άρθρων 62 και 63 του  Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών . 
Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές 
και κοινοτικές διατάξεις. 
Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης 
θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου 
απαιτείται,  
 Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 
852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. 
β)  Χώρος  παρασκευής  και  επεξεργασίας.  
 Ο  εξοπλισμός  στο  χώρο παρασκευής  και  επεξεργασίας  θα  είναι  από  κατάλληλο  και  
υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με 
τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και 
Κοινοτικές διατάξεις Όλα  τα  σκεύη  που  χρησιμοποιούνται  θα  φυλάσσονται  μετά  τον 
καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια.  Θα λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες 
κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν  να 
καθαρίζονται .  Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους 
εκτίθενται  σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο 
σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής.  Η  
διασταυρούμενη  επιμόλυνση  αποφεύγεται  με  βάση  το  ισχύον διάγραμμα ροής όπως 
αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς 
Ορθής Υγιεινής.  
Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι 
και η χρήση τους. 
Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.  
Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας 
από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται  και να απολυμαίνονται  αποτελεσματικά.  
Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.  
γ) Χώρος πλύσεως σκευών.  
 Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του 
εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός 
καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να 
συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.  
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Ο  αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη 
και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου  νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού. 
Διαδικασία καθαρισμού  και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.  
 Η  διαδικασία  καθαρισμού  και  απολύμανσης  των  χώρων παρασκευής και του 
εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να  εξασφαλίζεται  ο  
αποτελεσματικός  καθαρισμός  και  απολύμανση  τους συμπεριλαμβανομένης και της 
διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη. 
δ) Χώρος αποθήκης  ετοίμων προϊόντων:   
Όταν  η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας  επεξεργασίας  και 
συσκευασίας τροφίμων)  οι  απαιτήσεις  είναι  οι  ίδιες  με  αυτές  που  περιγράφονται  στις 
αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές 
προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .  
Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και  τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό 
εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες  θερμοκρασίας  
και  υγρασίας,  κατάλληλες  για  τα  παραγόμενα προϊόντα. 
ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.  
Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου 
απαιτείται και  θα  λαμβάνονται  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 
ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.  
Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται 
στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης. 
Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας   
Στις  επιχειρήσεις  αυτές  θα  υπάρχουν  οι  χώροι  των  επιχειρήσεων παρασκευής,  εκτός  
του  χώρου  παρασκευής  –  επεξεργασίας,  ο  οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο 
συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει  επαρκής  και  κατάλληλος  
εξοπλισμός  και  το  διάγραμμα  ροής  θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης.  Τα  
υλικά  που   χρησιμοποιούνται  για  την  πρώτη  και  τη  δεύτερη συσκευασία  δεν  πρέπει  
να  αποτελούν  πηγή  μόλυνσης  και  πρέπει  να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην 
εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης. 
 Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να 
καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν . 
 ΑΡΘΡΟ 12 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ –  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ  

α) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών. 
Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις 
τροφίμων που  αποθηκεύουν  και  διαθέτουν  τρόφιμα,  
νωπά  ή  επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο 
εμπόριο.  
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που 
φυλάσσουν και διαθέτουν  τρόφιμα που  ανήκουν  σε  
τρίτους  και διακινούν  αυτά  μετά  από εντολή  τους  (διαχείριση  εφοδιαστικής  αλυσίδας  -  
Logistics providers)  με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.  
Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους 
υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που 
διαχειρίζονται.  
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται  στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  του  Ε.Κ  852/2004 
 



Σελίδα 45 από 137 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  852/2004 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα κεφάλαια V έως ΧΙΙ εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής τροφίμων, και τα λοιπά κεφάλαια 
εφαρμόζονται ως εξής: 
— το κεφάλαιο Ι εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους τροφίμων, εκτός εκείνων που 
καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, 
— το κεφάλαιο ΙΙ εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους όπου παρασκευάζονται και 
υφίστανται χειρισμούς ή μεταποίηση τρόφιμα, 
εκτός των τραπεζαριών και των χώρων που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, 
— το κεφάλαιο ΙΙΙ εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους που απαριθμούνται στον τίτλο του 
κεφαλαίου, 
— το κεφάλαιο IV εφαρμόζεται σε όλες τις μεταφορές. 
 
θα  πρέπει  να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω: 
• Να είναι από υλικά που θα παρέχουν επαρκή προστασία στα τρόφιμα από  επιδράσεις  
των  καιρικών  φαινομένων  (βροχή,  σκόνες,  έκθεση στον ήλιο) ή επιμολύνσεις από το 
περιβάλλον και να τα προστατεύουν.  
• Να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.  
• Να  προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή 
μη.  
• Τα δάπεδα να είναι ανθεκτικά προς αποφυγή ρωγμών 
• Οι ράμπες φόρτωσης θα είναι από κατάλληλα υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές 
συνθήκες. 
• Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν 
ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα διαθέτουν επαρκή 
εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των συνθηκών 
αποθήκευσης. 
Επιτρέπεται  η  αποθήκευση  στους  χώρους  των  
επιχειρήσεων  της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων  μη τροφίμων υπό την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.  
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται   η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, 
χημικά, γεωργικά φάρμακα και προϊόντα με έντονες οσμές. 
Οι  αποθήκες  τροφίμων  και  ποτών  διαθέτουν  είτε  αυτοτελώς,  είτε  σε συγκρότημα 
ομοειδών επιχειρήσεων τους κατάλληλους βοηθητικούς χώρους υγιεινής του προσωπικού 
(αποδυτήρια, αποχωρητήρια  κ.λπ.).  
Οι  επιχειρήσεις  διανομής  (αποθήκες)  οφείλουν  να  συντάσσουν  και  να εφαρμόζουν είτε 
αυτοτελώς είτε στο σύνολο της τροφοδοτικής αλυσίδας που εξυπηρετούν μελέτη HACCP. 
β) Μεταφορείς -  Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών. 
Τα  οχήματα  μεταφοράς  τροφίμων  πρέπει  να  πληρούν  τους  όρους υγιεινής για 
μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο  ΙV του  Ε.  Κ  
852/2004  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV ΤΟΥ  Ε.  Κ  852/2004  ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ  
1.  Τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε τα τρόφιμα να 
προφυλάσσονται από μολύνσεις, και πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται ή/και να απολυμαίνονται 
κατάλληλα. 
2.   Τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τη μεταφορά τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύνουν τα τρόφιμα. 
3.  Όταν τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και 
άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων 
ταυτόχρονα, τα προϊόντα πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να διατηρούνται χωριστά. 
4.   Τα χύδην τρόφιμα σε υγρή κατάσταση, υπό μορφή κόκκων ή σε σκόνη πρέπει να 
μεταφέρονται σε βυτία ή/και δοχεία/δεξαμενές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 
μεταφορά τροφίμων. Στα δοχεία αυτά πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και 
ανεξίτηλα, σε μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσσες, ότι χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά τροφίμων ή να υπάρχει η ένδειξη «μόνον για τρόφιμα». 
5.  Όταν τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 
άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων, 
πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός μεταξύ των φορτώσεων ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης. 
6.   Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα βυτία των οχημάτων ή/και στα δοχεία 
και να προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης. 
7.  Όταν είναι αναγκαίο, τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να επιτρέπουν τη διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη 
θερμοκρασία και τον έλεγχο του επιπέδου θερμοκρασίας. 

 
 
 και  σύμφωνα  με  τις  αναφορές  στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής  
του ΕΦΕΤ. 
Για την τήρηση των όρων υγιεινής απαιτούνται τα παρακάτω: 
• Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να 
είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να μην επιμολύνονται τα 
τρόφιμα. 
• Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή 
κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται. 
• Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνεςυγιεινής για να 
προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους 
κατάσταση.  
Τα  οχήματα  μεταφοράς  τροφίμων  και  ποτών  τα  οποία  εμπίπτουν  στις κατηγορίες  
επιχειρήσεων  που  υπάγονται  στις  διατάξεις   του  παρόντος, αδειοδοτούνται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία  
 γ)  Μηχανήματα   αυτόματης  παρασκευής  -  πώλησης  τροφίμων  και ποτών . 
Μηχανήματα  αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα 
μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση 
συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά 
από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο. 
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Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ.  
έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή 
ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
νοσοκομεία,  χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με 
μακροχρόνια παραμονή κοινού. 
1. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής: 

 Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και  νερού για ανθρώπινη 
κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων. 

 Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. 

 Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να 
προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους 
τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α.  
2. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές 
τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 Να διαθέτουν μέσω των πωλητών τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες 
κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων. 

 Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας 
με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από 
νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. 

 Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το 
τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής 
και ασφάλειας για την κατηγορία του. 

 Την συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση των διαχειριζόμενων αυτομάτων 
πωλητών. 

 Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς 
τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας. 

 Την  τήρηση των απαραίτητων για τα ανωτέρω αρχεία.  

 Τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το 
μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο 
σημείο 1 και να διευκολύνει τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.  

Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν 
κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του 
κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, 
τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες 
ελεγκτικές  αρχές. 
3. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματα μηχανήματα  
κάθε κατηγορίας αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταξύ των 
απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται: 
α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία. 
β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το 
συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος. 
γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης 
ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών. 
Οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που διαχειρίζονται μηχανήματα αυτόματης πώλησης για κάθε 
εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση μηχανήματα αυτόματης πώλησης  τηρούν μαζί με τα 
προαναφερόμενα αρχεία και επικαιροποιημένο τοπογραφικό σχέδιο όπου σημειώνονται οι 
θέσεις των εν λειτουργία μηχανημάτων αυτόματης πώλησης. 
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ΑΡΘΡΟ 13 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ.  Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου 
α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών 
Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν  πάσης 
φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες  επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών. 
Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις  πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής 
που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που 
διαχειρίζονται.  
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004  θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω: 
Θα υπάρχει επάρκεια χώρων  και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά 
ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η 
διασταυρούμενη επιμόλυνση 
Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και 
ειδικότερα: 

 Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα 
με καταγραφικά μηχανήματα 

 Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.  ανάλογα με τα 
πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα 
απολυμαίνονται 

 Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) 
ανάλογα με τη δραστηριότητα 

 Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται  

 Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά 

 Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με 
κατάλληλη σήμανση 

 Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση 

 Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών 

 Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού 

 Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης 
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να 
συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα 
καταστήματά τους και να τα διαθέτουν  προς πώληση.   
Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, 
στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα,  τα οποία μπορεί 
να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την 
οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις. 
 Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων 
κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι  
τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση 
ύπαρξης  και λειτουργίας κρεοπωλείου ή  ιχθυοπωλείου.  
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας. 
Στην περίπτωση που οι  επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με 
επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν 
για κατ’ οίκον  κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων 
πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που 
ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.  
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Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά 
διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει 
επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης.  
Ειδικότερα: 
Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα  βρίσκονται σε ξεχωριστό, 
νοητά διαχωρισμένο χώρο. 
Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις 
επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.  
Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , 
αλλαντικά, κρασί,  κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, 
(ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π)  και η όλη 
διαδικασία θα διασφαλίζει την  υγιεινή και ασφάλεια αυτών.  
Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο  φρούτων για 
παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης 
κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.   
Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος 
ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και 
αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής  χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με  
το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης. 
β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω  ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού 
εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες 
επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης 
ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας. 
Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να 
διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με 
τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 
ΑΡΘΡΟ 14 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12  της παρούσας στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται  
όλοι  οι  τύποι  επιχειρήσεων  μαζικής  εστίασης  και  χώροι αναψυχής. 
Η κατηγορία των  επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής ταξινομείται ως 
ακολούθως: 

Α.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
Οι  επιχειρήσεις  μαζικής  εστίασης  ταξινομούνται,  
ανάλογα  με  τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως: 
1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης  παρασκευής  και 
διάθεσης πρόχειρου γεύματος.  
Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται  σε 
καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ 
οίκον, ροφήματα πάσης  φύσεως, αναψυκτικά, 
οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που 
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δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης 
με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να 
διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. 
 Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που 
παρασκευάζονται  από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.  
2.  Επιχειρήσεις  μαζικής  εστίασης   παρασκευής   και  προσφοράς πλήρους 
γεύματος. 
Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται  και διατίθενται σε καθισμένους ή 
περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας)τα 
οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή 
αλκοολούχου ποτού,   σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την 
προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε 
να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. 
Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των 
γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 πρέπει 
 να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:  
Αίθουσα  πελατών 
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που 
διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για 
εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά 
τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του 
εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός 
αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης. 

 Χώρο   ανάλογης παραλαβής  και  αποθήκευσης πρώτων  υλών  
(ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη) και ειδών συσκευασίας 

 Χώρο επεξεργασίας,  μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων 
φαγητών 

 Χώρο πλύσεως σκευών  
Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των 
σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη 
επιμόλυνση.  
Ο  αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με την 
ύπαρξη ή μη πλυντηρίου, ενώ απαιτείται και ένας ποδοκίνητος  νεροχύτης για το πλύσιμο 
των χεριών του προσωπικού.  
Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των 
χρησιμοποιουμένων σκευών , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση 
Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει: 
Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές. Η παραλαβή και  η 
αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με  τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. ΙΧ 
(διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 852/2004 
Διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα 
1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δεν πρέπει να δέχεται καμία πρώτη ύλη ή συστατικό 
εκτός από ζώντα ζώα, ούτε κανένα άλλο υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη μεταποίηση 
προϊόντων, εάν είναι γνωστό, ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας, ότι έχει προσβληθεί από 
παράσιτα, παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξικές, αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες, σε 
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τέτοιο βαθμό ώστε, ακόμη και μετά τις συνήθεις διαδικασίες διαλογής ή/και 
προπαρασκευής ή μεταποίησης που εφαρμόζει ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων 
σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής, να είναι και πάλι ακατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
2. Οι πρώτες ύλες και όλα τα συστατικά που αποθηκεύονται σε μια επιχείρηση τροφίμων 
πρέπει να διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε 
επιβλαβής αλλοίωση και να προφυλάσσονται από μολύνσεις. 
25.6.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 226/193. Σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, τα τρόφιμα πρέπει να προφυλάσσονται από κάθε 
μόλυνση η οποία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, 
επιβλαβή για την υγεία ή μολυσμένα κατά τρόπο που δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται 
κατανάλωσή τους σε αυτή την κατάσταση. 
4. Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι ελέγχονται τα 
επιβλαβή ζώα. Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα 
οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή 
αποθηκεύονται τρόφιμα (ή, εάν το επιτρέπει η αρμόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, να 
εμποδίζεται η μόλυνση λόγω της εισόδου αυτής). 
5. Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία 
ενδέχεται να προσφέρονται για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών ή το 
σχηματισμό τοξινών, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που δεν συνεπάγεται 
κίνδυνο για την υγεία. Η ψυκτική αλυσίδα δεν πρέπει να διακόπτεται. Εντούτοις, 
επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, 
κατά την παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των 
τροφίμων, υπό τον όρον ότι αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία. Οι επιχειρήσεις 
τροφίμων που παρασκευάζουν, διακινούν και συσκευάζουν σε πρώτη συσκευασία 
μεταποιημένα τρόφιμα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες ευρύχωρες αίθουσες για την 
αποθήκευση των πρώτων υλών χωριστά από τις πρώτες ύλες και τα μεταποιημένα 
προϊόντα, και να διαθέτουν κατάλληλο ψυχόμενο χώρο αποθήκευσης. 
6. Όταν τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία, 
πρέπει να ψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά το στάδιο θερμικής επεξεργασίας ή, εάν 
δεν γίνεται θερμική επεξεργασία, μετά το τελικό στάδιο παρασκευής, σε θερμοκρασία που 
να μην προκαλεί κινδύνους για την υγεία. 
7. Η απόψυξη των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να περιορίζει στο 
ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή τον σχηματισμό τοξινών 
στα τρόφιμα. Κατά την απόψυξη, τα τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε θερμοκρασίες που 
δεν συνεπάγονται κίνδυνο στην υγεία. Όταν τα υγρά που παράγονται από τη διαδικασία 
απόψυξης ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία, πρέπει να αποστραγγίζονται 
επαρκώς. Μετά την απόψυξή τους, ο χειρισμός των τροφίμων πρέπει να γίνεται με τρόπο 
που να περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή τον 
σχηματισμό τοξινών. 
8. Οι επικίνδυνες ή/και μη εδώδιμες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών, 
πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση και να αποθηκεύονται σε χωριστά και 
ασφαλή δοχεία. 
 
Ο χώρος επεξεργασίας – μεριδοποίησης και διατήρησης ετοίμων φαγητών 
(παρασκευαστήριο) για τις επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος θα πρέπει να είναι 
κατάλληλος και επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.   
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Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς πρόχειρων γευμάτων  καθώς και 
αναψυχής ο χώρος επεξεργασίας (παρασκευαστήριο) θα πρέπει να είναι κατάλληλο και 
επαρκή, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.  
Ο χώρος αποθήκης να είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα 
αποθηκευόμενα είδη ώστε να αποφεύγεται  η διασταυρούμενη επιμόλυνση.  
3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς 
ή προσωρινούς χώρους. 
Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 
ΕΚ 852/200  όρους  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  ΕΚ 852/200 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΣΚΗΝΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ, ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΩΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ 
1. Οι χώροι και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετημένοι, 
σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, 
ούτως ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς. 
2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο: 
α) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου 
ατομικής υγιεινής (μεταξύ άλλων, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πλένουν και να 
στεγνώνουν τα χέρια τους και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, 
καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)· 
β) οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και 
να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό 
απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να 
μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να 
αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα· 
γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την 
απολύμανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·  
δ) όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει 
να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής· 
ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού· 
στ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή 
αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και 
αποβλήτων· 
ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των 
τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών· 
η) τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, 
στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.  
 
και επιπρόσθετα:  
Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων 
καθορίζονται από τις  αδειοδοτούσες  αρχές  (Δήμοι,  
Λιμενικές  αρχές  κ.λπ.)  σύμφωνα  με  την ισχύουσα 
Νομοθεσία. 
Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου 
εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται  η  υγιεινή  και  



Σελίδα 53 από 137 

 

ασφάλεια  των  παρασκευαζόμενων  και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να 
διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. 
Η κατασκευή θα είναι  από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό 
και απολύμανση ώστε  να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια  των  τροφίμων  και  να  
παρεμποδίζεται  η  αερόφερτη  επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες. 
Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να 
προστατεύεται ο εξοπλισμός   στο σύνολό του.  
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης.  Πρέπει  να  υπάρχει  
επαρκής  παροχή   νερού  για  ανθρώπινη κατανάλωση  και  δεξαμενή  συγκέντρωσης  
υγρών  αποβλήτων  αποκομιδή 
στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες  ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν 
τις 
κατάλληλες  διαστάσεις,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  παραγωγή  και διάθεση 
τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Στις επιχειρήσεις αυτής της 
κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται  τα  προσφερόμενα  είδη  (π.χ.  
παγωτό,  μαλλί  της  γριάς, λουκάνικα,  κ.λπ.)  ώστε  να  ελέγχεται  η  διασφάλιση  των  
συνθηκών παρασκευής  και  προσφοράς  σύμφωνα  με  την  αρχική  γνωμοδότηση  της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
 
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ   
1.Επιχειρήσεις Αναψυχής 
Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και 
αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής  (καφενεία, 
open bar, αναψυκτήρια  και τα όμοια). 
Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος. 
2.Κέντρα Διασκέδασης. 
Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού 
για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη 
επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών 
(όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης). 
Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, 
κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση  μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού 
συγκροτήματος μικρής ισχύος , με μεγίστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του 
καταστήματος 80 db. 
Στα Κέντρα Διασκέδασης,  ανεξαρτήτου δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται με 
γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων,  ή άλλης 
ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 
Όσον αφορά τη μουσική εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονομικής 
διάταξης (ΥΔ) Α5/3010(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών. 
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής δύναται με τη χορήγηση 
της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο ΟΤΑ) να υποβάλλουν τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. 
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Στην περίπτωση που  διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα 
υποβάλλουν  τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται 
με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. 
Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από 
κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-
ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη υγειονομική διάταξη (ΥΔ). 
Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την 
διενέργεια ηχομέτρησης και τα δύο επιστρέφονται  στο Δήμο και το ένα εξ αυτών 
συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο 
υπηρεσίες. 
Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν 
τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων. 
3. Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων 
Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη 
διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία 
παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές  συσκευαστές -εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) 
και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση. 
Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή 
Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται στην αρμόδια 
αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.  Για τους στεγασμένους χώρους 
εκδηλώσεων στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π στις ανωτέρω ιδρυόμενες 
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η 
βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτηρίου, η οποία έχει 
εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας 
χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται 
βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων. 
Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους 
στους γενικούς όρους της παρούσας. 
Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους 
εκδηλώσεων θα μεταφέρονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών για δε τους υπαίθριους χώρους  θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό, 
τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα 
τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 15 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται,  τα αρτοποιεία 
και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, τα οποία υπάγονται 
στην αρτοποιητική Νομοθεσία  
όπως κάθε φορά ισχύει καθώς επίσης και στους γενικούς όρους 
της παρούσας. 

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – Άρθρο 3 του ν. 
3919/2011 
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Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση 
και 
διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 
Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από 
ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 
(Α΄24). Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική 
διάταξη 
Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων 
που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΤΩΝ  & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας διάταξης στους 
χώρους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως χώρους 
τροφίμων και ποτών διενεργείται από τούς αρμόδιους υπαλλήλους Υγειονομικός έλεγχος .  
 Ο Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα στις αναφερόμενες στο άρθρο 3 
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, καθώς και στα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και γενικά στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
(νοσοκομεία, γηροκομεία, ιδιωτικές κλινικές, παιδικοί 
σταθμοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί, ξενοδοχεία ύπνου, αίθουσες 
δημόσιων θεαμάτων, κομμωτήρια, κουρεία, λουτρά, χώροι 
υγιεινής και κυλικεία υπαίθριων δημοσίων θεαμάτων, όπως 
θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών γηπέδων, κ. τ. όμ., καθώς και κάθε 
είδους κατασκηνώσεις, κατοικίες – χώροι διαβίωσης πολλών ατόμων κλπ).  
Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).  
Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα, οι συνθήκες λειτουργίας των 
οποίων είναι δυνατό να επιδράσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον 
γενικότερα.  
Στις υδρεύσεις, αρδεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
Στον τρόπο και στα μέσα συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και στους 
χώρους διαθέσεως τούτων.  
Στις πτηνοτροφικές  ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, 
ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία. κ. τ. όμ.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια 
κατεργασίας νωπών δερμάτων και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.  
Στα οποιαδήποτε μεταχειρισμένα είδη ιματισμού, υποδήσεως, κλινοστρωμνής, βιβλίων 
κ.τ.ομ., τα οποία προορίζονται για εμπορία ή επεξεργασία και στους χώρους διαθέσεως, 
αποθηκεύσεως και επεξεργασίας αυτών.  
Στους ανοικτούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόμοι, πλατείες, φυσικές ή τεχνητές 
κοιλότητες του εδάφους, αγροί, θερμοκήπια, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και 
μεγάρων, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, κολυμβητικές δεξαμενές κ. τ. όμ.), καθώς και στις 
κατοικίες, σε περιπτώσεις δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών, εφόσον οι ένοικοι τούτων 
δέχονται τον υγειονομικό έλεγχο ή επί αρνήσεώς τους, εφόσον υπάρχει έγγραφη 
παραγγελία της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, όπως ο Νόμος ορίζει. 
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Κατά τους υγειονομικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τις Υπηρεσίες των 
αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Χώρας για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο λειτουργίας των 
επιχειρήσεων,  λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας και οι Εθνικές και 
Ευρωπαϊκές Διατάξεις.  
Για τις μη συμμορφώσεις  αναφέρονται οι προτεινόμενες βελτιώσεις και καθορίζεται 
προθεσμία επανελέγχου 
Το έντυπο ελέγχου συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα  και το ένα  παραδίδεται στον 
επιχειρηματία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ή αποστέλλεται.  
Όσον αφορά τα τρόφιμα, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός των τροφίμων σύμφωνα με 
το παράρτημα VI της ΚΥΑ 15523/06.  
Οι παραβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία   καθώς και η  κατ’ 
εξακολούθηση μη συμμόρφωση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη παράβαση, συνεπάγεται  
επιβολή κυρώσεων και ακολουθεί ή σύνταξη έκθεσης υγειονομικής επιθεώρησης, η οποία 
αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον Νόμο Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 19 της παρούσης. Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε 
τρόπο παρεμπόδισης των εκλεκτικών αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί 
μπορούν να ζητήσουν την συνδρομή των κατά τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών. 
Τα αποτελέσματα  των υγειονομικών ελέγχων 
αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση 
Δημόσιας Υγιεινής  του Υπουργείου Υγείας, η οποία τα 
κοινοποιεί στον ΕΦΕΤ. 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν 
διαθέτουν  την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας,  ή δεν συμμορφώνονται με τις  απαιτήσεις της 
παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της 
υποτροπής σε μη συμμόρφωση, συνεπάγεται  ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των 
οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή . 
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών ανακαλείται από την 
αδειοδοτούσα αρχή ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας,  προσωρινά και σε 
περίπτωση υποτροπής οριστικά  
Η ανακληθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επαναχορηγείται στις περιπτώσεις 
συμμόρφωσης της επιχείρησης ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας.  
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, 
διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το Νόμο 
4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/2-11-2011) άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 
4075/2012(ΦΕΚ89/τΑ/11-4-2012), άρθρο 58. 
Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, αν από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Υγειονομικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι από τη 
λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία, ο 
Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της 
ανωτέρω επιχείρησης η οποία εκτελείται αμέσως από την αδειοδοτούσα αρχή και 
ταυτόχρονα κινεί την περιγραφόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, μετά την 
ολοκλήρωση της οποίας αποφασίζει για την οριστική ή την προσωρινή, για ορισμένο χρόνο, 
απαγόρευση της λειτουργίας της. 
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς 
τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, 
πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα  εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές 
βελτιώσεις.  
2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων 
ή/και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, 
που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας 
και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, 
που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της 
κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με 
βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
υγειονομικές διατάξεις. 
Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα 
προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη 
κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος. 
4. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της προέγκρισης της άδειας λειτουργίας 
τους θα έχει κατατεθεί στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εντός πενταμήνου από την ημέρα 
αυτή, κρίνονται ως προς τους όρους τους αναφερόμενους στους χώρους τους (εμβαδόν, 
κατασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις κ.λ.π.) με βάση το νομοθετικό καθεστώς, που 
ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεώς τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας είναι 
αυστηρότερες ως προς τους ανωτέρω όρους 
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις 
επανεξετάσεως των αναφερόμενων σε αυτή καταστημάτων, είτε για τη διαπίστωση της 
συμπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισημανθεί κατά την αρχική κρίση τους, είτε λόγω 
του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας κρίσεώς τους, έστω και αν κατά την ημέρα 
καταθέσεως στην αρμόδια Υπηρεσία της αιτήσεως ή της ενστάσεως του ενδιαφερόμενου 
είχε περάσει πεντάμηνο χρονικό διάστημα, που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος. 
6. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεως τροφίμων και ποτών, εφόσον επιθυμούν 
μπορούν με αίτησή τους προς την αδειοδοτούσα αρχή συνοδευόμενη από γνωμάτευση της 
οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας να ζητήσουν την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας με νέα άδεια στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης 
σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξη. Ειδικότερος 
προσδιορισμός του είδους της επιχείρησης θα γίνεται μόνο αν  στην ανωτέρω αίτηση 
γίνεται σχετική αναφορά και αυτή θα τίθεται εντός παρενθέσεως 
7. Διατάξεις Νόμων ή Κανονιστικών Πράξεων της Διοίκησης που παραπέμπουν σε είδη 
καταστημάτων όπως αυτά είχαν κατηγοριοποιηθεί με την Υγειονομική Διάταξη 
Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τ.β./1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνεχίζουν να ισχύουν 
για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων. 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται: 
1. Η Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ.526/τ.β./1983) « Περί υγειονομικού ελέγχου 
και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των 
εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών».  
2.   Η 2805/1960(ΦΕΚ179/τβ/27-4-1960) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περί αστιατρικών 
επιθεωρήσεων και υγειονομικού ελέγχου τροφίμων. 
 3.    Η Α1β/3659/82 (Φ.Ε.Κ.297/82 τ. Β΄) «Λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου». 
4.     Η Α1β/10337/82 (Φ.Ε.Κ.915/82 τ. Β΄) «Κρίση καταστημάτων & εργαστηριών τροφίμων, 
που άρχισαν να ιδρύονται πριν από τις 24-2-1982, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
τους». 
5.      Η Α1β/11804/83 (Φ.Ε.Κ.683/83 τ. Β΄) «Συμπλήρωση της Α1β/3659/27-4-82 
Υγειονομικής Διάταξης «για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου». 
6.      Η Α1β/6285/87 (Φ.Ε.Κ. 343/87 τ. Β΄) «Τροποποίηση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής 
Διάταξης, για τη χρήση υπογείων χώρων ως τμημάτων των καταστημάτων». 
7.      Η Α1/4162/92 (Φ.Ε.Κ.367/92 τ. Β΄) «Λειτουργία open bar – συμπλήρωση άρθρου 37 
της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83». 
8.     Η 8405/29/92 (Φ.Ε.Κ.665/92 τ. Β΄) «Αντικατάσταση άρθρου 14 της Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 
526/83 τ. Β΄) Υγειονομικής Διάταξης».  
9.     Η Υ1β/6020/93 (Φ.Ε.Κ.94/93 τ. Β΄) «Ειδικοί οροί και προϋποθέσεις ιδρύσεως και 
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των κρατικών αερολιμένων – τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 
& 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης». 
10.  Η Υ.Δ Υ1β/5628/1994 (Φ.Ε.Κ.760/94 τ. Β΄) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 
Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση 
και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πλοία ή άλλα πλωτά 
ναυπηγήματα. 
11. Η 87539/06 (Φ.Ε.Κ.1086/06 τ. Β΄) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/83 
Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση 
και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα 
μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κλπ.)». 
12. Η Υ1γ/Γ.Π./οικ.139057/07 (Φ.Ε.Κ.2204/07 τ. Β΄) «Συμπλήρωση του άρθρου 47 της υπ’ 
αριθμ. Α1β/8577/83/ (ΦΕΚ 526/83 τ. Β΄) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονομικού 
ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει 
τροποποιηθεί μεταγενέστερα». 
13. Η Υ1γ/Γ.Π./95236/09 (Φ.Ε.Κ.1467/09 τ. Β΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. Α1β/8577/83/ (ΦΕΚ 526/83 τ. Β΄) Υγειονομικής Διάταξης «περί υγειονομικού 
ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 
λειτουργίας των εργαστηριών και καταστημάτων τροφίμων η/και ποτών», όπως έχει 
τροποποιηθεί».  
14. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με 
αυτή. 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ  

 

Στοιχεία Υπηρεσίας                    

 

Έκθεση Ελέγχου  (Αριθμ. Πρωτ.:___________) 

 

 

 

1. Στοιχεία επιχείρησης: 

Επωνυμία  

Διεύθυνση  

ΤΚ   

Τηλέφωνο  

Fax  

e-mail  

Υπεύθυνος  

ΑΦΜ  

Στοιχεία Αδείας / Νομικό 

Πλαίσιο 

 

 

2. Νομική Βάση της Επιθεώρησης: 

 

 

 

 

 

 

3. Ιστορικό προηγούμενων επιθεωρήσεων (εάν υπάρχει): 
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4. Ημερομηνία και Ώρα Επιθεώρησης: 

 

 

5. Στοιχεία για την επιχείρηση (είδος εγκατάστασης, παραγόμενα 

προϊόντα, αριθμός απασχολουμένων, κλπ):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ευρήματα επιθεώρησης: 
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7. Ευρήματα σχετικά με την τεκμηρίωση των διαδικασιών που 

ακολουθούνται από την επιχείρηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Στοιχεία δειγμάτων που ελήφθησαν (π.χ. περιγραφή, αριθμός 

παρτίδας):  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Συνοπτική περιγραφή των θεμάτων που συζητήθηκαν μετά την 

ολοκλήρωση της επιθεώρησης με την επιχείρηση: 
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11. Συμπεράσματα: 

 

 

 

 

 

 

12. Συστάσεις προς την επιχείρηση 

 

 

 

 

 

1. Ενέργειες (π.χ. επιθεώρηση επανεξέτασης, επιστολή, προειδοποίηση 

βελτίωσης, παραπομπή στη δικαιοσύνη, κλπ): 

 

 

 

 

Υπογραφές  

και Ονοματεπώνυμα των Επιθεωρητών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

“ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ” 

 

ΥΔ Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τ.β/24-9-1983) 

«Υγειονομικός Έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και 

λειτουργίας των   καταστημάτων και εργαστηρίων 

τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι   ιδρύσεως και 

λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» 

1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ  & 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ   

 

 

Παρασκευαστές & 

Συσκευαστές που 

πωλούν λιανικώς, 

Παραγωγικές μονάδες 

αρτοποιίας, παραγωγής 

νωπών ειδών 

ζαχαροπλαστικής, 

Παραγωγικές μονάδες 

παραγωγής φρυγανιών, 

μπισκότων, 

διατηρημένων ειδών 

ζαχαροπλαστικής και 

Μονάδες παραγωγής 

κακάο, σοκολάτας και 

ζαχαρωτών 

Καταστήματα άρθρου 52 

Εργαστήρια τροφίμων και ποτών 

Εργαστήρια Παραδοσιακών Προϊόντων 

 

2.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - 

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ  & 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

 

Αποθήκευση - Καταστήματα άρθρου 45 
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Διανομείς 

 

 

 

 

Aποθήκες τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου 

 

Μεταφορείς  

οχήματα μεταφοράς 

τροφίμων και ποτών  

 

 

Μηχανήματα 

αυτόματης 

παρασκευής- πώλησης 

τροφίμων ή και ποτών  

 

Καταστήματα άρθρου 48 

Μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων 

 

Πώληση τροφίμων και 

ποτών μέσω    

ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

 

3. Επιχειρήσεις 

Λιανικού & Χονδρικού 

Εμπορίου 

 

 

 

 

 

 

 

4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  & 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

Επιχειρήσεις μαζικής 

εστίασης  πρόχειρου 

γεύματος(ζεστής και 

κρύας κουζίνας ) 

 

 

 

Καταστήματα άρθρου 39 

(ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα γαλακτοπωλείο-

αναψυκτήριο-μπουγατσάδικο- λουκουματζίδικο 

Καταστήματα άρθρου 42 

(αναψυκτήρια περίπτερα-κινητά καταστήματα καντίνες- 

οβελιστήριο για όρθιους και διερχόμενους-

παγωτοπωλεία- κυλικεία) 

 

Επιχειρήσεις μαζικής 

εστίασης πλήρους 

γεύματος (ζεστής και 

κρύας κουζίνας ) 

 

Καταστήματα άρθρου   38 

 (εστιατόριο-ψητοπωλείο-σνακ μπαρ-οβελιστήριο- 

πιτσαρία-ψαροταβέρνα) 

 

 

 

Επιχειρήσεις 

παρασκευής και 

προσφοράς τροφίμων 

και ποτών σε κινητούς ή 

προσωρινούς χώρους  

 

Καταστήματα άρθρου 42 

(αναψυκτήρια περίπτερα-κινητά καταστήματα καντίνες- 

 

 

Καταστήματα άρθρου 49 

Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων και 

ποτών 

 

               

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ 

Καταστήματα άρθρου 37&39 

(καφενείο-καφετέρια-μπαρ-οpen bar-κυλικείο) 

Ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο 
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ΠΟΤΩΝ   

 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ  Καταστήματα άρθρου 41 

 Κέντρα Διασκέδασης 

 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ & 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Καταστήματα άρθρου 40 

Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 Η ισχύς της αρχίζει 15 ημέρες  από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΥΛΛΟ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΎΚΛΙΟΙ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. Αριθ. Πρωτ.ΥΙ γ/Γ. Π/οικ. 110147 
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Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 3007 Τεύχος Β 13-11-2012 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

Με βάση τις οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος HACCP της επιτροπής Codex 
Alimentarius 32(CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) η ανάπτυξη ενός σχεδίου HACCP 
περιλαμβάνει 5 προκαταρκτικά στάδια και 7 βασικές αρχές. 
Τα προκαταρκτικά στάδια συνιστώνται: 

 στην επιλογή της ομάδας HACCP, 
 στην λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος, 
 στο σαφή προσδιορισμό της χρήσης του προϊόντος, 
 στην κατασκευή διαγράμματος ροής και 
 στην επαλήθευση του διαγράμματος ροής. 

Οι βασικές αρχές ενός σχεδίου HACCP περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων. 
Προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων (Hazard Analysis) και καθορισμός των 
απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο τους. 
Κίνδυνος είναι οποιοσδήποτε βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας που είναι δυνατόν 
να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. 
 
Αρχή 2η: Καθορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου. 
Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (ΚΣΕ) είναι τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία 
μπορεί να εφαρμοστεί έλεγχος απαραίτητος για την πρόληψη ή εξάλειψη ή τη μείωση σε 
αποδεκτά επίπεδα ενός κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων. Ο προσδιορισμός ενός 
Κρισίμου Σημείου Ελέγχου απαιτεί μια λογική προσέγγιση. 
 
Αρχή 3η: Προσδιορισμός των κρίσιμων ορίων των CCPs. 
Τα κρίσιμα όρια αναφέρονται σε καθοριζόμενα όρια μιας παρατήρησης, μέτρησης ή 
παραμέτρου και αποτελούν τα «απόλυτα όρια αποδοχής» για κάθε κρίσιμο σημείο. Το 
κρίσιμο όριο είναι η τιμή / κριτήριο το οποίο διαχωρίζει το αποδεκτό από το μη αποδεκτό. 
Αρχή 4η: Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου των CCPs και των 
κρίσιμων ορίων. 
Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι 
απαιτήσεις εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής για τη διατήρηση των κρίσιμων σημείων 
ελέγχου εντός των Κρίσιμων Ορίων. 
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Αρχή 5η: Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών που θα λαμβάνουν χώρα όταν 
διαπιστώνεται από το σύστημα παρακολούθησης ότι ένα CCP είναι εκτός ελέγχου. 
Καθορίζονται διαδικασίες για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις και κατανέμονται οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή 
τους. Στις διορθωτικές ενέργειες περιέχονται τόσο όσες αφορούν στην επαναφορά της 
διεργασίας εντός των αποδεκτών ορίων, όσο και όσες αφορούν στη διαχείριση των 
παραχθέντων προϊόντων κατά το χρόνο στον οποίο η διαδικασία ήταν εκτός ελέγχου. 
Αρχή 6η: Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος τεκμηρίωσης του συστήματος 
HACCP. 
Πρέπει να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες επαλήθευσης για τη σωστή 
συντήρηση του συστήματος HACCP και τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής του 
λειτουργίας 
Αρχή 7η: Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα 
HACCP λειτουργεί σωστά . 
Είναι επιβεβλημένο, να ενημερώνονται και να τηρούνται αρχεία μέσω των οποίων θα 
πιστοποιείται η σωστή εφαρμογή του συστήματος HACCP, θα ελέγχεται η εκτέλεση των 
διορθωτικών ενεργειών (στις περιπτώσεις απόκλισης) και κατά τον τρόπο αυτό θα 
αποδεικνύεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων στις ελεγκτικές αρχές.           
 
ΟΡΙΣΜΟΙ  

ως «τρόφιμα» νοούνται ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική 
επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται 
ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν. Στα «τρόφιμα» περιλαμβάνονται ποτά, 
τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, περιλαμβανομένου του νερού, η οποία ενσωματώνεται 
σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας 
τους. 
«Κίνδυνος είναι κάθε φυσικό, χημικό ή βιολογικό χαρακτηριστικό ή ιδιότητα του τροφίμου, 
που μπορεί δυνητικά να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία του καταναλωτή». 
Η «Ασφάλεια» Τροφίμων αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους (Hazards), χρόνιους ή 
άμεσους, που μπορεί να κάνουν το τρόφιμο επικίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. 
Φυσικά αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Η «Ποιότητα» αναφέρετε σε όλα τα άλλα 
χαρακτηριστικά του τροφίμου που καθορίζουν την αξία του τροφίμου για τον καταναλωτή. 
‘Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοελέγχου πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω 
παραμέτρους :  

 τον κτιριακό σχεδιασμό 

 τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

 τη διατήρηση αρχείων 

 την παραγωγή 

 την παραλαβή ακατέργαστου προϊόντος  

 τον έλεγχο των λειτουργιών/ διαδικασιών 

 την υγιεινή 

 τη μεταφορά 

 την εκπαίδευση  
Τέλος στις μέρες μας πέρα από την Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων μπαίνει στη ζωή 
όλων μας , επιτακτικά και η ΠΟΙΟΤΗΤΑ των τροφίμων . 
 Ποιότητα είναι η ικανότητα ενός προϊόντος (ή μιας υπηρεσίας) να ανταποκρίνεται στο 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  Ποιότητα  σύμφωνα επίσης και με τον ορισμό του “guru” 



Σελίδα 73 από 137 

 

της ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου (J.M. Juran) είναι η ικανότητα προς χρήση (quality 
is fitness for use). 
Άρα η ικανότητα ενός προϊόντος (ή μιας υπηρεσίας) να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται.  
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των τροφίμων είναι τα: 

 ασφάλεια, 
 οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, υφή, γεύση, άρωμα, μέγεθος και σχήμα), 
 θρεπτική αξία,  
 συμβατότητα με τη νομοθεσία, 
 συσκευασία, 
 διατηρησιμότητα, 
 τιμή, και 
 διαθεσιμότητα. 

H ασφάλεια που σχετίζεται με το σύστημα HACCP μαζί με την ποιότητα αποτελούν  τα πιο 
σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων αφού από αυτά εξαρτάται άμεσα η 
εμπορικότητα του τροφίμου και έμμεσα όλα τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
 
ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Ως ασφαλή τρόφιμα, νοούνται τα τρόφιμα τα οποία διατηρούν τους ειδικούς για έκαστο 
είδος οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, σύσταση, γεύση, χρώμα), δεν παρουσιάζουν 
μεταβολές οφειλόμενες σε αλλοιώσεις, αποσύνθεση, βιολογική μόλυνση, χημική ή φυσική 
ρύπανση και πληρούν όλους τους υγειονομικούς όρους της Κοινοτικής και Εθνικής 
νομοθεσίας. Για τον χαρακτηρισμό των τροφίμων λαμβάνονται υπόφη οι κανονικές για 
κάθε προϊόν συνθήκες χρήσης του τροφίμου και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κάθε 
φορά στον καταναλωτή. (ΚΥΑ 15523/2006) 
Οι κίνδυνοι των τροφίμων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους: 

1. Χημικοί κίνδυνοι, 
2. βιολογικοί κίνδυνοι και 
3. φυσικοί κίνδυνοι. 

Τα τρόφιμα θεωρούνται ως μη ασφαλή όταν εκτιμάται ότι είναι: 
α) επιβλαβή για την υγεία, 
β) ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν τρόφιμα που: 
1) παρουσιάζουν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, χρώμα, 
σύσταση), ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. 
2) έχουν ξένες προσμίξεις που δεν έχουν σχέση με την φυσική κατάσταση ή τον 
τρόπο παρασκευής τους. 
3) έχουν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας. 
4) έχουν παραχθεί ή αποθηκευθεί ή διατίθενται από μη νομίμως λειτουργούσες 
επιχειρήσεις και για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ακαταλληλότητας. 
5) υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις χρησιμοποίησης μη ασφαλών πρώτων υλών ή 
πλημμελούς επεξεργασίας. 
6) έχουν παρασκευαστεί ή συντηρηθεί ή συσκευαστεί ή διατηρηθεί κάτω από 
συνθήκες που δεν πληρούν τις ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
7) έχουν παραχθεί χωρίς εγκριτική απόφαση του ΑΧΣ ή άλλου αρμόδιου οργάνου, 
όταν αυτή επιβάλλεται. 
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8) κατά τις ιστολογικές εξετάσεις διαπιστώνεται η παρουσία απαγορευμένων ιστών 
σε αυτά. 
9) στερούνται υγειονομικών επισημάνσεων, σήμανση καταλληλότητας ή κατάλληλο 
αναγνωριστικό σήμα, όπως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 
10) δεν συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά καταλληλότητας, όταν αυτό 
επιβάλλεται. 
11) Έχουν υποστεί απόψυξη και επανακατάψυξη. 
 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ - ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να καταταγούν: 
1) τρόφιμα με εκτεταμένη αλλοίωση ή αποσύνθεση που δύναται να έχουν άμεσες ή 
έμμεσες βλαπτικές συνέπειες στην υγεία του καταναλωτή, όταν λαμβάνονται άπαξ ή κατ' 
επανάληψη. 
2) τρόφιμα που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες αυτών ή μορφές 
παρασίτων ή ιούς, με υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων - κριτηρίων - διατάξεων, που 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του ανθρώπου. 
3) τρόφιμα που περιέχουν χημικές τοξικές ουσίες είτε φυσικά απαντώμενες είτε ως 
πρόσθετες χημικές ενώσεις είτε προκΰπτουσες από τις μεθόδους επεξεργασίας σε 
συγκέντρωση που υπερβαίνει αποδεκτά νομοθετημένα όρια ή που η παρουσία τους δε 
δικαιολογείται καν από την νομοθεσία. 
4) τρόφιμα που παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων, 
βαρέων μετάλλων κ.λπ., καθώς και καταλοίπων με ορμονική, θυρεοστατική, αναβολική 
δράση, που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ή υπάρχει παρουσία παρόμοιων ουσιών που 
είναι απαγορευμένες. 
5) ύπαρξη ξένων σωμάτων σε τρόφιμα με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του 
καταναλωτή. 
6) τρόφιμα που έχουν επιμολυνθεί με νεκρά ή ζωντανά έντομα αρθρόποδα ή 
απεκκρίματα αυτών 
7) τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσες ή υπεριώδεις 
ακτινοβολίες και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για αυτά. (ΠΗΓΗ: 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
). 
 
ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι δύο βασικές κατηγορίες χημικών κινδύνων για τα τρόφιμα είναι: 
1. Οι φυσικά απαντώμενες  χημικές ουσίες και 
2. οι πρόσθετες χημικές ουσίες. 

Φυσικά Απαντώμενες Χημικές Ουσίες 
ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ : (αφλατοξίνες, οχρατοξίνες, κλπ.) Σκομβροτοξίνη (ισταμίνη) Cigua-τοξίνη 
,Τοξίνες μανιταριών 
ΙΧΘΥΟΤΟΞΙΝΕΣ: Παραλυτική (PSP) Διαρροϊκή (DSP) Νευροτοξική (NSP) Αμνησιακή (ASP) 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ: (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, λιπάσματα, αντιβιοτικά, ορμόνες) 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ (μόλυβδος, ψευδάργυρος, αρσενικό, υδράργυρος, κυάνιο) 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:-Άμεσα: συντηρητικά (νιτρικά, θειικά), βελτιωτικά γεύσης 
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(γλουταμινικόμονονάτριο), θρεπτικά πρόσθετα, χρωστικές 
-Έμμεσα: καθαριστικά, απολυμαντικά, λιπαντικά 
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Βιταμίνες και μεταλλικά άλατα 
ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (PCBs 

Κίνδυνος Σημείο εντοπισμού 

Πρόσθετες ουσίες (συντηρητικά, 
χρωστικές, πέρα των επιτρεπτών ορίων) 

Πρώτες ύλες τροφίμων 

Λιπαντικά, Βαφές Συντήρηση κτιρίου και εξοπλισμού 

Είδη καθαρισμού και απολυμαντικά Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσή 

Τοξικές ουσίες Υλικά συσκευασίας 

Γεωργικά φάρμακα Πρώτες ύλες (φθαρτά και φρούτα) 

Αντιβιοτικά Πρώτες ύλες (γάλα, μέλι, κρέας) 

Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, υδράργυρος) Πρώτες ύλες (φθαρτά, φρούτα, 
θαλασσινά) 

Διοξίνες Πρώτες ύλες τροφίμων (γαλακτοκομικά) 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 Βακτήρια, 
 Ιοί και 
 Παράσιτα (πρωτόζωα-σκώληκες) και μικροοργανισμοί αλλοίωσης . 
Salmonella (Σαλμονέλλα) 
H τροφολοίμωξη με Σαλμονέλλα σχετίζεται κυρίως με την κατανάλωση ωμών πουλερικών, 
αυγών, ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων, θαλασσινών και 
σαλτσών. H περίοδος επώασης είναι από 6 - 48 ώρες μετά την 
κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου. Τα κυριότερα συμπτώματα 
είναι ναυτία, έμετος, στομαχικές διαταραχές, ήπιες διάρροιες, 
πονοκέφαλος, ενώ διαρκούν συνήθως 1 - 2 μέρες μετά την 
εκδήλωση της δηλητηρίασης . 
Listeria (Λιστέρια) 
H τροφολοίμωξη με Λιστέρια σχετίζεται κυρίως με την 
κατανάλωση ωμών και μαγειρεμένων πουλερικών, ωμών 
κρεάτων, ανεπαρκώς παστεριωμένου γάλακτος, μαλακών τυριών, παγωτού, λαχανικών. Σε 
ήπιες μορφές λιστερίωσης τα συμπτώματα (έμετος, στομαχικές διαταραχές, κλπ) 
εκδηλώνονται τουλάχιστον 12 ώρες μετά την κατανάλωση ύποπτου τροφίμου. Σε έντονες 
μορφές λιστερίωσης τα συμπτώματα μπορούν να εκδηλωθούν από μερικές ημέρες έως 3 
εβδομάδες μετά την κατανάλωση. Έντονες μορφές λιστερίωσης προκαλούν σηψαιμία, 
αποβολή στις εγκύους, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα.  
ΠΗΓΗ: ΕΦΕΤ ΦΥΛΛΑΔΙΟ : ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ; 

Ασθένεια που συνήθως εκδηλώνεται εντός 1-36 ωρών από την κατανάλωση μολυσμένου 
τροφίμου ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Στομαχικοί πόνοι •Διάρροια •Εμετός •Πυρετός 
Συμπτώματα Γαστρεντερίτιδας : 
• Διάρροια (3 ή περισσότερες υδαρείς κενώσεις μέσα σε ένα  24ωρο . 
            ή Εμετός και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω :  
• 1 ή περισσότερες υδαρείς κενώσεις μέσα σε ένα  24ωρο 
• Κοιλιακές κράμπες 
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• Πονοκέφαλος 
• Μυϊκοί πόνοι 
• Πυρετός πάνω από 38 Βαθμούς Κελσίου 
Οι βιολογικοί (ή μικροβιολογικοί) κίνδυνοι έχουν καταταχθεί από την International 
Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) σε διάφορες κατηγορίες. Οι 
κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

• Μικροβιολογικός κίνδυνος υψηλής επικινδυνότητας και σοβαρότητας (severe 
hazard): ο κίνδυνος που σχετίζεται με την παρουσία παθογόνου 
μικροοργανισμού ή τοξίνης σε τρόφιμο το οποίο όταν καταναλωθεί προκαλεί 
σοβαρές ασθένειες σε υγιή άτομα ή σε άτομα υψηλής επικινδυνότητας 

• Μικροβιολογικός κίνδυνος μέτριας επικινδυνότητας και σοβαρότητας 
(moderate hazard): ο κίνδυνος ενός τροφίμου που μπορεί να προκαλέσει 
παροδικές και χωρίς σοβαρά συμπτώματα ασθένειες σε υγιή άτομα.  

Παθογόνα μικρόβια Πηγή Προέλευσης 

Σαλμονέλα 
Πρώτες ύλες τροφίμων (πουλερικά, 

αυγά, κρέατα, σαλάτες, αλλαντικά, 

σοκολάτα) Επιμόλυνση Χειριστές 

τροφίμων 

Σταφυλόκοκκος 
Πρώτες ύλες τροφίμων (γαλακτοκομικά 

προϊόντα, μαγιονέζα, κρέατα, 

πουλερικά) Επιμόλυνση Χειριστές 

τροφίμων 

Βάκιλος δημητριακών 
Πρώτες ύλες τροφίμων (λαχανικά, ρύζι, 

μπαχαρικά, δημητριακά) 

Λιστέρια 
Πρώτες ύλες τροφίμων (λαχανικά, 

γαλακτοκομικά, αλλαντικά) Επιμόλυνση 

Καμπυλοβακτήριο 
Πρώτες ύλες τροφίμων (κρέατα, 

πουλερικά) Επιμόλυνση 

Κλωστρίδιο βουτουλισμού 
Πρώτες ύλες τροφίμων (κονσέρβες, 

λαχανικά, μέλι) 

Κλωστρίδιο perfingens 
Πρώτες ύλες τροφίμων (κρέατα, 

πουλερικά) Επιμόλυνση 

Εντερικά κολοβακτηρίδια E.COLI 0157 Πρώτες ύλες τροφίμων (μπιφτέκια, 

μαλακά τυριά, κρέμες, γαλακτοκομικά) 

Επιμόλυνση Χειριστές τροφίμων 

Αφλατοξίνες  Πρώτες ύλες τροφίμων (ξηροί καρποί και 
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 ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ :  

Ως φυσικός κίνδυνος θεωρείται η μη φυσιολογική ύπαρξη οποιουδήποτε φυσικού σώματος 
στα τρόφιμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό (φυσικό και ψυχολογικό), πνιγμό 
ή νόσημα στον άτομο που θα το καταναλώσει. Οι φυσικοί κίνδυνοι προκύπτουν από την 
ύπαρξη διάφορων ξένων προς το τρόφιμο υλικών μέσα σε αυτό, όπως γυαλί, μέταλλα, 
πέτρες, ξύλα, πλαστικά κ.α . Από τις τρεις κατηγορίες κινδύνων, οι φυσικοί ε εμφανίζονται 
πιο συχνά εξαιτίας των αυξημένων πιθανοτήτων και ευκαιριών να εισέλθουν σε ένα 
τρόφιμο αλλά και λόγω της ευκολίας στον εντοπισμό τους από τον καταναλωτή. Παρόλα 
αυτά δεν είναι οι πιο επικίνδυνοι αφού συνήθως τα τραύματα που προκαλούν είναι μικρά 
και περιορίζονται σε ένα άτομο, αντίθετα με τους βιολογικούς κινδύνους (παθογόνοι 
μικροοργανισμοί) που υπάρχει η δυνατότητα να επιδράσουν σε μεγάλο αριθμό ατόμων (πχ. 
επιδημίες από σαλμονέλλα) με σοβαρές ενίοτε συνέπειες (σοβαρές ασθένειες, θάνατοι). 
 

Κίνδυνος Αιτία ή πηγή 

Γυαλί 
Λαμπτήρες φωτισμού, εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας 

Μέταλλο 
Βίδες από μηχανήματα και εξοπλισμό, σύρματα, κοσμήματα από 

εργαζόμενους 

Πέτρες Πρώτες ύλες (φυτικά προϊόντα) 

Πλαστικά Υλικά συσκευασίας, πρώτες ύλες 

Έντομα Περιβάλλον, πρώτες ύλες 

Ξύλο 
Πρώτες ύλες (φυτικά προϊόντα), παλέτες, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις 

Κόκκαλο Πρώτη ύλη (κιμάς) 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Αγορά Τροφές 

μολυσμένες με 

παθογόνα 

μικρόβια ή τοξίνες, 

μούχλα και ξένα 

σώματα. 

Αγοράζετε από 

προμηθευτή με καλό 

όνομα μόνο. 

Έλεγχος του προμηθευτή. 

Έλεγχος των οχημάτων 

μεταφοράς  τροφίμων, TIS 

ενδείξες ημερομηνίας, 

θερμοκρασίες και 

οργανοληπτική εξέταση 

των τροφίμων. 

φρούτα, δημητριακά, έλαια) 



Σελίδα 78 από 137 

 

2 Παραλαβή 

τροφίμων 

Τροφές 

μολυσμένες με 

παθογόνα 

μικρόβια ή τοξίνες, 

μούχλα και ξένα 

σώματα. 

Εξετάστε αν φαίνεται, 

μυρίζει και δίνει την 

αίσθηση ότι είναι εντάξει. 

Ελέγξετε ότι η θερμοκρασία 

του τροφίμου είναι σωστή 

και καταγράψετε την. 

Έλεγχος των οχημάτων, TIS 

ενδείξεις ημερομηνίας 

παραγωγής και 

κατανάλωσης του 

τροφίμου, θερμοκρασία 

και οργανοληπτική 

εξέταση των τροφίμων. 

3 Αποθήκευση Ανάπτυξη 

μικροβίων, τοξίνες 

στα τρόφιμα. 

Περαιτέρω 

μόλυνση. 

Επιμόλυνση 

Ανάπτυξη μικροβίων. 

Περαιτέρω μόλυνση. 

Επιμόλυνση 

Αποθήκευση σε ασφαλή 

θερμοκρασία. 

Αποθηκεύετε τα 

τυλιγμένα ή καλυμμένα. 

Ξεχωρίστε ψημένα από 

ωμά τρόφιμα. Σημάνετε 

τα τρόφιμα με την σωστή 

προθεσμία πώλησης. 

Περιστρέφετε τα 

αποθέματα και 

χρησιμοποιείτε τα μέχρι 

την εισηγούμενη 

ημερομηνία.! FIRST IN, 

FIRST OUT). 

Ελέγξετε  τις 

θερμοκρασίες 

αποθήκευσή των 

τροφίμων, τις ενδείξεις 

ημερομηνίας. 

Ελέγξετε τις συνθήκες 

αποθήκευσης. 

Οπτικός έλεγχος. 

Επίβλεψη προσωπικού. 

Προγράμματα 
καθαρισμού. 

4 Παρασκευή Ανάπτυξη 

μικροβίων. 

Περαιτέρω 

μόλυνση. 

Επιμόλυνση 

Ακολουθείτε τους 

κανόνες προσωπικής 

υγιεινής. 

Περιορίστε τον χρόνο 

έκθεσης τους στη 

θερμοκρασία δωματίου 

κατά τη διάρκεια της 

Παρασκευής τους . 

Παρασκευάζετε με 

καθαρό εξοπλισμό και 

διαχωρίζετε τα ψημένα 

από τα ωμά τρόφιμα. 

Οπτικός έλεγχος . 

Επίβλεψη προσωπικού. 

Προγράμματα 

καθαρισμού. 

5 Ψήσιμο Επιβίωση Ξεπαγώνετε καλά τα Παρακολούθηση χρόνου 
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παθογόνων 

μικροβίων και 

παρουσία τοξίνων. 

κρέατα και μαγειρεύετε 

τα σε ψηλή θερμοκρασία, 

έτσι που στο κέντρο των 

τροφίμων η θερμοκρασία 

να φτάνει τουλάχιστο 

tous 75°C. 

ψησίματος και 

θερμοκρασίας. 

6 Κρύωμα Ανάπτυξη 

οποιονδήποτε 

σπορίων που τυχόν 

επέζησαν ή 

παθογόνων 

μικροβίων. 

Επιμόλυνση με 

μικρόβια 

Κρυώνετε TIS τροφές όσο 

το δυνατό πιο γρήγορα σε 

θερμοκρασία 5° C. Μην 

TIS αφήνετε εκτός 

ψυγείου σε θερμοκρασία 

δωματίου για να 

κρυώσουν και 

διατηρείστε TIS 

καλυμμένες. 

Παρακολούθηση χρόνου 

κρυώματος και 

θερμοκρασίας. 

Έλεγχος συνθηκών κάτω 

από TIS οποίες τα τρόφιμα 

αφήνονται να κρυώσουν. 

7  Ανάπτυξη 

παθογόνων 

μικροβίων 

Διατηρείτε την τροφή 

ζεστή, πάνω από 6° C. 

Έλεγχος θερμοκρασίας. 

8  Επιβίωση 

μικροβίων 

τροφική 

δηλητηρίασή 

Αναθερμαίνετε πέραν 

των 75° C. 

Έλεγχος θερμοκρασίας και 

χρόνου αναθέρμανσής. 

 



Σελίδα 80 από 137 

 

 



Σελίδα 81 από 137 

 

 



Σελίδα 82 από 137 

 

     ΑΡΧΕΙΑ/ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

• Αρχείο προμηθευτών και πρώτων υλών 

• Κατάλογος  προμηθευτών και πρώτων υλών 

• Έντυπο ελέγχου παραλαβής τροφίμων 

• Αρχείο Κρίσιμων σημείων ελέγχου 
Έντυπα ελέγχου παρακολούθησης Κ.Σ.Ε 

θερμοκρασίες ψυγείων συντήρηση$ - κατάψυξης 
Ψήσιμο και ξαναζέσταμα τροφίμων 
Έκθεση τροφίμων (σε θερμοτράπεζα, στο μπουφέ ζεστά και κρύα) 
Αρχείο αναλύσεων τροφίμων, πόσιμου νερού και πάγου 
Αρχείο προσωπικής υγιεινής χειριστών τροφίμων 
Αρχείο προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης 
Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανση5 εξοπλισμού και χώρων υποστατικού 
Αναλυτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης 
Έντυπο ελέγχου καθαρισμού και απολύμανσης 
Αρχείο προγράμματος καταπολέμησης  εντόμων και τρωκτικών 
Έντυπο ελέγχου καταπολέμησή 
Αρχείο προγράμματος συντήρησης και βαθμονόμησης εξοπλισμού 
Έντυπο ελέγχου συντήρησης  και βαθμονόμησης 
Αρχείο εκπαίδευσης 
Κάρτα εκπαίδευσης προσωπικού . 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 
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ΛΕΞΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  

Αισθητήρας απόσβεσης: Αισθητήρας κατάλληλα σχεδιασμένος, να παρουσιάζει πιο αρχή 
απόκριση στις αλλαγές της θερμοκρασίας του αέρα(μια απόκριση πιο χαρακτηριστική του 
τροφίμου). 
Αλυσίδα ψύχους : Ένα σύστημα διαχείρισης των συνθηκών με τις οποίες μεταφέρονται και 
αποθηκεύονται τα προϊόντα ψύξης και κατάψυξης από τις επιχειρήσεις παραγωγής στους 
αντιπροσώπους και τα σημεία πώλησής τους 
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας, το οποίο αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που σχετίζονται με 
την ασφάλεια των τροφίμων στις επιχειρήσεις που παράγουν διακινούν και εμπορεύονται 
τρόφιμα. 
Αποθήκευση: Η διατήρηση των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών και αντικειμένων 
συσκευασίας και των ημικατεργασμένων ή τελικών προϊόντων σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ή σε ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασίας ψύξης, κατάψυξης, υγρασίας, 
ελεγχόμενου εξαερισμού με φίλτρα, ατμόσφαιρας CO2 κ.α.) 
Απολύμανση: Η χρησιμοποίηση χημικών υλών ή/και φυσικών μεθόδων που έχει σκοπό τον 
περιορισμό της ανάπτυξης μικροοργανισμών σε επίπεδα που είναι ασφαλή για την 
ποιότητα των τροφίμων. 
Απλά αρτοσκευάσματα: Απλά αρτοσκευάσματα είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, που δεν 
περιέχουν πρόσθετες ύλες (κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές ή περιέχουν τέτοιες σε 
μικρές ποσότητες), ώστε να είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως είναι τα 
κοινά κουλούρια, τα παξιμάδια, οι φρυγανιές. οι λαγάνες, τα κριτσίνια, ο διπυρίτης άρτος 
(γαλέτα), τα εφτάζυμα κ.ά. 
Αποστείρωση: Ο συνδυασμός χρόνου και θερμοκρασίας ο οποίος σκοτώνει όλους τους 
μικροοργανισμούς σε ένα τρόφιμο. 
Αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, που περιέχουν 
απαραίτητα πρόσθετες ύλες κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές σε ποσοστό 
τουλάχιστον 10% για κάθε μία από αυτές, εξ αιτίας των οποίων αποκτούν χαρακτηριστική 
οσμή και γεύση και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση του 
άρτου-αρτοπαρασκευασμάτων, όπως είναι τα κουλουράκια ή παξιμάδια βανίλιας, 
μαστίχας, γλυκάνισου, σμυρναίικα, μουστοκούλουρα κ.ά. ( Κ.Τ.Π.) 
Αρχεία : Έγγραφα και έντυπα που περιέχουν στοιχεία για τις διάφορες φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας ή τον ποιοτικό έλεγχο. Επίσης στα έντυπα αυτά είναι 
καταγεγραμμένα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στα πλαίσια των 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP) και της ορθής βιομηχανικής πρακτικής 
Αρχειοθέτηση : Διαδικασία τήρησης εγγράφων που απαιτεί το σύστημα HACCP 
Ασφάλεια τροφίμων: Η κατάσταση κατά την οποία εξασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα έχουν 
παραχθεί με υγιεινές συνθήκες, δεν είναι πιθανή η ύπαρξη κινδύνου για την υγεία του 
καταναλωτή και δεν θίγονται τα οικονομικά του συμφέροντα. 
Ασφαλής κατασκευή του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων: Η κατασκευή του εξοπλισμού 
ή των εγκαταστάσεων που προστατεύει την ασφάλεια των τροφίμων από πιθανές 
επιμολύνσεις  που προέρχονται από την ανεπάρκεια ή τη βλάβη του εξοπλισμού ή των 
εγκαταστάσεων. 
Γλυκίσματα : Είναι τα παρασκευάσματα, τα οποία παρασκευάζονται με ανάμειξη και ειδική 
επεξεργασία διαφόρων βρωσίμων υλών, φυτικής ή ζωικής προελεύσεως, με γλυκαντικές 
ύλες (ζάχαρη, μέλι κ.τ.ομ.) ώστε να αποκτούν γλυκεία ή γλυκίζουσα γεύση (γλυκό 
κουταλιού, φρουί γλασέ, γλυκό ταψιού, πάστες, παγωγό κ.τ.ομ.) 
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Διάγραμμα Ροής : Σχηματική παρουσίαση της αλληλουχίας των σταδίων ή των λειτουργιών 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. 
Διασταυρούμενη επιμόλυνση Είναι η μεταφορά μιας επιβλαβούς ουσίας από ένα τρόφιμο 
σε άλλο με διάφορα μέσα όπως: τα χέρια, μολυσμένες επιφάνειες του εξοπλισμού, σκεύη ή 
κατευθείαν από μια πρώτη ύλη σε ένα έτοιμο φαγητό. 
Διορθωτική Ενέργεια : Προσχεδιασμένη διαδικασία, που πρέπει να ληφθεί, όταν τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης βρίσκονται έξω από τα όρια ανοχής ή 
δράσης, υποδεικνύοντας ότι το μέτρο ελέγχου του συγκεκριμένου κινδύνου δεν είναι 
αποτελεσματικό. 
Δοκιμή φρούτου: Δοκιμή για να εδραιωθεί η σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας του αέρα και 
της θερμοκρασίας του τροφίμου σε διαφορετικό σημείο της μονάδας αποθήκευσης ή 
έκθεσης. 
Εγκατάσταση ή κτίριο: Το κτίριο ή ο χώρος που στεγάζεται μια επιχείρηση λιανικής 
πώλησης τροφίμων. 
Ειδικά αρτοσκευάσματα – σφολιατοειδή Πρόκειται για άλλα σκευάσματα που μπορούν να 
παρασκευάζονται στα αρτοποιεία και  έχουν ως βάση το αλεύρι και άλλες βρώσιμες ύλες, 
όπως είναι τα διάφορα είδη πιττών (τυρόπιτες, σπανακόπιτες, μπουγάτσες, κρουασάν με 
γέμιση κ.ά.) τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, τα βουτήματα, τα τσουρέκια κ.ά. 
Έλεγχος  : Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση και τήρηση της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχέδιο HACCP. 
Έλεγχος των κρίσιμων σημείων ελέγχου: Οι ενέργειες που περιλαμβάνουν παρατήρηση, 
επιθεώρηση ή δειγματοληψία για να εκτιμηθεί εάν οι τιμές των παραμέτρων των κρισίμων 
σημείων ελέγχου βρίσκονται σε αποδεκτά όρια. 
Εξυγίανση: Συνδυασμός καθαρισμού και απολύμανσης. 
Επαλήθευση : Η χρήση συμπληρωματικών δοκιμών και /ή η επιθεώρηση των αρχείων 
παρακολούθησης, για να καθοριστεί αν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας είναι 
εγκατεστημένο σωστά και αν λειτουργεί αποτελεσματικά και επαρκώς. 
Επαρκές : Κατάλληλο για την ολοκλήρωση του προκαθορισμένου στόχου. 
Επεξεργασία Διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή ενός προϊόντος και 
μεταβάλλουν την αρχική του κατάσταση. 
Επεξεργασμένα προϊόντα: Προϊόντα που προκύπτουν από την υποβολή των μη 
επεξεργασμένων μη επεξεργασμένων προϊόντων σε επεξεργασία, η οποία έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μεταβολή της αρχικής κατάστασης του τροφίμου. Στις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία 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 την βελτίωση του προϊόντος.  
Επικίνδυνη ζώνη: Είναι το εύρος θερμοκρασίας από 5 έως 60 °C, μέσα στο οποίο βακτήρια 
(παθογόνα και αλλοιογόνα) μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα.  
Επικινδυνότητα: Ο συνδυασμός της πιθανότητας εμφάνισης και της σοβαρότητας των 
συνεπειών ενός κινδύνου 
Επιμόλυνση: Η εμφάνιση μικροοργανισμών, ή χημικών ουσιών, ή ξένων σωμάτων, ή 
δυσάρεστων κηλίδων, ή ανεπιθύμητων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. 
Επιχείρηση τροφίμων: Κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική, που ασκεί μια ή περισσότερες 
από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη: μεταποίηση, παραγωγή, 
συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή 
διάθεση τροφίμων. 
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Επιχείρηση τροφίμων λιανικής πώλησης: Κάθε κερδοσκοπική επιχείρηση που εμπορεύεται 
τρόφιμα και ασκεί μια ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες: παραλαβή, 
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση 
τροφίμων στον καταναλωτή 
Θερμικός προσομοιωτής: Απόσβεση της απόκρισης ενός αισθητήρα με τέτοιο τρόπο ώστε 
να προσομοιάζει την απόκριση ενός συγκεκριμένου τροφίμου  στις αλλαγές της 
θερμοκρασίας. 
Καθαρισμός: Η απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφίμων ή και ξένων σωμάτων 
συμπεριλαμβανομένης  της σκόνης, της ρύπανσης κ.α. 
Κατεψυγμένα τρόφιμα: Τρόφιμα που διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες 
δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών και μειώνουν των φυσικοχημικών 
αντιδράσεων σε ανεκτά επίπεδα.  
Κίνδυνος Οιοσδήποτε βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας που είναι δυνατόν να 
προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.  Αρχικά, αναφαίρετο στην επιβίωση ή τον 
πολλαπλασιασμό των παθογόνων για τον άνθρωπο μικροοργανισμών και των σαπρόφυτων 
μικροβίων, που έχουν ιδιαίτερη σημασία στη συντήρηση των τροφίμων, και περιελάμβανε 
την παραγωγή τοξινών ή άλλων τοξικών προϊόντων μεταβολισμού αυτών.  Ο όρος σύντομα 
επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει και άλλους βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς 
επιμολυντές, ουσιώδης για την υγεία του καταναλωτή. 
Κρίσιμα όρια: Κρίσιμο όριο είναι η αξία ή η τιμή ενός προληπτικού μέτρου που διαχωρίζει 
το αποδεκτό από το μη αποδεκτό.  
Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (ΚΣΕ): Είναι το σημείο, διεργασία ή το στάδιο της επεξεργασίας, 
όπου ένας κίνδυνος μπορεί να μειωθεί, προληφθεί ή εξαλειφθεί.  Το στάδιο αυτό θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα προληπτικό μέτρο ή μέτρο ελέγχου και ίσως να είναι μία αυτοτελής 
διαδικασία ή μία εργασία επιθεώρησης.  
Μη επεξεργασμένα προϊόντα : Προϊόντα τα οποία δεν έχουν υποστεί καμία διεργασία που 
να μεταβάλλει σημαντικά την αρχική τους κατάσταση. Είναι δυνατόν όμως να έχουν 
υποβληθεί σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, 
υψηλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, 
διατήρηση με ψύξη, κατάψυξη ή βαθιά κατάψυξη, φυσική ξήρανση, κονιοποίηση ή 
αφαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα ή όχι, κονιοποιηθεί ή να έχει 
αφαιρεθεί το περίβλημά τους (οδηγία 92/5/ΕΚ.L61/1/18.3.95) 
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών τροφίμων ή πρώτων 
υλών (οσμή, εικόνα, υφή, γεύση) που γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις του ανθρώπου.  
Ορθή Βιομηχανική Πρακτική : Καλύπτει τις θεμελιώδεις αρχές, τα μέσα και τις διαδικασίες 
που απαιτούνται για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για 
την παραγωγή αποδεκτών από άποψη ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 
Ορθή υγιεινή πρακτική: Τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζει μια επιχείρηση τροφίμων για 
την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων. 
Παραγωγή: Το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή των 
τροφίμων και περιλαμβάνει την προμήθεια, παραλαβή, αποθήκευση και την επεξεργασία 
των πρώτων και βοηθητικών υλών. Περιλαμβάνει επίσης την συσκευασία, αποθήκευση, 
μεταφορά / διανομή / διακίνηση των τελικών προϊόντων. 
Παρακολούθηση : Ο έλεγχος ότι η διαδικασία επεξεργασίας ή χειρισμού, η οποία συνιστά 
το προληπτικό μέτρο του κινδύνου στο ΚΣΕ, πληροί τα καθιερωμένα κριτήρια για την 
εξάλειψη ή μείωση του συγκεκριμένου κινδύνου. Περιλαμβάνει συστηματική 
παρακολούθηση, μέτρηση και καταγραφή των καταλλήλων δεδομένων για την πρόληψη ή 
έλεγχο του κινδύνου. Η διαδικασία παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνεται στο 
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έγγραφο διασφάλισης της υγιεινής παραγωγής του προϊόντος, το οποίο μαζί με τα αρχεία 
των μετρήσεων που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κατά 
την στιγμή του ελέγχου. 
Παρτίδα (Lot) : Το σύνολο των μονάδων του παραγόμενου τροφίμου που έχουν παραχθεί ή 
συσκευαστεί κάτω από πρακτικά ίδιες συνθήκες. 
Παστερίωση: Ο συνδυασμός χρόνου και θερμοκρασίας ο οποίος σκοτώνει τον πλέον 
προβληματικό μικροοργανισμό σε ένα τρόφιμο.  
Περιοχές υψηλού κινδύνου :Περιοχές της παραγωγικής διαδικασίας όπου είναι σημαντική 
η παρουσία του κινδύνου της επιμόλυνσης των τροφίμων και στις οποίες απαιτείται η 
εφαρμογή πολύ αυστηρών μέτρων υγιεινής για την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών 
προϊόντων. 
Περιοχές χαμηλού κινδύνου : Περιοχές της παραγωγικής διαδικασίας όπου δεν 
παρουσιάζεται σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες υγιεινής. 
Πόσιμο νερό Το νερό που πληρεί τις απαιτήσεις της ΥΑ Α5/288/23.1.1986 (ΦΕΚ 
53/Β/20.2.1986, ΦΕΚ 379/Β/10.6.1986.  
Από τις 25.12.2003 θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές για το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης όπως αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 
892/Β/11.07.2001, «Περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 3ης .11.1998. 
Προδιαγραφές ποιότητας: Η λεπτομερής περιγραφή των ποιοτικών ή λειτουργικών 
χαρακτηριστικών. Όταν χρησιμοποιούνται ποσοτικές προδιαγραφές, αυτές εκφράζονται με 
επιτρεπόμενα όρια και σταθερότυπους.  
Προετοιμασία Διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή ενός προϊόντος και δεν 
μεταβάλλουν την αρχική του κατάσταση. 
Προληπτικά μέτρα: Πράξεις ή δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούνται για την πρόληψη ή 
την εξάλειψη των κινδύνων ή την μείωση της παρουσίας τους σε ανεκτά όρια.  
Προϊόντα ψύξης Τρόφιμα που διατηρούνται σε θερμοκρασίες, συνήθως κάτω των 8 

ο
C. 

Προϊόντα κατάψυξης Προϊόντα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε διαδικασία κατάψυξης κατά 
την οποία περνάνε από την ζώνη της μέγιστης κρυστάλλωσης. Μετά την αποκατάσταση της 
θερμικής ισορροπίας, τα προϊόντα έχουν σε όλα τα σημεία τους θερμοκρασία ίση ή 
χαμηλότερη των -18 

0
C. 

Προληπτικά μέτρα : Πράξεις ή δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούνται για την πρόληψη ή 
την εξάλειψη των κινδύνων ή την μείωση της παρουσίας τους σε ανεκτά όρια. 
Σημείο ελέγχου : Το σημείο ή η διεργασία που ο κίνδυνος μπορεί να ελεγχθεί με την 
εφαρμογή γενικών διαδικασιών όπως της GMP & GHP και η απώλεια ελέγχου δεν οδηγεί σε 
αποδεδειγμένη επικινδυνότητα για την υγεία του καταναλωτή. 
Σοβαρότητα του κινδύνου : Το μέγεθος του κινδύνου ή  έκταση των συνεπειών στην 
ανθρώπινη υγεία που απορρέουν, όταν ο κίνδυνος παραμείνει στο τελικό προϊόν. 
Σπόρια: πρόκειται για ανθεκτικές μορφές βακτηρίων οι οποίες δημιουργούνται υπό 
αντίξοες συνθήκες. Είναι ικανά να επιβιώσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και σε περιβάλλον 
με χαμηλή υγρασία.  
Συσκευαστικό υλικό: Κάθε περιέκτης (γυάλινος, πλαστικός, μεταλλικός, ή από χαρτόνι) ή 
υλικό καλύμματος του προϊόντος όπως αλουμίνιο, μεμβράνη, χαρτί κ.α.  
Συσκευασία πρώτη: Η κάλυψη ενός προϊόντος με κάποιο υλικό ή η εισαγωγή του σε 
περιέκτη, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το προϊόν και αποσκοπούν στην 
προστασία του. 
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Συσκευασία δεύτερη: Η κάλυψη ενός ήδη συσκευασμένου προϊόντος με κάποιο υλικό ή η 
εισαγωγή του σε περιέκτη. Η δεύτερη συσκευασία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του 
προϊόντος στα σημεία διάθεσης ή πώλησής του. 
Συστατικά: Οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των  
παραγόμενων τροφίμων. 
Τρόφιμα Στερεά ή υγρά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τροφή από τον άνθρωπο. Σε 
αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και 
μαστίχες καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προστίθεται στα τρόφιμα. 
Τρόφιμα υψηλής επικινδυνότητας Τρόφιμα που περιέχουν συστατικά τα οποία 
αλλοιώνονται εύκολα και επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. 
Τροφική δηλητηρίαση: ασθένεια που προκαλείται από κατανάλωση τροφίμων, 
επιμολυσμένων με βιολογικούς, χημικούς ή φυσικούς παράγοντες. Συνήθη συμπτώματα 
είναι οι εμετοί, η διάρροια και οι κοιλιακοί πόνοι. 
Τροφολοίμωξη: τροφική δηλητηρίαση που προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων 
που περιέχουν ζωντανούς παθογόνους μικροοργανισμούς.  
Τροφοτοξίνωση: τροφική δηλητηρίαση που προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμων 
που περιέχουν τοξίνες.  
Υγιεινή κατασκευή του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης: Όταν ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης έγινε με τρόπο που επιτρέπει τον 
αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανσή τους. 
Υγιεινή των τροφίμων: Όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και 
υγιεινά. Τα μέτρα καλύπτουν όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή παραγωγή (π.χ. μετά τη 
σφαγή, τη συγκομιδή και το άρμεγμα) δηλαδή την μεταποίηση, προετοιμασία, 
επεξεργασία, παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά/διανομή/διακίνηση, 
προσφορά για πώληση ή διάθεση στον καταναλωτή. 
Υγιεινά τρόφιμα: Τρόφιμα, τα οποία όταν καταναλώνονται δεν προξενούν βλάβη στον 
καταναλωτή. 
Cook-chill: η διαδικασία κατά την παρασκευή τροφίμων, συνήθως για διάθεση από 
επιχειρήσεις catering, κατά την οποία τα τρόφιμα, μετά το ψήσιμο/μαγείρεμα, ψύχονται σε 
θερμοκρασία 1-3 °C μέσα σε 2 ώρες και διατηρούνται σ΄ αυτή τη θερμοκρασία μέχρι τη 
στιγμή της διανομής.  
Cook-freeze: η διαδικασία κατά την παρασκευή τροφίμων, συνήθως για διάθεση από 
επιχειρήσεις catering, κατά την οποία τα τρόφιμα, μετά το ψήσιμο/μαγείρεμα, 
καταψύχονται σε θερμοκρασία -18 °C μέσα σε 2 ώρες και διατηρούνται σ΄ αυτή τη 
θερμοκρασία μέχρι τη χρήση τους.  
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 62  Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Νωπά Τρόφιμα  

1. Ως "Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Νωπά Τρόφιμα" νοούνται τα κάθε φύσης 
τρόφιμα που επιτρέπονται και πληρούν τους όρους του παρόντα Κώδικα, τα οποία έγιναν 
συντηρήσιμα με απλή ψύξη ή κατάψυξη στα ψυγεία. 
2. Σε όλους τους θαλάμους των ψυγείων (ψύξης και κατάψυξης) δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, που έχουν όγκο πάνω από 25m

3
 πρέπει να είναι εγκατεστημένα αυτογραφικά 

θερμόμετρα και υγρόμετρα για την παρακολούθηση της ακριβούς θερμοκρασίας και 
υγρασίας των θαλάμων. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται ψυκτικοί θάλαμοι 
ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για συντήρηση κρεάτων και ιχθύων, χωρητικότητας 
κάτω των 50 m

3
. 
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3. Τά τρόφιμα που είναι σε ψύξη ή κατάψυξη πρέπει να αποθηκεύονται με επιμέλεια και 
τάξη, χωριστά κατά είδος και σε ξύλινα ράφια όπου θα υπάρχει πινακίδα με το είδος του 
τροφίμου, την ημερομηνία που προσκομίσθηκε, τον κάτοχο αυτού, καθώς και κάθε άλλο 
χρήσιμο για τον έλεγχο στοιχείο. 
4. Σε κάθε ψυκτικό θάλαμο και ψυκτικό χώρο γενικά πρέπει να τηρείται πλήρης 
καθαριότητα. 
Γι' αυτό πρέπει να πλένεται το δάπεδο, πριν την αποθήκευση νέου είδους τροφίμου προς 
ψύξη, ιδιαίτερα εάν τα τρόφιμα που είχαν αποθηκευθεί προηγούμενα ανέδιναν βαρειά 
οσμή ή οπωσδήποτε οσμή που θα μπορούσε να μεταδοθεί στα τρόφιμα που θα 
αποθηκευθούν μετά. 
5. Πριν από κάθε αποθήκευση τροφίμου οι θάλαμοι πρέπει να αερίζονται καλά. 
6. Απαγορεύεται η μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους και ψυκτικούς χώρους συναποθήκευση 
τροφίμων που αναδίδουν βαριά ή ιδιάζουσα οσμή όπως π.χ. συντηρημένων ή μη ιχθύων, 
χαβιαρίου, ταραμά, βακαλάου κ.λπ. με άλλα τρόφιμα, τα οποία απορροφούν οσμές, όπως 
κρέας, λαρδί, αλλάντες κ.λπ. 
7. Απαγορεύεται μέσα σε ψυγεία και ψυκτικούς χώρους γενικά η διατήρηση αλλοιωμένων 
και επομένως ακαταλλήλων για βρώση τροφίμων, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια 
αρμόδιας υπηρεσίας. 
8. Τρόφιμα ακατάλληλα για βρώση πρέπει να απομακρύνονται το ταχύτερο. Αυτά 
απαγορεύεται να αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε θάλαμο, προθάλαμο ή και βοηθητικό 
χώρο. 
9. Σε κάθε ψυκτικό θάλαμο, πρέπει να υπάρχουν διάδρομοι κατά μήκος και κατά πλάτος 
αυτού, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των τροφίμων που αποθηκεύονται σ' αυτόν. 
10. Απαγορεύεται η μέσα στον ίδιο θάλαμο αποθήκευση τροφίμων, που απαιτούν 
διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης. 
11. Επιτρέπεται να τοποθετούνται στον ίδιο χώρο μικρές ποσότητες διαφόρων 
εμπορευμάτων χωριστά, εφόσον αποκλείεται εντελώς ο κίνδυνος να επηρεάσει το ένα 
εμπόρευμα τις οργανοληπτικές ιδιότητες του άλλου (οσμή, γεύση) και εφόσον για τη 
συναποθήκευση απαιτούνται τα ίδια περίπου όρια θερμοκρασίας και υγρομετρικής 
κατάστασης. 
12. Η κατάλληλη θερμοκρασία και υγρομετρική κατάσταση των θαλάμων για τη διατήρηση 
τροφίμων σ' αυτούς και ο χρόνος διατήρησής των, πρέπει ενδεικτικά να είναι όπως 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 
(Ακολουθεί Πίνακας Θερμοκρασιών, Υγρομετρικής Κατάστασης και Χρόνου Διατήρησης 
Τροφίμων σε Ψυκτικούς Θαλάμους βλ. σχετικά οικείο ΦΕΚ.) . 
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13.Ανοχή στη διακύμανση της θερμοκρασίας από τα όρια του πίνακα ορίζεται +/-1ο 
Κελσίου, με εξαίρεση τα οπωροκηπευτικά στα οποία η ανοχή μπορεί να είναι μόνο +2ο 
Κελσίου. 
14. Η ανοχή στη διακύμανση της υγρομετρικής κατάστασης από τα όρια του πίνακα 
ορίζεται +/- 8%) περιλαμβανομένου και του σφάλματος του οργάνου (εξαιτίας των 
συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα στις βιομηχανίες ψύχους με προοπτική 
μελλοντικής ρύθμισης του όλου θέματος στο καλλίτερο). 
15. Οι παραπάνω θερμοκρασίες και υγρομετρικές καταστάσεις δεν ισχύουν κατά τη 
διάρκεια εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων από τους ψυκτικούς θαλάμους και μέχρι 
8 ώρες, το οποίο διαπιστώνεται από τα βιβλία εισαγωγής - εξαγωγής που υποχρεούνται να 
τηρούν τα ψυγεία. Τα βιβλία αυτά είναι αριθμημένα και θεωρημένα κατά φύλλο από την 
αρμόδια Αγορανομική Υπηρεσία. 
Σ' αυτά θ' αναγράφεται ο αριθμός του ψυκτικού θαλάμου στον οποίο γίνεται εισαγωγή ή 
εξαγωγή, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης. 
16. Στους ψυκτικούς θαλάμους πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος αερισμός, ώστε να μην 
υπάρχει σ' αυτούς καμιά δυσάρεστη οσμή. 
17. Τρόφιμα που διαφυλάσσονται σε λευκοσιδηρά δοχεία, όπως τηγμένο τυρί, τελεμές, τα 
οποία από την κατασκευή τους διατηρούνται σε ψύξη, πρέπει να διατηρούνται σε 
ψυκτικούς θαλάμους στους οποίους η Υγρομετρική κατάσταση να κυμαίνεται από 60 έως 
70%. Η χρονική διάρκεια συντήρησης αυτών ορίζεται σ' ένα χρόνο. 
18. Τα τυριά που προορίζονται για διαφύλαξη πρέπει να έχουν πλήρως ωριμάσει. 
Απαγορεύεται η διαφύλαξη μη ωρίμων τυριών στις παραπάνω θερμοκρασίες. 
19. Σε περίπτωση υπέρβασης ή αμφιβολίας του χρόνου που έχει καθορισθεί για τη 
συντήρηση, πρέπει να καλείται το αρμόδιο επιστημονικό όργανο, το οποίο θα γνωματεύει 
εάν μπορούν να παραμείνουν ακόμη στους ψυκτικούς θαλάμους. 
20. Η σχετική υγρασία μπορεί να κατέβει σε 70% για σύνολο 24 ωρών σε χρονική διάρκεια 
μιας εβδομάδας. 
21. Τα κάθε φύσης τρόφιμα μετά την εξαγωγή τους από τα ψυγεία πρέπει όταν διατίθενται 
στην κατανάλωση να πληρούν όλους τους όρους που καθορίζονται γι' αυτά από τον 
παρόντα Κώδικα.  
 
Αρθρο: 62Α Τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης  
 
Το παρόν άρθρο, που προστέθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 1299/90 (ΦΕΚ Β΄ 
423/21.6.1991), τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του ΑΧΣ 265/93 (ΦΕΚ Β΄ 
795/6.10.1993).  
Κείμενο Αρθρου 
1. α. "Τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης" νοούνται τα τρόφιμα τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, αποκαλούμενη "βαθειά κατάψυξη" η οποία επιτρέπει 
στο προϊόν να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη μέγιστης 
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κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα -μετά την αποκατάσταση θερμικής ισορροπίας- τη 
συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του προϊόντος σε όλα του τα σημεία σε θερμοκρασία 
ίση ή χαμηλότερη από -18οC και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που δείχνει 
ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό.  
β. Τα παγωτά δεν θεωρούνται τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης κατά την έννοια του άρθρου 
αυτού. 
γ. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων σε θέματα: 
- κοινής οργάνωσης των αγορών στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας και 
- κτηνιατρικής νομοθεσίας. 
2. α. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των τροφίμων, βαθειάς 
κατάψυξης, πρέπει να είναι ποιότητος υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης και να έχουν 
τον απαραίτητο βαθμό νωπότητος.  
β. Η προετοιμασία των προϊόντων καθώς και η βαθειά κατάψυξη πρέπει να εκτελούνται 
χωρίς καθυστέρηση, με τη βοήθεια του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι χημικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές αλλοιώσεις. 
3. Τα κρυογόνα μέσα, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε άμεση επαφή με τα 
τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης, με εξαίρεση όλων των άλλων, είναι τα ακόλουθα: 
- ο αέρας 
- το άζωτο 
- το διοξείδιο του άνθρακα. 
4. α. Η θερμοκρασία των τροφίμων βαθειάς κατάψυξης πρέπει να είναι σταθερή και να 
διατηρείται σε όλα τα σημεία του προϊόντος, στους -18οC ή χαμηλότερα, με ενδεχόμενες 
σύντομες διακυμάνσεις προς τα πάνω κατά 3οC, κατ' ανώτατο όριο, κατά τη μεταφορά. 
β. Κατά την τοπική διανομή και μέσα στις προθήκες πώλησης στον τελικό καταναλωτή, 
γίνονται δεκτές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του προϊόντος που είναι σύμφωνες με τις 
ορθές πρακτικές διατήρησης και διανομής και οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 
3οC και κατ' ανοχή 6οC μέχρι 10 Ιανουαρίου 1997. 
5. α. Οι εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται για την βαθειά κατάψυξη, την αποθήκευση, τη 
μεταφορά, την τοπική διανομή και στις προθήκες πώλησης να είναι κατάλληλοι, ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου αυτού. 
Ο έλεγχος της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και 
φύλαξης των τροφίμων βαθειάς κατάψυξης γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 9. 
Επίσης, γίνεται επίσημος δειγματοληπτικός έλεγχος των θερμοκρασιών των τροφίμων 
βαθείας κατάψυξης σύμφωνα με την παράγραφο 10. 
β. Δεν απαιτείται, πριν ή κατά την εμπορία των τροφίμων βαθειάς κατάψυξης, η 
πιστοποίηση, με επίσημο πιστοποιητικό, της τήρησης των διατάξεων του εδαφίου (α) της 
παραγράφου αυτής. 
6. Τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για διάθεση στον τελικό καταναλωτή 
πρέπει να συσκευάζονται από τον παρασκευαστή ή τον συσκευαστή σε κατάλληλες 
προσυσκευασίες που τα προστατεύουν από έξωθεν μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες 
καθώς και από την απώλεια υγρασίας. 
7. Οι ενδείξεις του άρθρου 11 του Κώδικα εφαρμόζονται στα προϊόντα του άρθρου αυτού 
που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή καθώς και στα 
εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τα κυλικεία και άλλα παρόμοια ιδρύματα, υπό τους εξής όρους: 
α) η ονομασία πώλησης πρέπει να συμπληρωθεί με την ένδειξη "βαθειάς κατάψυξης" ή 
"ταχείας κατάψυξης" ή "υπερκατεψυγμένα". 
β) η ένδειξη της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας πρέπει να συνοδεύεται από την 
ένδειξη της περιόδου κατά την οποία τα προϊόντα βαθείας κατάψυξης μπορούν να 
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φυλάγονται στην κατοικία του τελικού καταναλωτή και από την ένδειξη της θερμοκρασίας 
διατήρησης και/ή του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διατήρηση. 
γ) στην ετικέττα όλων των προϊόντων βαθειάς κατάψυξης πρέπει να περιλαμβάνεται 
ένδειξη που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρτίδας.  
δ) στην ετικέτα όλων των προϊόντων βαθειάς κατάψυξης πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής 
ανακοίνωση του τύπου "απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη". 
8. Η επισήμανση των τροφίμων που δεν προορίζονται να διατεθούν στον τελικό 
καταναλωτή ούτε στα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τα κυλικεία και άλλα παρόμοια 
ιδρύματα, περιλαμβάνει μόνο τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις: 
α) την ονομασία πώλησης που συμπληρώνεται με την ένδειξη του εδαφίου (α) της 
παραγράφου 7. 
β) την καθαρή ποσότητα, εκφρασμένη σε μονάδες μάζης. 
γ) ένδειξη που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της παρτίδας. 
δ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας. 
Οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία, στο δοχείο ή στο ειδικό περιτύλιγμα 
ή σε ετικέτα που συνδέεται με αυτό. 
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις που 
υπάρχουν σχετικά με τη μετρολογία. 
9. α) Κατά τη χρησιμοποιησή τους, τα μέσα μεταφοράς και οι χώροι αποθήκευσης και 
φύλαξης πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλα όργανα αυτόματης καταγραφής για την 
παρακολούθηση, σε συχνά και τακτά χρονικά διαστήματα, της θερμοκρασίας του αέρα στην 
οποία βρίσκονται τα τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο. Στην περίπτωση της μεταφοράς, τα όργανα μετρήσεως πρέπει να είναι 
εγκεκριμένα από τις νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπ. Εμπορίου, των νομών στους οποίους 
είναι εγγεγραμμένα τα μέσα μεταφοράς. 
Οι κατ' αυτόν τον τρόπο καταγραφόμενες θερμοκρασίες πρέπει να χρονολογούνται και να 
φυλάσσονται από τον μεταφορέα για ένα τουλάχιστον έτος ή περισσότερο ανάλογα με τη 
φύση του προϊόντος. 
β) Η θερμοκρασία κατά τη φύλαξη στις προθήκες λιανικής πωλήσεως και κατά την τοπική 
διανομή μετράται με ένα ευδιάκριτο θερμόμετρο το οποίο, στην περίπτωση των ανοικτών 
προσθηκών λιανικής πωλήσεως, δείχνει τη θερμοκρασία στο σημείο επανεισαγωγής του 
αέρα στο επίπεδο της σαφώς σημειούμενης γραμμής μέγιστης πληρώσεως. 
γ)Προκειμένου περί θαλάμων ψύξεως χωρητικότητας κάτω των 10 κυβικών μέτρων για τη 
διατήρηση εφεδρικών αποθεμάτων σε πρατήρια λιανικής πωλήσεως επιτρέπεται η μέτρηση 
της θερμοκρασίας του αέρος με ένα ευδιάκριτο θερμόμετρο κατά παρέκκλιση του εδαφίου 
α. 
10. α) Ο τρόπος δειγματοληψίας και η μέθοδος ανάλυσης που απαιτούνται για τον επίσημο 
έλεγχο των θερμοκρασιών των τροφίμων βαθείας κατάψυξης πρέπει να είναι σύμφωνοι με 
τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος άρθρου. 
β) Ωστόσο η μέθοδος ανάλυσης που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, 
χρησιμοποιείται μόνο όταν μετά την επιθεώρηση του παρόντος εξακολουθούν να 
υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με το όριο των θερμοκρασιών που προβλέπονται 
από την παράγραφο 4. 
γ) Οι διατάξεις του εδαφίου α και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, δεν αποκλείουν την χρήση και 
άλλων επιστημονικά έγκυρων μεθόδων, υπό τον όρο ότι αυτό δεν κωλύει την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων βαθειας κατάψυξης που έχει αναγνωριστεί ότι ανταποκρίνονται 
στους κανόνες σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ. 
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Σε περίπτωση του υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, επιλέγονται 
εκείνα που λαμβάνονται από τις κοινοτικές μεθόδους.  
Παρατίθενται κατωτέρω τα παράρτημα Ι και ΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
1. Επιλογή των προς επιθεώρηση συσκευασιών. 
Ο τύπος και η ποσότητα των επιλεγομένων συσκευασιών πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η 
θερμοκρασία του να είναι όντως αντιπροσωπευτική των θερμότερων σημείων του 
επιθεωρούμενου φορτίου. 
1.1. Ψυκτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης. 
Τα δείγματα πρέπει να επιλέγονται από πολλά κρίσιμα σημεία της ψυκτικής εγκατάστασης 
αποθηκεύσεως όπως λόγου χάριν: κοντά στις πόρτες (άνω και κάτω επίπεδο), κοντά στο 
κέντρο της ψυκτικής εγκατάστασης αποθηκεύσεως (άνω και κάτω επίπεδο) και κοντά στο 
σημείο επανεισαγωγής του αέρα της ψυκτικής εγκατάστασης. Πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διάρκεια παραμονής των προϊόντων στο χώρο αποθηκεύσεως (για τη 
σταθεροποποίηση της θερμοκρασίας). 
1.2. Μεταφορά 
α) Οταν απαιτείται συλλογή δειγμάτων κατά την μεταφορά: 
Επιλέγονται δείγματα από το άνω και κάτω τμήμα του φορτίου που βρίσκεται δίπλα στο 
άνοιγμα κάθε πόρτας ή κάθε ζεύγους πόρτων.  
β) Δειγματοληψία κατά την εκφόρτωση: 
Επιλέγονται τέσσερα από τα κρίσιμα σημεία που απαριθμούνται κατωτέρω: - άνω και κάτω 
μέρος του φορτίου που βρίσκεται δίπλα στο άνοιγμα κάθε πόρτας 
- άνω πίσω γωνίες του φορτίου (στο μακρινότερο δυνατό σημείο από την ψυκτική μονάδα) 
- κέντρο του φορτίου 
- κέντρο της μετωπικής επιφάνειας του φορτίου (όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ψυκτική 
μονάδα) 
- άνω και κάτω γωνίες της μετωπικής επιφάνειας του φορτίου (όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στο σημείο επανεισαγωγής του αέρα της ψυκτικής εγκατάστασης) 
1.3. Προθήκες λιανικής πωλήσεως 
Λαμβάνεται δείγμα προς δοκιμασία από καθεμία από τρεις θέσεις αντιπροσωπευτικές των 
θερμότερων σημείων της χρησιμοποιούμενης προθήκης λιανικής πωλήσεως. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
1. Πεδίο εφαρμογής 
Σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η θερμοκρασία σε όλα 
τα σημεία του προϊόντος, μετά τη θερμική σταθεροποίηση, πρέπει να διατηρείται ανά πάσα 
στιγμή σε τιμή -18

ο
C ή σε ψυχρότερη θερμοκρασία, με ενδεχόμενες σύντομες διακυμάνσεις 

προς τα πάνω όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 
2. Αρχή 
Η μέτρηση της θερμοκρασίας τροφίμων βαθειάς καταψύξεως συνίσταται στην ακριβή 
καταγραφή της θερμοκρασίας δείγματος που επιλέγεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι με τη 
βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού. 
3. Ορισμός της θερμοκρασίας 
Ως "θερμοκρασία" νοείται η θερμοκρασία που καταγράφεται στη συγκεκριμένη θέση στην 
οποία ευρίσκεται το θερμοεύαισθητο τμήμα του οργάνου ή της συσκευής μετρήσεως. 
4. Οργανα και συσκευές. 
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4.1. Συσκευή μετρήσεως της θερμοκρασίας. 
4.2. Οργανα διεισδύσεως στο προϊόν. 
Χρησιμοποιείται αιχμηρό μεταλλικό όργανο όπως π.χ. τρυπητήρας πάγου ή χειροκίνητο 
μηχανικό τρυπάνι ή τρύπανο (τυρμπουσόν) που καθαρίζεται εύκολα. 
5. Γενικές προδιαγραφές για τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας. Τα όργανα μέτρησης 
ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές:  
α) Ο χρόνος απόκρισης πρέπει εντός τριλέπτου να φθάνει το 90% της διαφοράς μεταξύ της 
αρχικής και τελικής ένδειξης. 
β) το όργανο πρέπει να παρουσιάζει ακρίβεια +/-0,5

o
C στην περιοχή μεταξύ -20

o
C και 

+30
o
C. 

γ) η ακρίβεια της μέτρησης δεν πρέπει να μεταβάλλεται κατά περισσότερο από 0,3
o
C κατά 

τη μέτρηση εξαιτίας της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος όταν αυτή κείται μεταξύ -20
o
C 

και +30
o
C. 

δ) η διακριτική ικανότητα της οθόνης του οργάνου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 
0,1

o
C. 

ε) Η ακρίβεια του οργάνου πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
ζ) Το όργανο πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό βαθμονομήσεως.  
η) Ο θερμομετρικός καθετήρας πρέπει να είναι κατασκευασμένος κατά τρόπον ώστε να 
μπορεί να καθαρίζεται εύκολα. 
θ) Το θερμοευαίσθητο τμήμα της συσκευής μετρήσεως πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζει καλή θερμική επαφή με το προϊόν. 
ι) Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να προστατεύεται από ανεπιθύμητες επιδράσεις που 
οφείλονται στη συμπύκνωση υγρασίας. 
6. Τρόπος εργασίας 
6.1. Πρόψυξη των οργάνων. 
Πραγματοποιείται η πρόψυξη του θερμοευαίσθητου στοιχείου και του οργάνου 
διατρήσεως προτού μετρηθεί η θερμοκρασία του προϊόντος. Η μέθοδος προψύξεως 
συνίσται στη θερμική σταθεροποίηση και των δύο οργάνων στην πλησιέστερη δυνατή προς 
τη θερμοκρασία του προϊόντος θερμοκρασία. 
6.2. Προετοιμασία του δείγματος και μέτρηση της θερμοκρασίας. Τα θερμοευαίσθητα 
στοιχεία δεν είναι συνήθως σχεδιασμένα για να μπορούν να διεισδύουν σε προϊόν βαθειας 
καταψύξεως. Είναι λοιπόν αναγκαίο να διανοίγεται εκ των προτέρων οπή με τη βοήθεια του 
οργάνου διατρήσεως, προκειμένου να εισαχθεί ο καθετήρας με τη βοήθεια του 
προψυχθέντος οργάνου διατρήσεως του προϊόντος. 
Η διάμετρος της οπής πρέπει να ταυτίζεται κατά το δυνατόν με τη διάμετρο του 
θερμοευαίσθητου τμήματος του οργάνου μετρήσεως και το βάθος της εξαρτάται από τον 
τύπο του προς έλεγχο προϊόντος (όπως περιγράφεται στο σημείο 6.3). 
6.3. Μέτρηση της θερμοκρασίας του προϊόντος 
Η προετοιμασία του δείγματος και η μέτρηση της θερμοκρασίας του πρέπει να 
διενεργούνται καθόν χρόνον το δείγμα διατηρείται στο περιβάλλον βαθείας καταψύξεως 
που έχει επιλεγεί για τον έλεγχο. Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται ως εξής: 
α) εφόσον οι διαστάσεις του προϊόντος το επιτρέπουν, εισάγεται το προψυχθέν 
θερμοευαίσθητο στοιχείο 2,5 CM από την επιφάνεια του προϊόντος. 
β) σε περίπτωση που οι διαστάσεις του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, εισάγεται το 
θερμοευαίσθητο στοιχείο σε βάθος που αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο όριο στο τριπλάσιο έως 
τετραπλάσιο της διαμέτρου του θερμοευαίσθητου στοιχείου. 
γ) ορισμένα προϊόντα, λόγω των διαστάσεων της ή της φύσεως τους (π.χ. τα μπιζέλια) δεν 
είναι δυνατόν να τρυπηθούν προκειμένου να μετρηθεί η εσωτερική τους θερμοκρασία. 
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Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευασίας που 
περιέχει τα προϊόντα αυτά δια της εισαγωγής κατάλληλου και προψυχθέντος αιχμηρού 
θερμοευαίσθητου στοιχείου στο κέντρο της συσκευασίας προκειμένου να μετρηθεί η 
θερμοκρασία σε επαφή με το προϊόν βαθείας καταψύξεως. 
δ) αναγιγνώσκεται ένδειξη της θερμοκρασίας όταν αυτή έχει πλέον σταθεροποιηθεί.  
 
Άρθρο: 63 Χαρακτηρισμός, Διάκριση και Γενικοί Οροι Διάθεσης Γλυκαντικών 
Υλών 
Τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 782/94 (ΦΕΚ Β΄ 620/14.7.1995), 
775/1994 (ΦΕΚ Β΄ 702/9.8.1995), 145/1996 (ΦΕΚ Β΄ 485/25.6.1996) και 64/2002 (ΦΕΚ Β΄ 
641/23.5.2002). Βλέπε και την ΑΧΣ 64/2002 (ΦΕΚ Β΄ 641/23.5.2002).  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
1. Γλυκαντικές ύλες νοούνται οργανικές ενώσεις χαρακτηριστικής γλυκειάς γεύσης, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται σαν "φυσικές" εφόσον απαντούν σε φυτικούς ή ζωϊκούς ιστούς και 
σαν "συνθετικές" εφόσον αποτελούν προϊόντα συνθετικής παρασκευής τα οποία δεν 
ανευρίσκονται στη φύση. Οι φυσικές γλυκαντικές ύλες 
διακρίνονται σε "ζαχαρούχες" και "μη ζαχαρούχες". 
2. Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες χαρακτηρίζονται οι φυσικής 
προέλευσης μεγάλης θρεπτικής αξίας μονοζαχαρίτες ή 
διαζαχαρίτες ή μίγματα αυτών των υδατανθράκων, οι οποίοι 
είτε απομονώνονται απ' ευθείας ως έχουν εκ φυσικών ιστών 
είτε προκύπτουν από υδρόλυση καταλλήλων φυσικών 
πρώτων υλών. 
2δις α) Το καλαμοζάχαρο ή ζάχαρη, εκτός από τις μορφές 
που 
περιγράφονται στο άρθρο 2 του Π. Δ/τος 513/83 διατίθεται 
στην κατανάλωση και με άλλες μορφές που προέρχονται είτε 
από προηγούμενο στάδιο επεξεργασίας της ζάχαρης (π.χ. καστανή ζάχαρη, SUCRE ROUX) 
είτε από ειδικό τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας (π.χ. ζάχαρη άχνη, καντιοζάχαρο). 
Οι μορφές αυτές περιγράφονται στα επόμενα εδάφια και δίνονται σχετικές προδιαγραφές. 
β) Ζάχαρη άχνη χαρακτηρίζεται η λεπτοκονιοποιημένη μορφή της ζάχαρης ή λευκής 
ζάχαρης και της υπέρλευκης ζάχαρης. Στη ζάχαρη άχνη επιτρέπεται για τεχνικούς λόγους η 
προσθήκη αμύλου σε μέγιστο ποσοστό 2% κατά βάρος το οποίο θα δηλώνεται στη 
συσκευασία της (Αμυλο...%). 
γ) Καντιοζάχαρο (CANDI, SURE, CANDI) χαρακτηρίζεται η ζαχαρόζη σε χοντρούς 
κρυστάλλους, που λαμβάνονται από αργή κρυστάλλωση πυκνών διαλυμάτων ζαχαρόζης. Το 
καντιοζάχαρο πρέπει να περιέχει ζαχαρόζη σε ποσοστό όχι μικρότερο του 96%. 
Επιτρέπεται η προσθήκη καραμελοχρώματος. 
δ) Παραπροϊόντα της παρασκευής καντιοζάχαρης όπως το "Σιρόπι καντιοζάχαρης" και η 
"CASSONADE από καντιοζάχαρη". 
Αυτά πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε ολικά ζάχαρα, εκφρασμένη σε καλαμοζάχαρο και 
υπολογισμένη επί ξηρού, όχι μικρότερη του 85% κατά βάρος για το "σιρόπι καντιοζάχαρης" 
και όχι μικρότερη του 94,5% για την "CASSONADE από την καντιοζάχαρη". 
ε) Ζάχαρη μη πλήρως επεξεργασμένη. Αυτή διατίθεται στη κατανάλωση με διάφορες 
ονομασίες όπως "καστανή ζάχαρη, ΒROWN SUGAR", "Σκούρα καστανή ζάχαρη" (DARK 
BRΟWN SUGAR"), "SUCRE ROUX", "RAW SUGAR", και πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε 
ζαχαρόζη όχι μικρότερη του 85%. 
Ο χαρακτηρισμός "CASSONADE" αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. 
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Σε προϊόντα όπως η "Σκούρα καστανή ζάχαρη" επιτρέπεται η προσθήκη καραμελοχρώματος 
για σταθεροποίηση του χρωματισμού. 
στ) Η ζάχαρη (ημίλευκη, λευκή, υπέρλευκη) και η μη πλήρως επεξεργασμένη ζάχαρη 
διατίθενται σε συμπιεσμένη μορφή σε διάφορα σχήματα και μεγέθη (κώνοι, κύβοι, 
πλακίδια κ.α.). 
ζ) "ΜΕΛΑΣΣΑ", "ΣΙΡΟΠΙ ΜΕΛΑΣΣΑ" χαρακτηρίζεται το σιροπιώδες υπόλειμμα που 
προέρχεται από την παραγωγή και την επεξεργασία της ζάχαρης. Η μέλασσα που διατίθεται 
στη κατανάλωση για ανθρώπινη διατροφή πρέπει να είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό 
και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές. 
Ι. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, εκφρασμένη σε ιμβετοζάχαρο, όχι μικρότερη του 40% 
κατά βάρος. 
ΙΙ. Τέφρα δια θειικού οξέος, όχι μεγαλύτερη του 10% κατά βάρος. ΙΙΙ. Οξύτητα όχι 
μεγαλύτερη από 8 ml 1 N NaOH για 100 γραμ, (δείκτης φαινολοφθαλεΐνης). 
Επιτρέπεται η παρουσία θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 σε 
μέγιστο συνολικό ποσοστό εκφραζόμενο σε SO2 {όπου το 2 αποτελεί δείκτη} 70 mg/kg 
σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος ΙΙΙ, συντηρητικά και αντιοξειδωτικά ,του 
άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων. 
2τρις. Ισογλυκόζη είναι το προϊόν που λαμβάνεται από γλυκόζη ή από τα πολυμερή της με 
ενζυματική ισομερείωση και περιέχει κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, τουλάχιστον 10% 
φρουκτόζη. 
3. Ως "Μη ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες" χαρακτηρίζονται οι φυσικής προέλευσης, 
χαρακτηριστικής γλυκείας γεύσης ύλες, οι οποίες χημικά ανήκουν κατά κανόνα σε 
διαφόρους τάξεις πολυαλκοολών (όπως π.χ. οι ζαχαροαλκοόλες μαννίτης και σορβίτης) και 
οι οποίες είναι μεν θερμιδογόνες, όταν καίγονται στον οργανισμό, κατά κανόνα όμως 
αποτελούν φτωχή πηγή, βιοσύνθεσης ζαχάρων (γλυκογένεσης), γι' αυτό ευρίσκουν 
εφαρμογή για την παρασκευή προϊόντων για ειδικούς διαιτητικούς σκοπούς. 
4. Στις επεξεργασίες που επιτρέπονται για τις γλυκαντικές ύλες περιλαμβάνονται οι εξής: 
α) Η υδρόλυση με ένζυμα ή με αραιό διάλυμα υδροχλωρικού ή θειϊκού οξέος. 
β) Η συμπύκνωση 
γ) Ο αποχρωματισμός 
δ) Η κρυστάλλωση 
5. Οι φυσικές γλυκαντικές ύλες που διατίθενται στη κατανάλωση πρέπει να πληρούν τους 
εξής όρους: 
α) Να είναι αμιγείς και να περιέχουν αποκλειστικά και μόνον τα συστατικά που καθορίζουν 
οι κείμενες διατάξεις, με εξαίρεση την άχνη ζάχαρη, όπου επιτρέπεται η προσθήκη αμύλου 
καθώς και του καντιοζάχαρου και σκούρας καστανής ζάχαρης (DARK BRΟWN SUGAR), όπου 
επιτρέπεται η προσθήκη κεραμελοχρώματος. 
β) Να έχουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες άμεμπτους και να μη παρέχουν ενδείξεις από 
ατελή επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών. 
γ) Να μην έχουν υποστεί ζύμωση ή οποιαδήποτε άλλης φύσης αλλοίωση της κανονικής των 
σύστασης, διαφορετικά πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση. 
δ) Να μη περιέχουν μέσα συντήρησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό 
επιτρέπεται ρητά από το παρόν Κεφάλαιο. 
Επιτρέπεται η παρουσία θειωδών Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 στα 
σάκχαρα, στο σιρόπι γλυκόζης και στη μέλασσα, σύμφωνα κατά περίπτωση, με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ, συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, του άρθρου 33 του 
Κώδικα Τροφίμων. 
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ε) Να μη περιέχουν οποιαδήποτε ξένη ανόργανη (π.χ. βαρέα μέταλλα) ή οργανική ουσία, 
έστω και αν προέρχεται από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν με εξαίρεση τις ρητές 
περιπτώσεις που κατονομάζονται στο παρόν Κεφάλαιο. 
Στα αποξηραμένα ζάχαρα σε σκόνη επιτρέπεται η προσθήκη πυριτικών Ε551, Ε552, Ε553α, 
Ε553β, Ε554, Ε555, Ε559 σε μέγιστο ποσοστό 10 g/kg σύμφωνα με τους όρους του 
παραρτήματος IV του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων.  
στ) Τα ζάχαρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονοζαχαριτών και διζαχαριτών δεν 
επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικες ουσίες, με εξαίρεση τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό (καντιοζάχαρη, ζάχαρη μη πλήρης 
επεξεργασμένη) και το Π.Δ/γμα 513/1983. 
6. Σε κάθε φύσης μέσο συσκευασίας των φυσικών γλυκαντικών υλών πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς το είδος αυτών αποκλειστικά και μόνο με μία από τις ονομασίες που καθορίζονται 
στο παρόν Κεφάλαιο για κάθε είδος. Απαγορεύεται η χρησιμοποιηση του όρου "Ζάχαρο" 
εάν δεν συνδέεται απαραίτητα με άλλη επεξηγηματική λέξη. Στη περίπτωση δε που 
χρησιμοποιηθεί παράτυπα μόνη της η ονομασία "Ζάχαρο" η ονομασία αυτή αποτελεί 
επιπρόσθετα ψευδή δήλωση (και διώκεται ως τέτοια), εφόσον στη συσκευασία περιέχεται 
άλλη γλυκαντική ύλη εκτός από τη ζάχαρη (καλαμοζάχαρο). 
7. Επί του μέσου συσκευασίας κάθε ζαχαρούχου γλυκαντικής ύλης, με εξαίρεση των 
μορφών ζάχαρης, που περιγράφονται στο Π. Δ/γμα 513/83 του μελιού και του 
σταφιδόμελου (πετιμεζιού) πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα η περιεκτικότητα σε 
καλαμοζάχαρο επί τοις εκατό κατά βάρος, όπως καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ως 
αναπόσπαστο τμήμα της ονομασίας του προϊόντος. 
8. Ο ποσοτικός προσδιορισμός του ζαχάρου σε όλες τις σιροπιώδεις μορφές γλυκαντικών 
υλών πρέπει να γίνεται ογκομετρικά με φελίγγειο διάλυμα και όχι με μέτρηση του βαθμού 
ΒΕ'. 
9. Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, οι οποίες από αποθήκευση ή άλλη αιτία έχουν πάψει να 
ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα για κάθε μια 
χαρακτηριστικά, όπως καθορίζονται στο Κεφάλαιο αυτό, είναι δυνατόν να διατίθενται για 
ειδικές χρήσεις, μετά από σχετική έγκριση του ΑΧΣ.  
Επίσημος Έλεγχος Των Τροφίμων – Οδηγίες Για Τη Δειγματοληψία Και 
Μικροβιολογική Ανάλυση  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση αποτελεί δραστηριότητα του επίσημου 
ελέγχου, όπως είναι η επιθεώρηση, η εξέταση, η παρακολούθηση, η επιτήρηση και η 
επαλήθευση,  σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 882/2004, και σκοπό έχει 
την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων προς την ισχύουσα Νομοθεσία. 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του κειμένου αυτού είναι η αποσαφήνιση σημείων την Κοινοτικής Νομοθεσίας που 
ισχύει και που αφορούν στη δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση. Απώτερος στόχος 
είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή της Νομοθεσίας από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου. 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη δειγματοληψία και μικροβιολογική ανάλυση είναι: 

 ο Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 όπου καθορίζονται οι γενικοί κανόνες ασφάλειας των 
τροφίμων, 

 ο Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004, που περιγράφει τις υποχρεώσεις των αρμοδίων 
αρχών ως προς τον επίσημο έλεγχο, καθώς και 

 ο Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 που καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια με τα 
οποία οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  
Η δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί για κάποιον 
από τους παρακάτω λόγους: 
1)      Έλεγχος συμμόρφωσης ως προς τα κριτήρια που καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) 2073/05 
2)      Συλλογή γενικών πληροφοριών σχετικά με τη μικροβιολογική κατάσταση 
συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται στην αγορά 
3)      Έλεγχος μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων και την επαλήθευση του συστήματος 
διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. 
4)      Έλεγχος της συμμόρφωσης μεμονωμένων παρτίδων. 
5)      Διερεύνηση τροφιμογενών κρουσμάτων, καταγγελιών κλπ. 
6)      Επαλήθευση της μικροβιολογικής ασφάλειας τροφίμων για τα οποία σε Κοινοτικό 
επίπεδο δεν έχουν θεσμοθετηθεί κριτήρια. 
7)      Ταυτοποίηση νέων ή αναδυόμενων μικροβιολογικών κινδύνων και για τη συλλογή 
στοιχείων με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment). 
Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η δειγματοληψία και ανάλυση 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικά σχέδια δειγματοληψίας[1] (sampling plans), 
από αυτά που αναφέρονται στον Καν. (ΕΚ) 2073/05. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχουν θεσμοθετημένα κριτήρια, οι ενέργειες που ακολουθούνται αποφασίζονται κατά 
περίπτωση και με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου. 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΈΛΕΓΧΟ 
Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχουν σε εφαρμογή οι επιχειρήσεις, με 
σκοπό τον έλεγχο των βιολογικών κινδύνων. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης,  οι 
ελεγκτές μπορούν να προβούν σε δειγματοληψία και ανάλυση. 
Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων, εξετάζεται η εφαρμογή των μικροβιολογικών κριτηρίων, 
στα πλαίσια των διαδικασιών που διαθέτουν οι επιχειρήσεις και που βασίζονται στις αρχές 
του HACCP ή σε άλλα συστήματα ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων. 
Εκτός από τη δειγματοληψία και ανάλυση από πλευράς ελεγκτικής αρχής, η επιβεβαίωση 
ως προς τη συμμόρφωση με τον Καν. (ΕΚ) 2073/2005 γίνεται με έλεγχο της επιχείρησης ως 
προς τα παρακάτω: 

 Δοκιμές που πραγματοποιούνται (ποιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί εξετάζονται 
και σε ποια τρόφιμα) 

 Συχνότητες δειγματοληψίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 4 και στο Κεφ. 3 του 
Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 2073/2005) 

 Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης (σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 2073/2005) 

 Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων 
και  ανάλυση τάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΚ) 2073/2005). 

Για την εκτίμηση ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της 
Νομοθεσίας, η αρμόδια ελεγκτική αρχή θα πρέπει να αξιολογεί συνολικά τις διαδικασίες 
διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και τα υποστηρικτικά μέτρα δειγματοληψίας και 
ανάλυσης, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα που οι επιχειρήσεις τηρούν. Επίσης, κατά 
τον έλεγχο επιχειρήσεων, η δειγματοληψία για ανάλυση από πλευράς ελεγκτικής αρχής 
κρίνεται αναγκαία όταν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, που οι 
επιχειρήσεις εφαρμόζουν, είναι μη ικανοποιητικό. 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2073/2005 αλλά και με τις σχετικές Οδηγίες που έχει εκδώσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις μικροβιολογικές δειγματοληψίες και δοκιμές τροφίμων κατά 
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τον επίσημο έλεγχο
1
, τα μικροβιολογικά κριτήρια διακρίνονται σε «ασφάλειας τροφίμων» 

και «υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας», και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τα κριτήρια ασφάλειας τροφίμων καθορίζουν την αποδοχή της παρτίδας 
καιισχύουν μόνο για προϊόντα που διατίθενται στην 
αγορά(συμπεριλαμβανομένων των έτοιμων προϊόντων που βρίσκονται στις 
αποθήκες των παραγωγικών μονάδων, και των προϊόντων κατά τη διανομή και 
διάθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 8, άρθρο 3 του Κανονισμού 178/2002).Τα 
κριτήρια ασφάλειας τροφίμων ισχύουν τόσο για τα τρόφιμα που διατίθενται στην 
αγορά της Κοινότητας όσο και για τα τρόφιμα που εισάγονται στην Κοινότητα. 

 Τα κριτήρια υγιεινής της διαδικασίας αποτελούν ένδειξη της αποδεκτής 
λειτουργίας της διαδικασίας, εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα στάδια της 
παραγωγής ή στο τέλος της και συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ορθότητας των 
παραγωγικών διεργασιών, κυρίως από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Δεν 
εφαρμόζονται σε τελικά προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά και κατά 
συνέπεια στα προϊόντα του ενδοκοινοτικού εμπορίου ή τα προϊόντα που 
εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Όταν μια αρμόδια ελεγκτική αρχή θέλει να αξιολογήσει το αποδεκτό ενός προϊόντος τότε 
μπορεί να προβεί σε δειγματοληψία και ανάλυση και αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων με 
τα όρια που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 1, Παράρτημα I του Καν. (ΕΚ) 2073/2005 για 
τα κριτήρια ασφάλειας  τροφίμων. 
Εάν η δειγματοληψία και ανάλυση αφορά σε κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής 
διαδικασίας, τότε οι ενέργειες από την πλευρά της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, σε 
περίπτωση απόκλισης από τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 2, Παράρτημα I του Καν. (ΕΚ) 
2073/2005, επικεντρώνονται στη διερεύνηση της αιτίας που οδήγησε στην απόκλιση ενώ 
αξιολογείται και η επίπτωση αυτής της απόκλισης στην ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Σε 
κάθε περίπτωση, οι μη συμμορφώσεις προς τα κριτήρια υγιεινής της διαδικασίας 
θεωρούνται ως αστοχίες γενικότερα των διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των 
τροφίμων. 
Τέλος, ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος των αρμοδίων 
αρχών να προβαίνουν σε δειγματοληψίες και μικροβιολογικές αναλύσεις για 
μικροοργανισμούς, τοξίνες ή μεταβολίτες που δεν αναφέρονται στον εν λόγω Κανονισμό. 
Κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υποψίες για μη ασφαλή 
τρόφιμα και στο πλαίσιο της ανάλυσης του κινδύνου (άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 178/2002). 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
Η ελάχιστη συχνότητα με την οποία υπόκεινται σε δειγματοληψία και ανάλυση τα τρόφιμα 
κατά τον Επίσημο Έλεγχο βασίζεται στην ανάλυση επικινδυνότητας. Η συχνότητα, καθώς 
και τα κριτήρια για τη διενέργεια μίας δειγματοληψίας για ανάλυση περιγράφονται 
στις  κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων που εκδίδονται από 
τον ΕΦΕΤ[2] . 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
1) Μέθοδοι δειγματοληψίας 
Οι γενικότερες κατευθύνσεις που δίνονται ως προς τις μεθόδους δειγματοληψίας που 
ακολουθούνται περιγράφονται στοάρθρο 11, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 882/2004, 
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις δειγματοληψίες για ανάλυση οι μέθοδοι  καθορίζονται 
στο άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 2073/2005 και στις «Οδηγίες (για τον επίσημο έλεγχο, σύμφωνα 
με τον Καν. (ΕΚ) 882/2004), για τις δειγματοληψίες και αναλύσεις τροφίμων ως προς τα 
μικροβιολογικά κριτήρια»

1
. 

2) Συμπληρωματική γνώμη εμπειρογνώμονα 
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Ο Καν. (ΕΚ) 882/2004, με το άρθρο 11, διασφαλίζει το δικαίωμα των επιχειρήσεων να 
λαμβάνουν δείγμα για συμπληρωματική ανάλυση, όταν η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί 
δειγματοληψία. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να είναι πάντα 
ενήμερες για το δικαίωμα τους σε δειγματοληψία για συμπληρωματική ανάλυση. 
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το τρόφιμο που δειγματίζεται κριθεί 
εξαιρετικά ευαλοίωτο ή δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα για να γίνει δειγματοληψία για 
συμπληρωματική γνώμη. 
Για μία σειρά από λόγους που σχετίζονται με εγγενείς αδυναμίες της δειγματοληψίας των 
μικροβιολογικών αναλύσεων, αλλά και κυρίως με την ανομοιογενή κατανομή 
μικροοργανισμών στα τρόφιμα, η δειγματοληψία για συμπληρωματική ανάλυση (και 
επομένως το αποτέλεσμα της ανάλυσης) έχει περιορισμένη αξία. Συγκεκριμένα, δύο 
δείγματα που λαμβάνονται από το ίδιο τρόφιμο, δεν είναι ίδια και μπορεί, το αποτέλεσμα 
της ανάλυσης του επίσημου δείγματος να είναι διαφορετικό από το αποτέλεσμα του 
συμπληρωματικού δείγματος. Επιπλέον, τα βακτήρια μπορεί να μην επιβιώσουν ή και 
αντίθετα να πολλαπλασιαστούν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του δείγματος, 
επηρεάζοντας έτσι το αποτέλεσμα του συμπληρωματικού δείγματος. 
Οι ελεγκτές ενημερώνουν τις επιχειρήσεις τροφίμων σχετικά με τις αδυναμίες της 
δειγματοληψίας για συμπληρωματική γνώμη, σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται 
δειγματοληψία στα πλαίσια του επίσημου ελέγχου. 
Σε περίπτωση που το επίσημο δείγμα βρεθεί εκτός των ορίων για τα κριτήρια ασφάλειας 
τροφίμων, που ορίζονται από τον Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα 
τρόφιμα, τότε η αρμόδια αρχή προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες, όσον αφορά στη 
διαχείριση του εμπλεκόμενου τροφίμου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δείγματος 
για συμπληρωματική γνώμη. 
Η θεσμοθέτηση των διαδικασιών που αφορούν στο δικαίωμα λήψης συμπληρωματικής 
γνώμης βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. 
3) Μεταφορά/αποθήκευση δείγματος 
Οι τυποποιημένες διαδικασίες για την μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο, την 
αποθήκευση και την έναρξη της ανάλυσης περιγράφονται στο ISO/DIS 7218: Μικροβιολογία 
τροφίμων και ζωοτροφών – Γενικοί Κανόνες για τις μικροβιολογικές εξετάσεις. 
Επειδή το ISO/DIS 7218 δεν θέτει μέγιστο όριο για το χρόνο της μεταφοράς ασταθών στην 
περιβαλλοντική θερμοκρασία προϊόντων, συνιστάται τα δείγματα να φθάνουν στο 
εργαστήριο μέσα σε 36 ώρες από τη δειγματοληψία. 
Για τα εξαιρετικά ευαλλοίωτα φρέσκα ή / και κατεψυγμένα προϊόντα δίνονται οι ακόλουθες 
πρόσθετες οδηγίες: 

 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης οι υπερβολικά χαμηλές 
θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται. (Τρόφιμα που συντηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου, ή υπό ψύξη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
καταψύχονται). 

 Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να μεταφέρονται/αποθηκεύονται στην 
θερμοκρασία που αναγράφεται επάνω στην ετικέτα ή σε χαμηλότερη. 

4) Μέθοδοι ανάλυσης 
Στο παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 2073/05 καθορίζονται οι μέθοδοι ανάλυσης που 
εφαρμόζονται ως μέθοδοι αναφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 5 κατά την ανάλυση ως προς 
τα μικροβιολογικά κριτήρια μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικές μέθοδοι 
ανάλυσης, εφόσον οι μέθοδοι αυτές έχουν επικυρωθεί σε σχέση με τις μεθόδους 
αναφοράς. 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ελεγκτική αρχή στα πλαίσια της εξέτασης/αξιολόγησης 
του συστήματος HACCP, ή γενικότερα των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζονται από τις 
επιχειρήσεις, πρέπει να ελέγχει κατά πόσον χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση οι 
μέθοδοι αναφοράς, ή αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι επικυρωμένες σε σχέση με 
τις μεθόδους αναφοράς. 
5) Επιλογή Εργαστηρίου 
Τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου πρέπει να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 17025 για τις μεμονωμένες δοκιμές ή τις ομάδες δοκιμών που πραγματοποιούν για 
τους σκοπούς του επίσημου ελέγχου (άρθρο 12 Καν. (ΕΚ) 882/04). Όμως μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου του 2009, κατά παρέκκλιση μπορεί να επιλέγονται και μη διαπιστευμένα 
εργαστήρια, αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 18 του Καν. 
(ΕΚ) 2076/05. 
Ως εργαστήρια επισήμου ελέγχου θεωρούνται τα δημόσια εργαστήρια (ΓΧΚ, εργαστηριακές 
υποδομές των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, εργαστήρια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων), και ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια (Ν. 2741/199 (ΦΕΚ 199 
Α) άρθρο 1). 
Σε περίπτωση εισαγωγής νέων μικροβιολογικών κριτηρίων ή/και νέων μεθόδων αναφοράς, 
η μεταβατική περίοδος μπορεί να πρέπει να εξεταστεί και να συμφωνηθεί κατά περίπτωση 
σε κοινοτικό επίπεδο, για τα επίσημα εργαστήρια που θα διαπιστευτούν για αυτές τις νέες 
αναλύσεις. 
6) Γνωμάτευση 
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων δίνεται για κάθε 
μικροοργανισμό ή τοξίνη του στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 2073/05 με τον τίτλο 
«Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών». 
Για τα κριτήρια ασφάλειας τα δείγματα που αναλύονται διαιρούνται σε δύο 
κατηγορίες:ικανοποιητικά και μη ικανοποιητικά, βάσει μιας οριακής τιμής «m=M». 
Για τα κριτήρια υγιεινής, τα δείγματα που εξετάζονται διαιρούνται σε τρεις 
κατηγορίες:ικανοποιητικά, αποδεκτά και μη ικανοποιητικά. Ένα τρόφιμο χαρακτηρίζεται 
ως  «αποδεκτό» όταν μερικές υπομονάδες του δείγματος υπερβαίνουν το χαμηλότερο όριο 
(m), αρκεί ένα επίπεδο κινδύνου μόλυνσης (Μ) να μην ξεπερνιέται. 
7) Ενέργειες 
Όταν το αποτέλεσμα ανάλυσης ως προς ένα κριτήριο ασφάλειας τροφίμων είναι μη 
ικανοποιητικό (τρόφιμο μη ασφαλές) τότε ακολουθούνται οι ενέργειες που περιγράφονται 
στο άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 2073/2005 και το Παράρτημα VI της ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187Β). 
Δηλαδή 

 το προϊόν/παρτίδα αποσύρεται ή ανακαλείται από την αγορά, 

 ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και 

 κοινοποιείται η σχετική πληροφορία στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
(Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). 

Όταν το αποτέλεσμα ανάλυσης ως προς ένα κριτήριο υγιεινής είναι μη ικανοποιητικό, οι 
ενέργειες επικεντρώνονται στη διερεύνηση της αιτίας που οδήγησε στην απόκλιση, ενώ 
αξιολογείται και η επίπτωση αυτής της απόκλισης στην ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Η 
υπέρβαση των Κοινοτικών κριτηρίων υγιεινής της διαδικασίας δεν υπόκειται στη 
διαδικασία ειδοποίησης μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές (RASFF)». 
Τέλος, οι κυρώσεις που επιβάλλονται, περιγράφονται στηνΚΥΑ 15523/2006 άρθρο 21. 
8) Χρησιμοποιούμενα έντυπα 
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Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση ενός ελέγχου (δειγματοληψία και 
ανάλυση) συμπεριλαμβάνονται στο υπ’ αριθμ 20642/16-11-2006 έγγραφο του ΕΦΕΤ και 
υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr) και στο πεδίο «Συνεργασία 
με αρχές ελέγχου». 
Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων “Notification form Ver 21” “Reaction Form 
Ver 21” δίνονται στο υπ’ αριθμ. 6975/13-4-07 έγγραφο του ΕΦΕΤ. 

 
[1] Guidance document on official controls, under Regulation (EC) No 882/04, concerning 
microbiological sampling and testing of foodstuffs 
(http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/sampling_testing.pdf). 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται να έχουν άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας από την οικεία Αρμόδια Αρχή, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μεταφοράς ή επέκτασης ή ουσιώδους 
τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος, απαιτείται νέα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η άδεια πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να 
είναι ανηρτημένη σε εμφανές σημείο. 
2. Η χρήση μουσικών οργάνων με ενισχυτή και ηχεία απαιτεί άδεια από την οικεία 
Αρμόδια Αρχή. 
3. Σύμφωνα με την Νομοθεσία σε επιχειρήσεις τροφίμων απαιτείται η τήρηση 
σχεδίου HACCP ( Ν. 15523/06 (ΦΕΚ 1187/31-10-06 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής κανονισμών (ΕΚ) 178/2002 , 852/2004 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου) 
4. Θεωρημένο από την Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία Βιβλίο Αστιατρικών 
Επιθεωρήσεων 
5. Επιτρέπεται η πώληση ή προσφορά μόνο των ειδών που προβλέπονται από την 
άδεια ίδρυσης λειτουργίας που έχει εκδοθεί από την οικεία Αρμόδια Αρχή . 
6. Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, 
γεύση, όψη). Οι περιέκτες των τροφίμων πρέπει να είναι από κατάλληλο για τρόφιμα υλικό, 
όπως ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ώστε να μην προσβάλλονται από το μέσο 
συσκευασίας και να μην υπάρχουν αλλοιώσεις στην οσμή, γεύση ή εμφάνιση των 
τροφίμων. Υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών στην 
επισήμανση των τροφίμων: ονομασία πώλησης, κατάλογος των συστατικών, τελική 
χρονολογία ανάλωσης, ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης, όνομα ή εμπορική 
επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή 
εγκαταστημένου σε κράτος μέλος της EE, τόπος παραγωγής ή προέλευσης κ.τ.λ. 
7. Διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων υπό σταθερή ψύξη σε θερμοκρασία έως +7oC 
και ζεστών τροφίμων σε θερμοκρασία >60oC. Τα γλυκίσματα και οι τούρτες διατηρούνται 
σε Θ<8ο€ και τα σοκολατοειδή σε ©<12-13oC. Κατάψυξη σε Θ<-18 oC. Μέτρηση της 
εσωτερικής θερμοκρασίας των τροφίμων με κατάλληλο θερμόμετρο που να μπορεί να 
εισαχθεί μέσα στο τρόφιμο. Όσο το επιτρέπει η ασφάλεια των τροφίμων, επιτρέπεται η 
παραμονή τροφίμων εκτός των χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί περιορισμένο 
χρονικό διάστημα όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, κατά την 
παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των τροφίμων. 
8. Επαρκής αριθμός εξοπλισμού για τη διατήρηση των τροφίμων στις κατάλληλες 
θερμοκρασίες. Σωστή λειτουργία, διατήρηση και καθαρισμός του εξοπλισμού και ύπαρξη 
μόνιμων θερμομέτρων. Συντήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων σε ηλεκτρικά ψυγεία επαρκούς 
χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη σταθερή ψύξη, ανάλογα με το είδος του τροφίμου 

http://www.efet.gr/
http://epoptes.wordpress.com/Users/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82/Downloads/F15158_Odigos_Deigmatolipsias_Kai_Analysis.doc#_ftnref1
http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/sampling_testing.pdf
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και τον επιθυμητό χρόνο συντήρησής του. Τα ζεστά φαγητά θα διατηρούνται σε 
θερμοθαλάμους ή σε ειδικές συσκευές μπεν μαρί υπό θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60oC. 
Οι θερμοθάλαμοι κλείνουν ερμητικά και διατηρούνται καθαροί. Στις συσκευές μπεν μαρί τα 
φαγητά διατηρούνται καλυμμένα εκτός αν οι συσκευές αυτές καλύπτονται με υαλόφρακτες 
προθήκες ανοικτές προς το μέρος του σερβιρίσματος. Τα τρόφιμα που διατίθενται κρύα 
διατηρούνται σε ψυχόμενες βιτρίνες με θερμοκρασία έως +7oC ανάλογα με το τρόφιμο 
(π.χ. σάντουιτς και πίτες από +loC μέχρι +5oC). 
9. Χρήση θερμομέτρων ακρίβειας για την καταγραφή θερμοκρασιών των τροφίμων 
και του εξοπλισμού. Παρακολούθηση και εξέταση με το προσωπικό ότι γίνεται κανονικά η 
μέτρηση των θερμοκρασιών (ή ότι οι διαδικασίες που βασίζονται σε μονάδες καταγραφής 
θερμοκρασιών δείχνουν ικανοποιητικές θερμοκρασίες). Έλεγχος των αρχείων καταγραφής. 
10. Οι θάλαμοι των ψυγείων ψύξης και απλής κατάψυξης, ιδιωτικής ή δημόσιας 
χρήσης, χωρητικότητας από 50 κ,μ, και άνω, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα 
όργανα αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 
λεπτά τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, στην 
οποία βρίσκονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Επίσης 
οι θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης (θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των -18 βαθμών Κελσίου) 
των χώρων αποθήκευσης και φύλαξης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα όργανα 
αυτόματης καταγραφής για τη συνεχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 λεπτά 
τουλάχιστον) παρακολούθηση της θερμοκρασίας του αέρα, στην οποία βρίσκονται τα 
τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή. Από το 
παραπάνω μέτρο εξαιρούνται οι θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης χωρητικότητας κάτω των 10 
κ.μ., που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση εφεδρικών αποθεμάτων σε πρατήρια λιανικής 
πώλησης.( αγορανομική διάταξη υπ' αρ. 4/97 & Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 37/2005 
11. Η απόψυξη μπορεί να γίνει: 1) σε θερμοκρασία 2-5oC μέσα σε ειδικό δοχείο ώστε 
να αποφευχθεί η μόλυνση άλλων τροφίμων από το στάξιμο των υγρών τους σε αυτά, 2) σε 
τρεχούμενο νερό θερμοκρασίας μικρότερης των 21oC, 3) σε φούρνους μικροκυμάτων με 
την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και 4) σε καταψύκτη 
πολλαπλών χρήσεων. Η απόψυξη των τροφίμων υψηλού κινδύνου δεν πρέπει να γίνεται 
κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πάγκους ή σε νεροχύτες. Δεν επιτρέπεται να 
ξανακαταψύχεται τρόφιμο που έχει αποψυχθεί. 
12. Αποφυγή μόλυνσης από ωμά τρόφιμα και περιβαλλοντικούς ή χημικούς 
παράγοντες. Τα τρόφιμα κατά την αποθήκευση, έκθεση, προσφορά και μεταφορά πρέπει 
να είναι καλυμμένα. Οι προθήκες στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης, έκθεσης, αποθήκευσης 
πρέπει να κλείνουν ερμητικά ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σκόνης, βλαβερών εντόμων 
και τρωκτικών. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά σκεύη σερβιρίσματος για το κάθε 
είδος τροφίμου (π.χ. μπαρ αυτοεξυπηρέτησης). 
13. Χρήση ξεχωριστών εργαλείων - σκευών, πάγκων προετοιμασίας κ.τ.λ. και 
τοποθέτηση των τροφίμων στα ψυγεία με τάξη και κατά τρόπο που αποφεύγεται η 
ανάμειξή τους και η μεταξύ τους επαφή. Ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται λεπτομερώς 
πριν τη χρήση παρασκευασμένων τροφίμων, όπου είναι δυνατόν. Να γίνει έλεγχος εάν οι 
χειριστές τροφίμων πλένουν τα χέρια τους πριν και μετά την παρασκευή των ωμών και 
παρασκευασμένων τροφίμων. Έλεγχος ότι υπάρχουν διαδικασίες για την αποφυγή κοινού 
χειρισμού ωμών και παρασκευασμένων τροφίμων. Το πλύσιμο των τροφίμων πρέπει να 
γίνεται σε ξεχωριστούς νεροχύτες από τον εξοπλισμό, όταν το επιτρέπει το μέγεθος της 
κουζίνας. Τα λαχανικά συνιστάται να πλένονται με πόσιμο νερό. Δεν πρέπει να 
ξανασερβίρονται τρόφιμα που έχουν περισσέψει μετά το σερβίρισμα και τα οποία είναι 
πολύ πιθανόν να ήρθαν με επαφή με τους πελάτες. 



Σελίδα 117 από 137 

 

14. Να μην γίνεται άσκοπος χειρισμός τροφίμων με γυμνά χέρια. Σωστή χρήση του 
εξοπλισμού. Απόδειξη ότι τα γάντια απορρίπτονται ή πλένονται τα χέρια μετά από 
διαφορετικές διαδικασίες χειρισμού τροφίμων. 
15. Σωστή αποθήκευση των σκευών ώστε να προστατεύονται από σκόνες και άλλα 
είδη ρύπανσης, όπως από έντομα, τρωκτικά κ.τ.λ. Να μην υπάρχει επαφή των σκευών π.χ. 
κουτάλες, με έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. 
16. Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάρια υγείας. Απαγορεύεται η, με οποιαδήποτε 
ιδιότητα, απασχόληση σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε ατόμου είναι γνωστό 
ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα που μεταδίδεται δια των τροφών, ή ατόμου 
που πάσχει π.χ. από μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση, έλκη 
ή διάρροια, όταν υφίσταται άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Να γίνει συζήτηση με τον υπεύθυνο προσωπικού για το αν 
υπάρχει άτομο με μόλυνση ή ασθένεια και ποια είναι η πολιτική απαγόρευσης εκτέλεσης 
καθηκόντων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυτούς τους χειριστές 
τροφίμου. 
17. Για το πλύσιμο των χεριών στα διαστήματα μεταξύ του χειρισμού ωμών και 
μαγειρεμένων τροφίμων είναι απαραίτητη η ύπαρξη λεκάνης πλύσης χεριών, σαπουνιού 
και πετσετών. Σωστή χρήση γαντιών μιας χρήσης. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους 
επεξεργασίας τροφίμων. Το προσωπικό δεν βήχει και δεν φτερνίζεται κοντά στα τρόφιμα 
και δεν κάθεται πάνω στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Εκπαίδευση 
σε θέματα ατομικής υγιεινής. Χρήση αδιάβροχων επιδέσμων για τη προστασία των 
εκτεθειμένων πληγών. Η στολή ή ο ειδικός ιματισμός που φοράει το προσωπικό είναι 
καθαρός. Χρήση καλύμματος της κεφαλής, αν ασχολούνται με την παρασκευή, επεξεργασία 
και συσκευασία τροφίμων ή ποτών. 
18. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την επίβλεψη και την 
καθοδήγηση ή / και κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όσων χειρίζονται 
τρόφιμα, ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. 
19. Κάθε αντικείμενο, εγκατάσταση ή εξοπλισμός (όπως πάγκοι εργασίας, συσκευές 
κ.τ.λ.), τα οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να διατηρούνται καθαρά, να 
κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης 
των τροφίμων και να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επιτρέπεται ο επαρκής 
καθαρισμός των πέριξ χώρων. 
20. Τα μαγειρικά σκεύη και ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται καθαρά (απουσία 
ακαθαρσιών, λιπών, μούχλας, σκόνης κ.τ.λ.). 
21. Κάθε επιφάνεια που δεν έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να έχει σωστό 
σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτή η 
επιφάνεια μπορεί εύκολα να καθαριστεί και ότι δεν αποτελεί κίνδυνο μόλυνσης των 
τροφίμων. 
22. Οι σωληνίσκοι αναρρόφησης (καλαμάκια) πρέπει να τοποθετούνται σε ατομική 
θήκη συσκευασίας και να μην είναι εκτεθειμένοι και ξεσκέπαστοι. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται και τα πλαστικά αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρια κ.τ.λ.). 
23. Σε περίπτωση που υπάρχει μηχανή παραγωγής πάγου, η λειτουργία της πρέπει να 
είναι υγειονομικά αποδεκτή και σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρήση 
πόσιμου νερού και σωστή συντήρηση. 
24. Ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου πλύσης σκευών ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του 
καταστήματος. Για την πλύση των σκευών πρέπει να υπάρχει σύστημα ανάλογου αριθμού 
λεκανών, κατασκευασμένων από ανοξείδωτο μέταλλο (ή άλλο υγειονομικά αποδεκτό 
υλικό), χωρίς εσωτερικές γωνίες, με οπή στον πυθμένα και ελαστικό πώμα. Σύνδεση με το 
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αποχετευτικό σύστημα, εγκατάσταση κρύου - ζεστού νερού, ύπαρξη θερμοσίφωνα, 
κατάλληλη θερμοκρασία και ορθή χρήση απορρυπαντικών ουσιών αποδεκτών από 
υγειονομικής άποψης. Πλυντήριο πιάτων: Πλυντήριο πιάτων επαρκούς χωρητικότητας. Η 
θερμοκρασία νερού πλύσης να είναι >55oC και του νερού ξεπλύματος >77oC. Η 
θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται με κατάλληλα θερμόμετρα (συνιστώμενες θερμοκρασίες 
από τις διαδικασίες διαχείρισης που εκδόθηκαν για την ασφάλεια των τροφίμων στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες 2000 του Σύδνεϋ). Με το χέρι: Τα ποτήρια, τα κύπελλα καφέ κ.τ.λ. 
στην πρώτη λεκάνη θα σαπουνίζονται με ζεστό νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό και στη 
δεύτερη λεκάνη θα ξεπλένονται με άφθονο τρεχούμενο πολύ ζεστό νερό. Τα πιάτα, 
μαχαιροπήρουνα και άλλα σκεύη, αφού απαλλαγούν από υπολείμματα φαγητών, 
προπλένονται στην πρώτη λεκάνη με άφθονο πολύ ζεστό νερό και κατάλληλο 
απορρυπαντικό (διάλυση λιπών, σαλτσών κ.τ.λ.), στη συνέχεια σαπουνίζονται στη δεύτερη 
λεκάνη με ζεστό νερό και ξεπλένονται στην τρίτη λεκάνη με άφθονο τρεχούμενο πολύ ζεστό 
νερό. 
25. Επαρκής παροχή πόσιμου νερού από εγκεκριμένη πηγή, όπως ορίζεται από τη 
νομοθεσία. 
26. Το αποχετευτικό δίκτυο να είναι κατάλληλα κατασκευασμένο ώστε να μη 
δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων. Έλεγχος για τη σωστή σύνδεση των 
σωληνώσεων. Όχι ένδειξη σταγόνων, διαρροών υγρών αποβλήτων. 
27. Επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων πελατών που διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση. Σημεία ελέγχου: κατασκευή, διαστάσεις, προθάλαμοι, επιφάνειες τοίχων - 
οροφής - δαπέδου, αερισμός, φωτισμός, αποχετευτικό σύστημα, λεκάνες, νιπτήρες, ύπαρξη 
σαπουνιού, χαρτιού ή πετσετών μιας χρήσης ή αυτόματου μηχανήματος στεγνώματος κ.τ.λ, 
28. Επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων προσωπικού όπου αυτό είναι απαραίτητο (σε 
καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
αποχωρητηρίων προσωπικού αν απασχολούνται σ' αυτά λιγότερα από πέντε άτομα). 
Σύνδεση με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. Επαρκής αριθμός νιπτήρων, 
εγκατεστημένων στα κατάλληλα σημεία και προοριζόμενων ειδικά για το πλύσιμο των 
χεριών, εφοδιασμένων με ζεστό και κρύο νερό, υλικά για το καθάρισμα των χεριών και το 
υγιεινό στέγνωμα, και επαρκή και κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων. Όταν είναι αναγκαίο, 
οι εγκαταστάσεις για το πλύσιμο τροφίμων να διαχωρίζονται από τις εγκαταστάσεις για το 
πλύσιμο των χεριών και να μην χρησιμοποιούνται για άλλες δραστηριότητες παρά μόνο για 
το πλύσιμο των χεριών, 
29. Επαρκής αριθμός δοχείων απορριμμάτων που να πληρούν τους υγειονομικούς 
όρους, να φέρουν κάλυμμα που να εφαρμόζει στα χείλη του δοχείου στεγανά, ώστε να 
αποκλείεται η είσοδος σε αυτά εντόμων και τρωκτικών ή άλλων ζώων (σκύλοι, γάτες) και να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Τα απορρίμματα να μην είναι αποθηκευμένα 
κοντά σε τρόφιμα. Τα δοχεία απορριμμάτων να αδειάζονται και να καθαρίζονται 
καθημερινά. 
30. Να μην υπάρχουν ενδείξεις περιττωμάτων ζώων, μόλυνσης, κηλίδων, ζωντανών ή 
νεκρών παρασίτων. 
31. Λήψη απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών με τα 
ενδεικνυόμενα μέσα (μηχανικά ή χημικά). Π.χ. για τα εξωτερικά ανοίγματα από τα οποία 
υπάρχει κίνδυνος εισόδου εντόμων και τρωκτικών προτείνεται η σφράγισή τους ή η χρήση 
συρμάτινου πλέγματος No 16. Έλεγχος για τη συχνότητα πραγματοποίησης προγραμμάτων 
ελέχχου υποδοχών. Τήρηση φακέλου - αρχείου καταπολέμησης εντόμων τρωκτικών που θα 
διαθέτει τα τιμολόγια , τα πιστοποιητικά , τα φάρμακα , σχεδιαγράμματα που 
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παρουσιάζουν τους δολωματικούς σταθμούς και ότι σχετικό με τις εφαρμογές 
καταπολέμησης εντόμων - τρωκτικών . 
32. Διατήρηση σε καλή κατάσταση και καθαρισμός και όπου είναι αναγκαίο 
απολύμανση. Κατασκευή από αδιαπότιστο και λείο υλικό, χωρίς ρωγμές και κατάλληλη 
κλίση για την αποστράγγιση της επιφάνειας, όπου απαιτείται, 
33. Επαρκής φυσικός φωτισμός (παράθυρα και υαλόθυρες) ή τεχνητός φωτισμός. 
Πλήρης φυσικός ή τεχνητός αερισμός με θύρες, παράθυρα και φεγγίτες των θυρών ή 
παραθύρων. Όπου απαιτείται (κατά το ψήσιμο κρέατος ή σε υπόγειους χώρους κ.τ.λ.) 
ύπαρξη ειδικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων συνεχούς και πλήρους ανανέωσης του 
αέρα. 
34. Οι επικίνδυνες ή/και μη εδώδιμες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου των 
ζωοτροφών, πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση και να αποθηκεύονται σε 
ξεχωριστούς και ασφαλείς περιέκτες. Τα μικροβιοκτόνα, εντομοκτόνα και άλλα χημικά 
καθαριότητας να αποθηκεύονται σε ξεχωριστή περιοχή από τα τρόφιμα. Όχι πιθανότητα 
διασταυρούμενης μόλυνσης. 
35. Οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί έτσι ώστε να μην 
δημιουργούνται ανθυγιεινές εστίες και ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη εντόμων – 
τρωκτικών . 
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΆΡΘΡΟ 2 ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΙ 
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 
1. «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: 
α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για 
πόση, μαγείρευμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την 
προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή 
δοχεία· 
β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, 
επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, εκτός αν οι αρμόδιες εθνικές αρχές κρίνουν ότι η ποιότητα του νερού δεν 
μπορεί να επηρεάσει την υγιεινή των τροφίμων στην τελική τους μορφή· 
2. «οικιακά συστήματα διανομής»: ο σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που 
έχουν εγκατασταθεί μεταξύ των βρυσών που συνήθως χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη 
κατανάλωση και του δικτύου διανομής, αλλά μόνον εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην 
ευθύνη του φορέα ύδρευσης, υπό την ιδιότητά του αυτή. 
Γενικές υποχρεώσεις 
1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών τους δυνάμει άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Για τους σκοπούς των ελαχίστων απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό εφόσον: 
α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε 
αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 
και 
β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β, 
και εφόσον, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 και 10, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν, σύμφωνα με τη συνθήκη, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. 
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2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση 
υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο μέτρο που 
αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του 
νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πόσιμου νερού. 
η) «καθαρό θαλάσσιο νερό»: το φυσικό, τεχνητό ή καθαρισμένο θαλάσσιο ή υφάλμυρο 
νερό που δεν περιέχει μικροοργανισμούς, επιβλαβείς ουσίες ή τοξικό θαλάσσιο πλαγκτόν σε 
ποσότητες που μπορεί να έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην υγειονομική ποιότητα 
των τροφίμων· 
θ) «καθαρό νερό»: το καθαρό θαλάσσιο νερό και το γλυκό νερό ανάλογης ποιότητας· 
ι) «πρώτη συσκευασία»: 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· 
ια) «δεύτερη συσκευασία»: η τοποθέτηση σε δεύτερο δοχείο ενός ή περισσότερων 
τροφίμων που έχουν υποστεί πρώτη συσκευασία, καθώς και το ίδιο το δεύτερο δοχείο· 
ιβ) «ερμητικά σφραγισμένο δοχείο»: το δοχείο που είναι σχεδιασμένο και προορίζεται να 
παρέχει ασφάλεια κατά της εισόδου πηγών κινδύνου· 
ιγ) «μεταποίηση»: ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της 
ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή 
συνδυασμού αυτών των μεθόδων· 
ιδ) «μη μεταποιημένα προϊόντα»: τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υποστεί μεταποίηση και τα 
οποία περιλαμβάνουν τα προϊόντα που έχουν υποστεί διαίρεση, χωρισμό, αποκοπή, κοπή, 
αφαίρεση οστών, πολτοποίηση, αποφλοίωση, εκδορά, κονιοποίηση, τεμαχισμό, 
καθαρισμό, καλλωπισμό, άλεση, αφαίρεση του κελύφους, ψύξη, κατάψυξη, βαθιά 
κατάψυξη, ή απόψυξη· 
ιε) «μεταποιημένα προϊόντα»: τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη 
μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα 
οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 
2.Εφαρμόζονται επίσης οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. 
3. Στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, οι όροι «όταν είναι αναγκαίο», 
«ενδεχομένως», «κατάλληλος» και «επαρκής» σημαίνουν, αντίστοιχα, όταν είναι αναγκαίο, 
ενδεχομένως, κατάλληλο ή επαρκές για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. 
Τ  Ε  Λ  Ο  Σ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  Ε.Κ 852/2004 
και οι ορισμοί των άρθρων 2 & 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 : 
ΆΡΘΡΟ 2  178/2002 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «τρόφιμα» (ή «είδη διατροφής») νοούνται 
ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία 
προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για 
τον σκοπό αυτόν. 
Στα «τρόφιμα» περιλαμβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, περιλαμβανομένου 
του νερού, η οποία ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της 
παρασκευής ή της επεξεργασίας τους. Επίσης περιλαμβάνεται το νερό μετά το σημείο 
συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 98/83/ΕΚ και με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων των οδηγιών 80/778/ΕΟΚ και 98/83/ΕΚ. 
Στα «τρόφιμα» δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) ζωοτροφές, 
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β) ζώντα ζώα, εκτός εάν παρασκευάζονται για διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη 
κατανάλωση, 
γ) φυτά πριν από τη συγκομιδή, 
δ) φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ (1) και 92/73/ΕΟΚ (2) 
του Συμβουλίου, 
ε) καλλυντικά κατά την έννοια της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), 
στ) καπνός και προϊόντα καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 89/622/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(‘), 
ζ) ναρκωτικές ή ψυχοτρόποι ουσίες κατά την έννοια της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961, και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις 
ψυχοτρόπους ουσίες του 1971, 
η) τα κατάλοιπα και οι μολυσματικές προσμείξεις. 
ΆΡΘΡΟ 3  178/2002 ΆΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
«νομοθεσία για τα τρόφιμα»: οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διοικητικές ρυθμίσεις που 
διέπουν τα τρόφιμα γενικότερα και την ασφάλεια των τροφίμων ειδικότερα, είτε σε 
κοινοτικό είτε σε εθνικό επίπεδο· ο όρος καλύπτει οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής των τροφίμων, καθώς και των ζωοτροφών που παράγονται για 
ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή χορηγούνται ως τροφή σε αυτά. 
«επιχείρηση τροφίμων»: κάθε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία 
ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων, 
«υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη 
να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα μέσα στην 
επιχείρηση τροφίμων που έχουν υπό τον έλεγχό τους, 
«ζωοτροφές»: οι ουσίες ή τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των πρόσθετων υλών, είτε 
έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για χορήγηση 
τροφής από το στόμα στα ζώα, 
«επιχείρηση ζωοτροφών»: οποιαδήποτε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή όχι και δημόσια ή 
ιδιωτική, η οποία πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής, 
παρασκευής, μεταποίησης, αποθήκευσης, μεταφοράς ή διανομής ζωοτροφών, 
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε παραγωγού ο οποίος παράγει, επεξεργάζεται ή 
αποθηκεύει ζωοτροφές με σκοπό τη χορήγηση τροφής σε ζώα που βρίσκονται στην κατοχή 
του, 
«υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την 
ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
μέσα στην εταιρεία ζωοτροφών που έχουν υπό τον έλεγχό τους, 
«λιανική»: ο χειρισμός ή/και η μεταποίηση τροφίμων και η αποθήκευσή τους στο σημείο 
πώλησης ή παράδοσης στον τελικό καταναλωτή· περιλαμβάνονται οι τερματικοί σταθμοί 
διανομής, οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, τα κυλικεία εργοστασίων, η τροφοδοσία 
οργανισμών, τα εστιατόρια και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, 
τα καταστήματα, τα κέντρα διανομής και τα πρατήρια χονδρικής, 
«διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίμων ή ζωοτροφών με σκοπό την πώληση, 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
μεταβίβασης είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, η διανομή ή οι άλλες 
μορφές μεταβίβασης, 
«κίνδυνος»: ο βαθμός στον οποίο είναι πιθανή μια επιβλαβής συνέπεια στην υγεία και η 
σοβαρότητα αυτής της συνέπειας, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας πηγής κινδύνου, 
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(‘) ΕΕ L 359 της 8.12.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
92/41/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 11.6.1992, σ. 30). 
 «ανάλυση του κινδύνου»: η διαδικασία που αποτελείται από τρεις αλληλένδετες 
συνιστώσες: αξιολόγηση του κινδύνου, διαχείριση του κινδύνου και ενημέρωση σχετικά με 
τον κίνδυνο, 
«αξιολόγηση του κινδύνου»: η διαδικασία επιστημονικής βάσης που απαρτίζεται από 
τέσσερα βήματα: τον προσδιορισμό της πηγής του κινδύνου, τον χαρακτηρισμό της πηγής 
του κινδύνου, την αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και τον χαρακτηρισμό του 
κινδύνου, 
«διαχείριση του κινδύνου»: η διαδικασία, η οποία διακρίνεται από την αξιολόγηση του 
κινδύνου, της στάθμισης εναλλακτικών πολιτικών, αφού ζητηθεί η γνώμη των 
ενδιαφερόμενων μερών και αφού ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση του κινδύνου και άλλοι 
εύλογοι παράγοντες και, εάν χρειαστεί, της επιλογής των κατάλληλων μέσων πρόληψης και 
ελέγχου, 
«ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο»: η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου, όσον αφορά τις πηγές του 
κινδύνου και τους κινδύνους, τους παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο και τους 
διάφορους τρόπους αντίληψης του κινδύνου, μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου, των 
διαχειριστών του κινδύνου, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης 
της εξήγησης των πορισμάτων που συνδέονται με την αξιολόγηση του κινδύνου και η βάση 
των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου, 
«πηγή κινδύνου»: ένας βιολογικός, χημικός ή φυσικός παράγοντας στα τρόφιμα ή τις 
ζωοτροφές ή μια κατάσταση των τροφίμων, που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει 
αρνητικές συνέπειες στην υγεία, 
«ανιχνευσιμότητα»: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, 
ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή 
αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους, 
«στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής»: οιοδήποτε στάδιο, περιλαμβανομένης 
της εισαγωγής, από την πρωτογενή παραγωγή ενός τροφίμου μέχρι και την πώλησή του ή τη 
διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή και, όπου συντρέχει λόγος, η εισαγωγή, η παραγωγή, 
η παρασκευή, η διανομή, η πώληση και η διάθεση ζωοτροφών, 
«πρωτογενής παραγωγή»: η παραγωγή, εκτροφή ή ανάπτυξη πρωτογενών προϊόντων, 
περιλαμβανομένης της συγκομιδής, του αρμέγματος και όλων των σταδίων της ζωικής 
παραγωγής πριν από τη σφαγή. Περιλαμβάνει επίσης τη θήρα και την αλίευση, καθώς και 
τη συγκομιδή άγριων προϊόντων, 
«τελικός καταναλωτής»: ο τελευταίος καταναλωτής τροφίμων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί 
τα τρόφιμα στο πλαίσιο λειτουργίας ή δραστηριότητας μιας επιχείρησης τροφίμων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1. Κάθε αντικείμενο, συσκευή ή εξοπλισμός, με το οποίο 
έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα, πρέπει: 
α) να καθαρίζεται αποτελεσματικά και, όταν είναι αναγκαίο, 
να απολυμαίνεται. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει 
να πραγματοποιούνται αρκετά συχνά ώστε να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος μόλυνσης· 
β) να κατασκευάζεται με κατάλληλο τρόπο και υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση, 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης· 



Σελίδα 123 από 137 

 

γ) με εξαίρεση τα δοχεία και τις συσκευασίες μιας χρήσεως, να κατασκευάζεται με 
κατάλληλο τρόπο και υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορεί να 
καθαρίζεται και, όταν είναι ανάγκη, να απολυμαίνεται, και 
δ) να είναι εγκατεστημένο κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό του εξοπλισμού 
και των πέριξ χώρων. 
2. Όταν είναι αναγκαίο, ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει κάθε κατάλληλη συσκευή ελέγχου για 
να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. 
3. Εάν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα για να εμποδίζεται η διάβρωση του 
εξοπλισμού και των δοχείων, τα πρόσθετα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
την ορθή πρακτική. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
1. Τα απορρίμματα τροφών, τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα και τα άλλα απορρίμματα πρέπει 
να απομακρύνονται το ταχύτερο από χώρους όπου υπάρχουν 
τρόφιμα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευσή τους. 
2. Τα απορρίμματα τροφών, τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα και τα 
άλλα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε δοχεία που 
κλείνουν, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων 
μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλοι 
χρησιμοποιούμενοι τύποι δοχείων ή συστημάτων απομάκρυνσης 
είναι κατάλληλοι. Τα δοχεία αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένα, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν 
είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. 
3. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την αποθήκευση και την απομάκρυνση μη 
εδώδιμων υποπροϊόντων και άλλων απορριμμάτων. Οι χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων 
πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διατηρούνται πάντοτε 
καθαροί και, όταν είναι αναγκαίο, να προλαμβάνεται η διείσδυση ζώων και επιβλαβών 
οργανισμών. 
4. Τα υγρά απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, 
σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν 
πηγή μόλυνσης, είτε άμεσα είτε έμμεσα. L 226/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 25.6.2004 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 
1. α) Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή πόσιμου νερού, το οποίο 
πρέπει να χρησιμοποιείται οσάκις χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι δεν μολύνονται τα τρόφιμα. 
β) Για τα ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιείται καθαρό νερό. Για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα 
εχινόδερμα, τα χιτωνοφόρα και τα θαλάσσια γαστερόποδα είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιείται καθαρό θαλασσινό νερό· για εξωτερικό πλύσιμο, είναι επίσης 
δυνατόν να χρησιμοποιείται καθαρό νερό. Όταν χρησιμοποιείται τέτοιο νερό, πρέπει να 
υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις για την παροχή του. 
2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό, παραδείγματος χάρη για 
πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη και άλλους παρεμφερείς σκοπούς, πρέπει να 
κυκλοφορεί σε χωριστό δίκτυο που να φέρει τη σχετική ένδειξη. Το μη πόσιμο νερό δεν 
πρέπει να συνδέεται με τα δίκτυα πόσιμου νερού ούτε να υπάρχει δυνατότητα αναρροής 
στα δίκτυα πόσιμου νερού. 
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3. Το ανακυκλωμένο νερό που χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση ή ως συστατικό δεν 
πρέπει να παρουσιάζει κίνδυνο μόλυνσης. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις ίδιες 
προδιαγραφές με το πόσιμο νερό, εκτός εάν αποδεικνύεται στην αρμόδια αρχή ότι η 
ποιότητα του νερού δεν μπορεί να θίξει την καταλληλότητα του τροφίμου στην τελική του 
μορφή. 
4. Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή που μπορεί να μολύνει τρόφιμα πρέπει να 
παράγεται από πόσιμο νερό, ή, αν χρησιμοποιείται για την ψύξη ολόκληρων αλιευτικών 
προϊόντων, από καθαρό νερό. Πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να 
αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση. 
5. Ο ατμός που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένος 
από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει τα τρόφιμα. 
6. Όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία μέσα σε ερμητικά σφραγισμένα 
δοχεία, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των δοχείων 
μετά τη θερμική επεξεργασία δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης των τροφίμων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII   ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
1. Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από 
κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται 
εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, 
καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό. 
2. Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με 
οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας με 
τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι 
φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή 
προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχει από δερματική μόλυνση, έλκη ή διάρροια, εάν 
υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης. Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε 
επιχείρηση τροφίμων το οποίο έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με 
τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα 
αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να 
αποτελούν πηγή μόλυνσης. 
2. Τα υλικά πρώτης συσκευασίας πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται 
σε κίνδυνο μόλυνσης. 
3. Οι εργασίες πρώτης και δεύτερης συσκευασίας πρέπει να πραγματοποιούνται κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση των προϊόντων. Ανάλογα με την περίπτωση, ιδίως 
όταν χρησιμοποιούνται μεταλλικά κουτιά και γυάλινα βαζάκια, πρέπει να ελέγχεται η 
ακεραιότητα και η καθαριότητα του δοχείου. 
4. Τα υλικά πρώτης και δεύτερης συσκευασίας που επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα, 
πρέπει να είναι εύκολο να καθαρισθούν και, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να απολυμανθούν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ  ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν μόνο για τρόφιμα που 
διατίθενται στην αγορά σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία. 
1. Οιαδήποτε θερμική επεξεργασία που χρησιμοποιείται για τη 
μεταποίηση μη μεταποιημένου προϊόντος ή για την περαιτέρω 
μεταποίηση μεταποιημένου προϊόντος πρέπει: 
α) να φέρνει κάθε μέρος του προϊόντος που υφίσταται 
επεξεργασία σε δεδομένη θερμοκρασία για δεδομένη χρονική 
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περίοδο 
και β) να εμποδίζει τη μόλυνση του προϊόντος κατά τη διαδικασία. 
L 226/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.6.20042. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι η χρησιμοποιούμενη διαδικασία επιτυγχάνει τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις 
κυριότερες σχετικές παραμέτρους (συγκεκριμένα θερμοκρασία, πίεση, σφράγιση και 
μικροβιολογία), χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, αυτόματες συσκευές. 
3. Η χρησιμοποιούμενη διαδικασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρότυπο (π.χ. παστερίωση, υπερυψηλή θερμοκρασία ή αποστείρωση). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙΙ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν: 
1. ότι τα πρόσωπα που χειρίζονται τρόφιμα, επιβλέπονται και καθοδηγούνται ή/και 
εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, ανάλογα με τις εκτελούμενες 
εργασίες· 
2. ότι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή για την εφαρμογή 
των σχετικών οδηγών, έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα στην εφαρμογή των αρχών HACCP και 
3. τη συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου σχετικά με τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ορισμένους κλάδους 
τροφίμων. 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Τον  Ν.3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

 αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε .
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	Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.
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	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  852/2004 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
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	β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω  ηλεκτρονικού εμπορίου.
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	 Χώρο επεξεργασίας,  μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων φαγητών
	 Χώρο πλύσεως σκευών
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	Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
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