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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

O παρών ΟΔΗΓΟΣ δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Παρεμβατικών Προγραμμάτων 
σε Θέματα Διαχείρισης Τροφίμων σε Χώρους Μαζικής Εστίασης», της 
Πράξης «Εστίαση – Έλεγχος της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφί-
μων σε Χώρους Μαζικής Εστίασης – Παρεμβατικά Προγράμματα», 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε Νοσοκομεία, Γη-
ροκομεία και Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν 
Κύκλοι Ευαισθητοποίησης, σε όλες τις ενταγμένες στο έργο μονά-
δες, εκπαιδεύτηκαν δε, συνολικά, 310 άτομα (διαιτολόγοι/διατροφο-
λόγοι, αποθηκάριοι, μάγειροι, βοηθοί μαγείρων, τραπεζοκόμοι, λαντζιέ-
ρηδες, καθαρίστριες) στις βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας 
Τροφίμων, μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 12 ωρών.

Στην πραγματοποίηση των Κύκλων αυτών ακολουθήθηκαν οι γενικές 
αρχές που καθιέρωσε ο Ε.Φ.Ε.Τ., για την εκπαίδευση των χειριστών 
τροφίμων, χρησιμοποιήθηκε δε σχετικό προς τούτο υλικό, με τις ανα-
γκαίες και κατάλληλες προσαρμογές, ώστε να ικανοποιούνται οι ειδι-
κές απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων των μονάδων αυτών.

Στους εκπαιδευθέντες χορηγήθηκαν σχετικές Βεβαιώσεις παρακο-
λούθησης.

Μέσα από τις δράσεις του Υποέργου 2, για τη «Διάχυση και Προβολή» 
του έργου, ο εύχρηστος και εκλαϊκευμένος αυτός ΟΔΗΓΟΣ προβλέ-
πεται να διανεμηθεί σε όλες τις νοσοκομειακές και άλλες προνοιακές 
μονάδες της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συν-
θηκών Υγιεινής και Ασφάλειας των προσφερόμενων γευμάτων.
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ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Nα μάθουμε πώς να δουλεύουμε σωστά, για παραγωγή και 
διάθεση ασφαλών τροφίμων

Να κατανοήσουμε γιατί ο καθένας μας, η επιχείρηση και η 
κοινωνία χρειάζονται ασφαλή τρόφιμα

Να ικανοποιήσουμε την απαίτηση της νομοθεσίας για εκπαί-
δευση 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποφυγή επιμολύνσεων

Παραγωγή ασφαλών τροφίμων

Αποφυγή τροφοδηλητηριάσεων 

Αποτελεσματικότητα στην εργασία 

Τήρηση σχετικής νομοθεσίας
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ο χώρος του νοσοκομείου είναι ένας ιδιόμορφος χώρος, ο 
οποίος εξ ορισμού επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα αναφορικά 
με την υγιεινή των τροφίμων.

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς είναι πιο ευάλωτοι στις τροφο-
γενείς λοιμώξεις - τοξινώσεις και είναι περισσότερο πιθανό 
να υποστούν σοβαρές συνέπειες.

Είναι δύσκολο να συγκριθεί ο κίνδυνος τροφογενούς λοίμω-
ξης ή τοξίνωσης στο νοσοκομείο, με τον αντίστοιχο κίνδυνο 
από φαγητό, που έχει παρασκευαστεί αλλού. 

H πιθανότητα να διαγνωσθεί και να καταγραφεί μια τέτοιου 
είδους λοίμωξη ή τοξίνωση είναι μεγαλύτερη στο νοσοκομει-
ακό περιβάλλον. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟ; 

Σύμφωνα με την Κοινοτική και Ελληνική Νομοθεσία, ως τρό-
φιμα χαρακτηρίζονται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή από τον άνθρωπο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΟ;

Ασφαλές είναι το τρόφιμο, που μπορεί να καταναλωθεί χω-
ρίς να προκαλέσει ασθένεια (τροφική δηλητηρίαση ή τραυ-
ματισμό ή άλλη βλάβη στην υγεία του καταναλωτή ), με την 
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σωστά και η κατανάλωσή 
του δεν υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;

Όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να είναι τα τρόφιμα ασφα-
λή και υγιεινά. 
Τα μέτρα καλύπτουν όλα τα στάδια: από την πρωτογενή πα-
ραγωγή, την παρασκευή/παραγωγή, μεταποίηση, συσκευα-
σία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση ή την διά-
θεση προς πώληση ή προσφορά στον καταναλωτή.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κίνδυνος:
παράγοντας/ουσία, που κάνει το τρόφιμο ακατάλληλο ή επι-
κίνδυνο για κατανάλωση (μη ασφαλές)

• Μικροβιολογικός/Βιολογικός
• Χημικός 
• Φυσικός
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ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επιμόλυνση: 
Η μεταφορά κινδύνου, από μία μολυσμένη πηγή στο τρόφιμο

Τρόποι Επιμόλυνσης Τροφίμων:

• Άμεσα (π.χ. τα ωμά τρόφιμα αγγίζουν τα μαγειρευμένα)

• Έμμεσα: 
 με διασταυρούμενη επιμόλυνση      
  (π.χ. με τη χρήση ενδιάμεσου φορέα, με στάξιμο αίματος - 

από ωμό κρέας - πάνω σε μαγειρευμένο) 

Η επιμόλυνση μπορεί να συμβεί σε όλα τα στάδια των διαδι-
κασιών παραγωγής/παρασκευής των τροφίμων.

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ
ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
- Είναι μικροοργανισμοί, μη ορατοί με γυμνό μάτι
- Ορισμένα παράγουν τοξίνες 
- Ορισμένα αυξάνονται και στην ψύξη (έστω και αργά)
-  Ορισμένα επιβιώνουν μετά το μαγείρευμα (παράγουν ανθε-

κτικά σπόρια)
- Ορισμένα είναι χρήσιμα

Προσοχή: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΑΠΟ ΖΥΜΕΣ, ΜΥΚΗΤΕΣ 
-  Βρίσκονται στον αέρα, έδαφος, φυτά, ζώα, νερό και μερικά 

στα τρόφιμα.
-  Έχουν καλή ανάπτυξη σε χαμηλής υγρασίας γλυκά ή/και 

όξινα τρόφιμα.
-  Μερικά παράγουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, τις μυκοτοξί-

νες (π.χ. αφλατοξίνες).

ΑΠΟ ΙΟΥΣ
- Δεν αναπτύσσονται στα τρόφιμα
- Μεταφέρονται με τα τρόφιμα 
- Συχνά επιβιώνουν από το μαγείρευμα ή την ψύξη
- Τα τρόφιμα μολύνονται κυρίως από τους ανθρώπους

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
- Έχουν ανάγκη από ξενιστή
-  Υπάρχουν σε ζώα, από τα οποία μεταφέρονται στον άνθρωπο
- Καταστρέφονται με καλό μαγείρευμα
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Θερμοκρασία: επικίνδυνες θερμοκρασίες 5ο έως 60οC
Ατμόσφαιρα: αερόβιοι - αναερόβιοι - προαιρετικοί 
Τροφή: θρεπτικές ουσίες από τρόφιμα (πρωτεΐνες, υδατάν-
θρακες κ.λπ.)
Υγρασία: ενεργότητα νερού (aw = 0,85 - 0,97)
Χρόνος: max 4h παραμονής στην Επικίνδυνη Ζώνη Θερ-
μοκρασιών
Οξύτητα: ελαφρά όξινο (pH: 4,6 έως 7,5)

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Μειώνουμε την υγρασία του τροφίμου (αποξήρανση, προ-
σθήκη ζάχαρης κ.λπ.).

Αυξάνουμε την οξύτητα του τροφίμου (προσθήκη ξυδιού, λε-
μονιού κ.λπ.).

Το μαγειρεύουμε σωστά (πάνω από 75οC). 

Το αποθηκεύουμε σε ψύξη ή κατάψυξη. 
(Η ψύξη επιβραδύνει - η κατάψυξη αδρανοποιεί)

Μειώνουμε το χρόνο παραμονής του στην Επικίνδυνη Ζώνη 
Θερμοκρασιών (5ο - 60οC).

ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:
- Εντομοκτόνα
- Πρόσθετα τροφίμων
- Απορρυπαντικά και απολυμαντικά
- Βιομηχανικά χημικά (λάδια, γράσο, ψυκτικά υγρά κ.ά.)
-  Χημικές ουσίες από το περιβάλλον (φυτοφάρμακα, λιπά-

σματα, διοξίνες κ.ά.)

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΞΙΝΕΣ:
-  Τοξίνες ιχθυηρών (Histamine, Shellfish Poisoning, 

Ciguatera toxin κ.ά.)
- Τοξίνες φυτών
- Τοξίνες μανιταριών

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ, ως προς το τρόφιμο:
- Μπορεί να περιέχονται στις α’ ύλες 
- Υλικά συσκευασίας (γυαλί, ξύλο, πλαστικό κ.ά.)
-  Προσωπικό (τρίχες, κουμπιά, τσιγάρα, κοσμήματα, νύχια κ.ά.)
- Εργαλεία καθαρισμού (τρίχες από βούρτσες κ.ά.)
- Κτίρια & εξοπλισμός (σκουριές, βαφές, βίδες κ.ά.)
- Υλικά συντήρησης (ρινίσματα, καλώδια κ.ά.)
- Έντομα και λοιπά ζώα (φτερά, περιττώματα κ.ά.)
-  Εξοπλισμός ανακοινώσεων & γραφική ύλη (καρφίτσες, κα-

πάκια κ.ά)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Υψηλού Κινδύνου
-  Προϊόντα που δεν υφίστανται περαιτέρω θερμική επεξερ-

γασία από τον καταναλωτή (π.χ. σαλάτες, μαλακά τυριά)

Μέσου Κινδύνου
-  Προϊόντα που υφίστανται θερμική επεξεργασία, πριν την 

κατανάλωσή τους, από τον καταναλωτή (π.χ. ωμό κρέας, 
ωμά ψάρια)

Χαμηλού Κινδύνου
-  Προϊόντα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της τεχνολογίας 

τους, η επιμόλυνσή τους είναι σπάνια και κυρίως οφείλεται 
σε φυσικούς παράγοντες (π.χ. μαρμελάδες, ξηρά ζυμαρικά)
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ΕΥΠΑΘΗ – ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τρόφιμα στα οποία αναπτύσσονται γρήγορα οι μικροορ-
γανισμοί:

- Κρέας και πουλερικά (και προϊόντα τους) 
- Ψάρια, θαλασσινά (και προϊόντα τους) 
- Γάλα, τυριά, τυροκομικά
- Αυγά (και προϊόντα τους)
- Μαγειρευμένα: ρύζι, δημητριακά, όσπρια, σόγια κ.λπ.
- Σαλάτες
- Μαγειρευμένα φαγητά
- Επιδόρπια (π.χ. κρέμες, ρυζόγαλο κ.λπ.)
- Άλλα τρόφιμα (π.χ. σάντουιτς, πίτες)

ΤΑ ΕΥΠΑΘΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΨΥΞΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

- Βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας
- Έγκυες γυναίκες
- Ηλικιωμένοι
- Άρρωστοι 
- Άνθρωποι με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Αποφυγή επιμολύνσεων από το περιβάλλον: 
- σωστή συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού
- εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης
- εφαρμογή συστήματος μυοκτονίας και απεντόμωσης
 
Αποφυγή επιμολύνσεων από χημικά:
- σωστή χρήση απορρυπαντικών και απολυμαντικών
- προσεκτική χρήση πρόσθετων ουσιών

Πάντα συνεργαζόμαστε, μόνο με 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

> +60oC θανάτωση των μικροβίων  
> 70oC/2min ή 75oC καταστροφή βλαστικών μορφών
> 80oC καταστροφή ορισμένων σπόρων 

+5o έως +60oC
Επικίνδυνη Ζώνη Θερμοκρασιών
Γρήγορη αύξηση μικροβίων 

0o έως +5oC
Πολύ αργή αύξηση μικροβίων

< 0oC
 Αναστολή Πολλαπλασιασμού

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σωστοί χειρισμοί προϊόντων: 
-  Η τήρηση των Κανόνων Υγιεινής σε όλη την αλυσίδα παρα-

γωγής τους. 
-  Από την παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία, επεξεργα-

σία έως και τη διάθεση, με σκοπό να αποφευχθεί η οποια-
δήποτε επιμόλυνσή τους.

ΟΡΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αποφυγή επιμολύνσεων από τον άνθρωπο και αντί-
στροφα: 
τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό (καθαρή ενδυ-
μασία, σκούφος, γάντια κ.ά.)

Αποφυγή επιμολύνσεων από άλλα προϊόντα:
- διαχωρισμός ειδών (πουλερικά, από άλλα κρέατα)
-  διαχωρισμός κατηγοριών (ωμά τρόφιμα, από έτοιμα φαγητά)
-  διαχωρισμός ακατάλληλων και ληγμένων προϊόντων, από 

τα υγιή 
-  τήρηση κανόνων υγιεινής στην αποθήκη (ψυγείο, καταψύ-

κτης, περιβάλλον)
-  εφαρμογή σωστής επεξεργασίας και χειρισμού των τρο-

φίμων (σχέση θερμοκρασίας και χρόνου/τήρηση αλυσίδας 
ψύξης)
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ΑΛΥΣΙΔΑ ΨΥΞΗΣ

Τί είναι η Αλυσίδα Ψύξης;
-  Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ψύξης του προϊό-

ντος, σε όλα τα στάδια της παραγωγής του, έως τον τελικό 
καταναλωτή (παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθε-
ση). 

Από τί εξαρτάται η τήρηση της Αλυσίδας Ψύξης;
-  Από τη θερμοκρασία του χώρου, όπου αυτό βρίσκεται, σε 

σχέση με το χρονικό διάστημα παραμονής του στη θερ-
μοκρασία αυτή.

ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
ΨΥΞΗΣ

-  Πρέπει να γνωρίζουμε τη Θερμοκρασιακή Κατάσταση 
του προϊόντος που παραλαμβάνουμε

-  Πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση και την ψυκτική 
ικανότητα των αποθηκευτικών μας χώρων και των σημεί-
ων διάθεσης

  
-  Αποτρέπουμε την αύξηση της θερμοκρασίας των προϊό-

ντων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύντομη επεξεργασία των 
προϊόντων εκτός ψύξης, τη σωστή έκθεσή τους στα σημεία 
πώλησης κ.τ.λ. 

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 

Είναι ασθένειες, που προκαλούνται στους ανθρώπους, 
από την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν:
 
-  Παθογόνους μικροοργανισμούς (λοιμώξεις) ή τοξί-

νες, που παράγουν αυτοί (τοξινώσεις)

- Επικίνδυνες χημικές ουσίες 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΟΦΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

- Συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές
-  Τήρηση κανόνων Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής και 

Διατήρησης τροφίμων 
- Τήρηση κανόνων Υγιεινής από το προσωπικό
- Σωστός Χειρισμός και Επεξεργασία των προϊόντων
- Σωστή Ανακύκλωση Προϊόντων (FIFO)
- Εφαρμογή πλάνου Καθαρισμού και Απολύμανσης
- Τήρηση Αλυσίδας Ψύξης
- Εφαρμογή πλάνου Μυοκτονίας και Απεντόμωσης
-  Σωστή διαχείριση Απορριμμάτων και Ακατάλληλων τρο-

φίμων
-  Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφί-

μων (HACCP - ISO:22000) / Παρακολούθηση και Τήρη-
ση Αρχείων 
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«ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ»

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

-  Γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα

- Δημητριακά
- Όσπρια
- Αυγά και προϊόντα αυγών 

- Ψάρια, οστρακοειδή
- Σιτάρι
- Σόγια και προϊόντα σόγιας
- Ξηροί καρποί

  Staphylococcus aureus

  E. coli

  Salmonella enteritides

 Listeria monocytogenes

THE MICROBE GANG
A Few Of My Associates And 

Myself Are Planning A Trip To 
Your Establishment Soon; You’ll 

Know When We’ve Arrived!
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Προσοχή:
Επισημαίνετε τη σύσταση των γευμάτων στα μενού, με έμ-
φαση στα αλλεργιογόνα, για να λαμβάνουν γνώση οι ευαί-
σθητες ομάδες καταναλωτών.

ΚΥΡΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

- Αυγά
- Αραχίδες
- Γάλα
- Δημητριακά με γλουτένη
-  Διοξείδιο του θείου (που χρησιμοποιείται ως αντιοξειδω-

τικό και συντηρητικό, π.χ. στα ξηρά φρούτα, το κρασί, τις 
επεξεργασμένες πατάτες)

-  Λούπινα (όσπρια που ανήκουν στην οικογένεια των φαβο-
ειδών)

- Μαλάκιο (του είδους Molluscs)
- Μουστάρδα
- Ξηροί καρποί με κέλυφος
- Οστρακοειδή
- Σέλινο
- Σησάμι
- Σόγια
- Ψάρια

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



24 Πράξη: Εστίαση - Έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης- 
Παρεμβατικά προγράμματα  ΟΠΣ  372969

25ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ 
KAI ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-  Ατομική Υγιεινή: είναι η τήρηση κανόνων και διαδικασιών, 
που πρέπει να εφαρμόζει το προσωπικό.

-  Σκοπός: η μείωση της πιθανότητας επιμόλυνσης των τρο-
φίμων (μικροβιολογική, φυσική, χημική επιμόλυνση) άμεσα 
ή έμμεσα από τον εργαζόμενο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- Φροντίζουμε την υγεία μας 
-  Φροντίζουμε την καθαριότητά μας και έχουμε καλές συνήθειες
-  Χειριζόμαστε σωστά τα τρόφιμα και συνεργαζόμαστε προς 

όφελος της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

- Έχουμε πιστοποιημένο βιβλιάριο / πιστοποιητικό υγείας 
- Αναφέρουμε στον προϊστάμενό μας τυχόν ασθένειες 
-  Όταν αισθανθούμε αδιαθεσία, δεν ερχόμαστε σε επαφή με 

τρόφιμα, ιδίως όταν είναι ανοιχτές οι συσκευασίες τους
- Επιστρέφουμε στην εργασία μόνο με ιατρική βεβαίωση
-  Καλύπτουμε τις πληγές, κοψίματα, δερματικές μολύνσεις, 

με έντονα χρωματιστό αδιάβροχο επίδεσμο 
- Πλένουμε τα χέρια μας πριν αναλάβουμε εργασία 
- Φοράμε πάντα καθαρή ποδιά 
-  Δεν φοράμε κοσμήματα (ρολόγια, σκουλαρίκια, δακτυλίδια, 

βραχιόλια κ.ά.)
- Έχουμε κοντά και καθαρά νύχια. Όχι βαμμένα ή ψεύτικα νύχια.

ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- Από το σώμα 
- Από την ενδυμασία
- Από κακές συνήθειες

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ
- Δέρμα, χέρια και νύχια
- Στόμα, μύτη, αυτιά, λαιμός
- Μαλλιά
- Πληγές, σπυριά κ.λπ.

Είναι φορείς και αποθήκες μικροοργανισμών (μικροβιακή 
επιμόλυνση) και μπορούν να επιμολύνουν με ξένα σώματα, 
π.χ. τρίχες, νύχια (φυσική επιμόλυνση).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Να είμαστε καθαροί
- Να έχουμε καθαρά χέρια
- Να έχουμε κοντά νύχια

ΠΟΤΕ: 
Βρώμικα, μακριά, βαμμένα ή ψεύτικα νύχια
-  Να καλύπτουμε τις ανοιχτές πληγές ή τραύματα, με έντονα 

χρωματιστό και αδιάβροχο επίδεσμο
- Να μη φοράμε αρώματα, κοσμήματα
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ
1. Πριν αναλάβουμε εργασία
2. Μετά το διάλειμμα, το φαγητό, το κάπνισμα
3. Μετά τη χρήση τουαλέτας
4. Κάθε φορά που αγγίζουμε σκουπίδια
5. Κάθε φορά που χειριζόμαστε ωμά τρόφιμα
6. Μετά από φτέρνισμα ή βήξιμο
7. Μετά την επαφή με μύτη, αυτιά, μαλλιά κ.λπ. 
8.  Μετά την επαφή με υλικά και εξοπλισμό καθαρισμού /

απολύμανσης 
9.  Κάθε φορά που αγγίζουμε οτιδήποτε βρώμικο
    (π.χ. χρήματα)

Πώς:
- Βρέχουμε τα χέρια μας με ζεστό νερό
-  Σαπουνίζουμε τα χέρια μας για τουλάχιστον 20 sec, με το 

ειδικό άοσμο σαπούνι, μέχρι τους αγκώνες
- Ξεπλένουμε τα χέρια μας
- Στεγνώνουμε τα χέρια μας με χειροπετσέτες μιας χρήσης

Μετά το πλύσιμο των χεριών, ακολουθεί η απολύμανσή τους, 
με απολυμαντικό, που απλώνεται στην παλάμη

ΟΡΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

Ανοίγουμε τη βρύση και βρέχουμε 
τα χέρια μας με τρεχούμενο νερό

Τρίβουμε την παλάμη του 
δεξιού χεριού πάνω στην ραχιαία 
επιφάνεια του αριστερού χεριού 
βάζοντας τα δάκτυλα του δεξιού 
στα μεσοδακτύλια διαστήματα 
του αριστερού χεριού και αντι-

στρόφως.

Κλείνουμε τον αντίχειρα του αρι-
στερού χεριού μέσα στην παλάμη 
του δεξιού χεριού, τον τρίβουμε 
με περιστροφικές κινήσεις και 

αντιστρόφως

Στεγνώνουμε καλά τα χέρια μας 
με χειροπετσέτα μιας χρήσεως

Λαμβάνουμε την απαραίτητη 
δόση σαπουνιού ώστε να καλυ-
φθούν όλες οι επιφάνειες των 

χεριών

Τρίβουμε τις παλαμιαίες επιφάνει-
ες των χεριών και τα μεσοδακτύ-
λια διαστήματα τοποθετώντας τα 

δάκτυλα σταυρωτά

Τρίβουμε τα ακροδάχτυλα του 
δεξιού χεριού με περιστροφικές 
κινήσεις (της ίδιας και αντίθετης 
φοράς) στην παλάμη του αριστε-

ρού χεριού και αντιστρόφως

Χρησιμοποιούμε την ίδια χειροπε-
τσέτα για να κλείσουμε τη βρύση

Τρίβουμε τις παλάμες μεταξύ 
τους

Τρίβουμε ταυτόχρονα τις ραχιαίες 
επιφάνειες των ακροδαχτύλων 

και των δύο χεριών κλείνοντας τα 
κάθε χέρι μέσα στην παλάμη του 

άλλου χεριού

Ξεπλένουμε καλά τα χέρια μας 
με νερό.

Τα χέρια μας τώρα είναι καθαρά 
και ασφαλή
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
•  Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης, μετά το πλύσιμο των 

χεριών
• Αλλάζουμε τα γάντια μιας χρήσης:
 - κάθε 30 min εργασίας
 - όταν λερωθούν
 - όταν αλλάξει η εργασία
 -  όταν αλλάξει το είδους του τροφίμου που χειριζόμαστε 

(π.χ. από ωμό κρέας σε έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο)
 - Όταν σχιστούν
•  Χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσης, κάθε φορά που χειρι-

ζόμαστε τρόφιμα

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Ενδυμασία - Στολή Εργασίας:
-  Φόρμα ή ποδιά ή μπλούζα με παντελόνι (τουλάχιστον δύο 

στολές, που θα καθαρίζονται τακτικά)
- Κάλυμμα μαλλιών (δίχτυ μαλλιών, σκουφάκι ή καπέλο)
- Μπότες ή προστατευτικά καλύμματα παπουτσιών
- Μάσκες (αν χρειάζεται)

Βρώμικη και Φθαρμένη Στολή:
- Είναι φορέας μικροβίων (μικροβιακή επιμόλυνση)
-  Πιθανά ξένα σώματα να αποκολληθούν, π.χ. κουμπιά, κλω-

στές κ.ά. (φυσική επιμόλυνση)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

-  Να έχει ανοικτό χρώμα, με καλό κλείσιμο (π.χ. φερμουάρ) 
και χωρίς εξωτερικές τσέπες (και να καλύπτει πλήρως τα 
εσωτερικά ρούχα)

-  Να φοριέται μόνο στα αποδυτήρια και να φυλάσσεται σε 
ειδικά ντουλάπια

-  Να μη χρησιμοποιείται εκτός του χώρου εργασίας (ή για 
εργασίες εκτός χειρισμού τροφίμων)

ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΣΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΗ

Αποφυγή χρήσης κοσμημάτων:
-  Συγκεντρώνουν υγρασία και μικρόβια (μικροβιακή επιμό-

λυνση)
- Αποτελούν κίνδυνο φυσικής επιμόλυνσης (π.χ. πέτρες κ.ά.)

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

-  Δεν τρώμε, πίνουμε, φτερνιζόμαστε ή βήχουμε πάνω από 
τα τρόφιμα.

-  Δεν καπνίζουμε (φυσική επιμόλυνση από στάχτες και γόπες 
/ μικροβιακή επιμόλυνση από το στόμα / πρόκληση βήχα). 

-  Δεν πιάνουμε το στόμα, τη μύτη, τα αυτιά, το λαιμό και τα 
μαλλιά, κατά την εργασία.

-  Δεν δοκιμάζουμε το φαγητό με το δάκτυλο (ή επαναχρησι-
μοποιημένο κουτάλι).

- Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο.
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ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Είναι πάντα καθαρός
- Πλένει τα χέρια του συχνά και όταν πρέπει
-  Φροντίζει την υγεία του (βιβλιάριο υγείας/πιστοποιητικό 

υγείας) 
- Ειδοποιεί τον υπεύθυνό του όταν είναι ασθενής 
- Φορά κατάλληλη και καθαρή στολή εργασίας
- Αποφεύγει τις κακές προσωπικές συνήθειες 
-  Γνωρίζει και εφαρμόζει τους σωστούς χειρισμούς για την 

προστασία της ασφάλειας των τροφίμων
- Επιβλέπει και καθοδηγεί τους συναδέλφους

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΚΑΘΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΩΜΑ

ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΨΟΓΑ) ΧΕΡΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΥΧΙΑ

ΔΟΝΤΙΑ
ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΧΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑΣ  Ή
ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

-  Καθαρισμός: απομάκρυνση βρωμιάς (υπολειμμάτων τρο-
φών, λιπών, ξένων σωμάτων, σκόνης κ.λπ.).

-  Απολύμανση: μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 
(ζωντανά κύτταρα),

-  Αποστείρωση: θανάτωση όλων των μικροοργανισμών 
(ζωντανά κύτταρα και σπόρια).

ΣΚΟΠΟΣ
-  Η απουσία υπολειμμάτων τροφίμων και συσκευασιών, κα-

θώς και η απουσία μικροοργανισμών, για την αποφυγή 
άμεσης ή έμμεσης επιμόλυνσης

- Ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
- Ευχάριστη εικόνα για τους τρίτους
- Συμμόρφωση προς τη σχετική νομική υποχρέωση

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ!!!

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

-  Μικροβιακός: Υπολείμματα τροφίμων, αποτελούν υπό-
στρωμα για την αύξηση του αριθμού των μικροβίων

-  Χημικός: Υπολείμματα χημικών ουσιών
-  Φυσικός: Υπολείμματα ξένων σωμάτων από βρωμιές, 

φθορά εργαλείων κ.λπ.
- Κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

✓ Στο χώρο (εσωτερικό & εξωτερικό)
✓ Στον εξοπλισμό (μηχανές)
✓ Σε εργαλεία, σκεύη και δίσκους
✓  Στις επιφάνειες εργασίας (πάγκους κοπής και 

επεξεργασίας, τραπέζια φαγητού)
✓ Στα μέσα μεταφοράς τροφίμων
✓ Στις ψυκτικές μονάδες & συστήματα εξαερισμού
✓ Στους κάδους απορριμμάτων
✓ Στα ίδια τα μέσα καθαρισμού (σφουγγάρια κ.ά.)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Το αντικείμενο που καθαρίζεται/απολυμαίνεται
- Το είδος και η κατάσταση της βρωμιάς
- Το είδος και η αποτελεσματικότητα του χημικού
- Ο χρόνος δράσης του χημικού
- Η θερμοκρασία του νερού
- Η σκληρότητα του νερού
- Η συχνότητα που εφαρμόζουμε τη διαδικασία
- Η ένταση φυσικής/μηχανικής δράσης (π.χ. τρίψιμο)

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

1.  Απομακρύνουμε τα τρόφιμα και τα υλικά συσκευασίας, 
από το χώρο

2. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα υλικά και μέσα
3.  Ακολουθούμε πιστά τις Οδηγίες Καθαρισμού και Απο-

λύμανσης (ξέπλυμα με πόσιμο νερό, τρίψιμο, επανάληψη 
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με απορρυπαντικό, ξέπλυμα με πόσιμο νερό, εφαρμογή 
απολυμαντικού για συγκεκριμένο χρόνο δράσης, τελικό 
καλό ξέπλυμα με πόσιμο νερό, όταν το απολυμαντικό δεν 
διασπάται, στέγνωμα)

 • Τηρούμε τις προβλεπόμενες συχνότητες
 • Καθορίζουμε υπεύθυνο καθαρισμού

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Απορρυπαντικά: είναι τα χημικά που χρησιμοποιούνται για 
τον καθαρισμό, αφαιρούν λίπη και βρωμιές, αλλά δεν σκο-
τώνουν τους μικροοργανισμούς.
Απολυμαντικά: είναι χημικά που χρησιμοποιούνται για την 
απολύμανση και μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των μικρο-
οργανισμών.
Εξυγιαντικά: είναι ο συνδυασμός απορρυπαντικών και απο-
λυμαντικών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ

-  Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας των 
ειδών προς καθαρισμό & απολύμανση

- Σχεδιασμός προγράμματος:
•  ΠΟΥ: Ορίζουμε τα είδη, σημεία ή περιοχές που πρέπει να 

καθαρίσουμε 
• ΠΟΙΟΣ: Ορίζουμε τον Υπεύθυνο καθαρισμού 
• ΠΟΤΕ: Ορίζουμε τη Συχνότητα καθαρισμού
• ΠΩΣ: Ορίζουμε τη Μέθοδο που θα εφαρμόζεται
• Τήρηση αρχείων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

(ΠΟΥ)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
(ΠΟΤΕ)

ΜΕΘΟΔΟΣ
(ΠΩΣ)

Επιφάνειες εργασίας, 
Σκεύη, Εργαλεία, 
Εξοπλισμός που έρ-
χεται σε άμεση επα-
φή με τα τρόφιμα, 
Φούρνοι

Καθημερινά με το 
τέλος της βάρδιας 
και ενδιάμεσα με την 
αλλαγή του αντικει-
μένου επεξεργασίας
ή
Μετά από κάθε χρή-
ση και μετά το τέλος 
της βάρδιας

Λύσιμο των συσκευ-
ών όταν είναι δυνατό
Σκούπισμα με 
σκούπα, βούρτσα  ή 
σφουγγάρι για την 
αφαίρεση των υπο-
λειμμάτων των τρο-
φίμων, ιδιαίτερα από 
δύσκολα σημεία
Πλύσιμο με νερό 
και απορρυπαντικό - 
Καλό ξέπλυμα
Εφαρμογή κατάλ-
ληλου απολυμα-
ντικού σε όλες τις 
επιφάνειες
Ξέπλυμα όταν απαι-
τείται από τις οδηγίες 
του κατασκευαστή 
Στέγνωμα στον 
αέρα

Ψυγεία
Δάπεδα 
Τοίχοι
Οροφές

Κάθε Εβδομάδα
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Καθορίζεται από:
-  την επικινδυνότητα που ενέχει το αντικείμενο ή ο χώρος 

που καθαρίζουμε (άμεσης επαφής με τρόφιμα υψηλού κιν-
δύνου) και 

-  την εκτίμηση του χρόνου και της ικανότητας για καθαρισμό

•  Καθημερινά: σκεύη, εξοπλισμό, επιφάνειες σε επαφή με 
τρόφιμα, δάπεδα κουζίνας, επιφάνειες επαφής χεριών κ.ά.

- Μετά το τέλος της εργασίας (βάρδιας)
- Ενδιάμεσα, όταν χρειάζεται 
•  Εβδομαδιαία: τοίχοι, δάπεδα αποθηκών, ψυγεία, φούρνοι, 

δοχεία απορριμμάτων, εξωτερικοί χώροι
•  Περιοδικά/μηνιαία: παράθυρα, οροφές, φώτα, εξαερισμός

ΟΣΟ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ειδικά, οι επιφάνειες επαφής με τρόφιμα (πάγκοι εργασί-
ας, σκεύη, εργαλεία, μηχανές κοπής κ.λπ.) θα πρέπει να πλέ-
νονται και να απολυμαίνονται:
-  Πριν και μετά από κάθε χρήση τους (και στο τέλος της βάρδιας)
-  Κάθε φορά που γίνεται αλλαγή είδους τροφίμου
-  Μετά την προσωρινή διακοπή εργασίας (διάλειμμα)
- Κάθε 4 ώρες (σε συνεχή εργασία με ίδιο τρόφιμο)

Εφαρμόζουμε την Πολιτική «Clean as you go». 
«Καθαρίζουμε, καθώς κάνουμε την εργασία μας».
Δεν αφήνουμε ποτέ να συσσωρεύεται η βρωμιά.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Απολύμανση με θερμότητα
 Γίνεται με εμβάπτιση των αντικειμένων σε καυτό νερό (80oC) 
ή με ψεκασμό ατμού. 
 Όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία, τόσο λιγότερος ο χρόνος 
που χρειάζεται, γι αυτό πρέπει να μετράμε τη θερμοκρασία 
νερού κατά την εμβάπτιση.

Απολύμανση με χημικές ουσίες
 Γίνεται με τη χρήση χημικών ουσιών, όπως ήπια απολυμαντι-
κά. Χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ:
- στο χρόνο επαφής
- στην θερμοκρασία του διαλύματος
- στην συγκέντρωση του διαλύματος
- στις οδηγίες του παρασκευαστή 
-  ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

-  Επιφάνειες και πάγκοι επεξεργασίας/κοπής, μηχανικός εξο-
πλισμός, καθαρίζονται με το χέρι ή/και με ειδικά μηχανήμα-
τα

-  Μικρά αντικείμενα, εργαλεία, σκεύη, δίσκοι, γυαλικά, μα-
χαιροπήρουνα κ.ά., πλένονται και με το χέρι σε νεροχύτες: 
(1 νεροχύτης μόνο για τα χέρια, 1 νεροχύτης μόνο για τα 
τρόφιμα, 1 σύστημα πλυσίματος για τα σκεύη) 

-  Μικρά αντικείμενα, εργαλεία, σκεύη, δίσκοι, γυαλικά, μαχαι-
ροπήρουνα, αποσυναρμολογούμενα τμήματα εξοπλισμού 
κ.ά., πλύσιμο σε πλυντήρια 

-  Δάπεδα, τοίχοι, οροφές, εξοπλισμός, πλύσιμο με ειδικά μη-
χανήματα
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•  Όταν καθαρίζουμε ακολουθούμε πάντα το πρόγραμμα 
καθαρισμού και τις οδηγίες.

•  Χρησιμοποιούμε τα υλικά καθαρισμού με το κατάλληλο 
για κάθε χώρο χρώμα και μετά τη χρήση τα αποθηκεύουμε 
στους προβλεπόμενους χώρους.

Χρησιμοποιούμε:

λάστιχα για συλλογή νερού

βούρτσες

ΟΧΙ σφουγγαρίστρες

ΟΧΙ πανιά ή σφουγγάρι

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Σκοπός είναι να αποφεύγεται η επιμόλυνσή τους και η επιμό-
λυνση των τροφίμων από αυτά.

-  Καθαρίζουμε και Απολυμαίνουμε τα ντουλάπια πριν αποθη-
κεύσουμε σε αυτά καθαρά σκεύη

-  Τοποθετούμε τα ποτήρια, κατσαρόλες, ταψιά κ.ά., ανάποδα
-  Τοποθετούμε τα σκεύη κουζίνας με τα χερούλια προς τα 

πάνω
- Τοποθετούμε τα σκεύη σε ντουλάπια που κλείνουν 
-  Μαχαίρια και εξοπλισμός πολτοποίησης αποθηκεύονται, 

καλύτερα, σε ντουλάπα UV

Μη ξεχνάτε να κλείνετε πάντα τα ντουλάπια

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 
-  Τα εργαλεία καθαρισμού πρέπει να καθαρίζονται πριν την 

αποθήκευση τους.
-  Τοποθετούνται μέσα σε ντουλάπες ή αποθήκες, κατάλληλα 

διαμορφωμένες (ράφια, θέσεις για σφουγγαρίστρες, υγειο-
νομικά λούκια κ.λπ.).

- Μακριά από τρόφιμα και χώρους παραγωγής.
-  Σε χώρους που κλειδώνουν, με αρκετό φωτισμό και ξεχω-

ριστές βρύσες και αποχετεύσεις.

Μη ξεχνάτε:
Πάντα να κλειδώνετε τα ντουλάπια - αποθήκες
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

-  Απομάκρυνση όλων των τροφίμων και υλικών συσκευασίας 
από το χώρο, πριν ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού.

-  Τήρηση κανόνων ασφαλείας (ενδυμασία κ.λπ.).
-  Χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων καθαριστικών (Προ-

σοχή στις οδηγίες χρήσης).
-  Χρήση κατάλληλων εργαλείων καθαρισμού, διαφορετικών 

για ξεχωριστές απαιτήσεις υγιεινής.
-  Χρήση μόνο καθαρού - πόσιμου νερού.
-  Καθαρισμός από το πίσω μέρος του χώρου προς τα εμπρός 

και από τα ψηλά μέρη προς τα χαμηλά.
- Σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών.
-  Απαγορεύεται ο ψεκασμός με απορρυπαντικά ή απολυμα-

ντικά, κοντά σε περιοχές που υπάρχουν τρόφιμα ή υλικά 
συσκευασίας.

- Καλό ξέπλυμα. 
-  Ενημέρωση υπευθύνων για έλλειψη ή φθορές στα μέσα 

καθαρισμού.
-  Τήρηση Προγράμματος και Οδηγιών για τον Καθαρισμό και 

την Απολύμανση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ορθότητα και απο-
τελεσματικότητα της 
ακολουθούμενης δια-
δικασίας καθαρισμού/
απολύμανσης επαλη-
θεύεται με την εφαρ-
μογή του swab test 
χρωματικής αλλαγής (ή 
με λουμινόμετρο ή με 
μικροβιολογικές ανα-
λύσεις)

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ή ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ 
Προσεκτική χρήση- αποφύγετε 
επαφή με τα μάτια ή το δέρμα.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ
Μακριά από κάθε εστία φωτιάς.

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
Προσοχή στις επιφάνειες που 
θα χρησιμοποιηθεί.

0.16mg   0.08mg   0.04mg   0.02mg     0.01mg   Control
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Απορρίμματα θεωρούνται όλα τα υπολείμματα τροφίμων, 
συστατικά τροφίμων, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού 
και ακατάλληλα προϊόντα, για τα οποία δεν είναι δυνατή η 
περαιτέρω χρήση τους και απαιτείται η απόρριψή τους (συ-
μπεριλαμβάνονται και τα υλικά ανακύκλωσης).

Ο σωστός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων είναι 
ουσιαστικός, όσον αφορά την επικινδυνότητα επιμόλυνσης 
των τροφίμων και τη δημιουργία εστιών μόλυνσης, που προ-
σελκύουν έντομα, τρωκτικά και ζώα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-  Δημιουργία ξεχωριστού χώρου, προσωρινής παραμονής 
ακατάλληλων προϊόντων, προς επιστροφή ή καταστροφή.

-  Να ορισθούν προβλεπόμενα σημεία τοποθέτησης κάδων 
απορριμμάτων.

-  Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (ποδοκίνητοι κάδοι με πλα-
στικές σακούλες, που κλείνουν ερμητικά, κοντά στη θέση 
εργασίας).

-  Άμεση απομάκρυνση και απόρριψη των απορριμμάτων πριν 
γεμίσει η σακούλα του κάδου.

-  Απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών στο τέλος της εργασίας
-  Ένταξη των κάδων και του χώρου ακαταλλήλων/απορριμ-

μάτων, στο πρόγραμμα καθαρισμού & απολύμανσης
- Πλύσιμο των χεριών μετά την επαφή με απορρίμματα
-  Ευαισθησία προς το περιβάλλον, με την ανακύκλωση των 

υλικών συσκευασίας 

 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
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ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Ορισμός: Είναι τα προληπτικά μέτρα, που λαμβάνονται για 
την καταπολέμηση τρωκτικών, εντόμων και γενικά όλων των 
επιβλαβών ζώων (ξενιστών), στους χώρους της μονάδας.

Ο Ρόλος της Μυοκτονίας & Απεντόμωσης είναι η αποφυγή 
των επιμολύνσεων στα τρόφιμα, από άμεση προσβολή μια-
σμάτων ή έμμεσα, από τα παράγωγα του μεταβολισμού τους. 

ΞΕΝΙΣΤΕΣ

Είναι τα παράσιτα, έντομα (κατσαρίδες, μύγες, σκουλήκια, 
αράχνες, πεταλούδες, μυρμήγκια), τρωκτικά (ποντίκια, αρου-
ραίοι), πτηνά (περιστέρια) και ζώα (γάτες, σκύλοι)

- Καταστρέφουν τα τρόφιμα και τις συσκευασίες τους
-  Προκαλούν στα τρόφιμα επιμόλυνση 
 •  Μικροβιακή (μεταφέρουν μεγάλο αριθμό παθογόνων μι-

κροοργανισμών) και
 • Φυσική (τρίχες, περιττώματα κ.ά.) 
-  Αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του προσωπικού και των 

καταναλωτών, διότι συμβάλουν στην διάδοση σοβαρών 
ασθενειών 

-  Η παρουσία τους δείχνει ότι η μονάδα δεν εφαρμόζει τους 
Κανόνες Υγιεινής

-  Αποτελούν δυσφήμηση για τη μονάδα, διότι «ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ» 
-  Προκαλούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικο-

νομικές επιπτώσεις στη μονάδα (κυρώσεις, αναστολή λει-
τουργίας κ.ά.)

Τρόποι αποφυγής προσβολής από ξενιστές
- Πρόληψη
- Αντιμετώπιση - Εξυγίανση 

ΠΡΟΛΗΨΗ

-  Συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρία Μυοκτονίας 
και Απεντόμωσης

-  Συνεργασία με προμηθευτές (α’ και βοηθητικών 
υλών), που εφαρμόζουν σύστημα μυοκτονίας και 
απεντόμωσης 

-  Εξάλειψη οποιασδήποτε εισόδου, σφραγίζοντας το 
χώρο

•  τοποθέτηση σήτας, πλέγματος ή ειδικές σχάρες, σε κάθε 
άνοιγμα που δεν σφραγίζεται (παράθυρα, αεραγωγοί, λού-
κια, αποχετεύσεις)

•  σφράγιση στα κενά, γύρω και κάτω από κλειστές πόρτες
•  ελεγχόμενο άνοιγμα στις πόρτες χώρων παραγωγής - Να 

μην αφήνονται άσκοπα ανοικτές
•  χρήση αεροκουρτινών και εντομοπαγίδων
- Τήρηση κανόνων Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής
•  άμεση τοποθέτηση των προϊόντων στην αποθήκη 
•  τα προϊόντα να βρίσκονται επάνω σε παλέτες και ράφια
• να μην ακουμπούν στους τοίχους ή το δάπεδο
•  να ανακυκλώνονται σωστά (τήρηση FIFO-First In First Out)
•  να μην τοποθετούνται κάτω από σημεία που στάζουν υγρά
•  τακτικός έλεγχος των προϊόντων και υλικών συσκευασίας, 

κατά την παραλαβή και αποθήκευσή τους
•  κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και επαρκής 

εξαερισμός
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- Σωστή διαχείριση απορριμμάτων
•  τα απορρίμματα πρέπει να βρίσκονται εκτός της μονάδας 

και μακριά από τις εισόδους
•  τακτική, γρήγορη και σωστή απομάκρυνση των απορριμμάτων
-  Σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και του 

εξοπλισμού 
•  καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου, από βλάστηση, χώ-

ματα και σκουπίδια
•  τήρηση πλάνου καθαρισμού και απολύμανσης, με σκοπό 

την εξάλειψη τροφής, νερού και κατοικίας για τους ξενιστές 
και αποφυγή προσέλκυσης 

•  συστηματικός καθαρισμός των παγίδων
-  Χρήση προληπτικού εξοπλισμού, π.χ. εντομοπαγίδες, 

δολωματικοί σταθμοί, κόλλες κ.ά.
-  Σωστή διαχείριση προϊόντων, από ανοιχτές συσκευ-

ασίες
• ποτέ να μην μένουν τα τρόφιμα εκτεθειμένα 
•  πάντα να σκεπάζονται, έστω και αν αποθηκεύονται προσω-

ρινά 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν προσβληθεί από ξενιστές, 
τότε θα πρέπει άμεσα να απομακρύνεται από τα υγιή προϊό-
ντα και να τοποθετείται στο χώρο ακαταλλήλων ή να απορ-
ρίπτεται

-  Εκπαίδευση προσωπικού, κάθε εργαζόμενος πρέπει να 
ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και οδηγίες

•  εφαρμογή του προγράμματος μυοκτονίας και απεντόμωσης 
και τήρηση του σχετικού αρχείου

•  εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού & απολύμανσης 
καθώς και της πολιτικής «καθαρίζω ταυτόχρονα με την ερ-
γασία μου» (clean as you go)

•  εφαρμογή κανόνων Σωστής Αποθηκευτικής Πρακτικής
•  σφράγιση του χώρου της μονάδας από τον περιβάλλοντα 

χώρο
•  σωστή διαχείριση απορριμμάτων
•  αναγνώριση ξενιστών, εντοπισμός τους από σημάδια και 

τρόπο δράσης (αυγά, νύμφες, τρίχες, ίχνη, ήχοι, περιττώμα-
τα, φαγωμένο ξύλο, καλώδιο, τρύπες, κ.ά.) 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 

-  Άμεση αναγνώριση του προβλήματος και άμεση ενημέ-
ρωση του υπεύθυνου της μονάδας, ακόμη και αν υπάρχει 
απλή υποψία (περιεχόμενα προϊόντων έξω από τη συσκευ-
ασία τους, φθορές στο χώρο ή τον εξοπλισμό κ.ά.), για να 
αναλαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι κατάλλη-
λες διορθωτικές ενέργειες. 

-  Άμεση γνωστοποίηση στη συνεργαζόμενη εταιρία. Αν 
υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, τότε είναι δύσκολη η αντιμε-
τώπισή τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να συμβουλευτού-
με κάποια πιστοποιημένη εταιρία μυοκτονίας-απεντόμωσης.

-  Χρήση κατάλληλων, αποτελεσματικών και εγκεκρι-
μένων μεθόδων και υλικών, από ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό 

 •  Φυσικές μέθοδοι, π.χ. ηλεκτρικές συσκευές υπέρηχων, 
παγίδες για τρωκτικά, εντομοπαγίδες κ.ά.

 •  Χημικές μέθοδοι, π.χ. εντομοκτόνα, δολώματα κ.ά.
  Οι χημικές ουσίες αποθηκεύονται πάντα στις αρχικές 

τους συσκευασίες ή σε άλλες, με σωστή επισήμανση και 
φυλάσσονται μακριά από τα τρόφιμα, σε ντουλάπια που 
κλειδώνουν. 

   Απαγορεύεται η εφαρμογή χημικών ουσιών επάνω ή κο-
ντά σε τρόφιμα και επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων

Προσοχή στις φυσικές και χημικές επιμολύνσεις των
τροφίμων, κατά την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων

ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α’ ΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α’ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η προμήθεια και παραλαβή των α’ υλών και των υλικών 
συσκευασίας επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και την 
ασφάλεια του τελικού προϊόντος

Οι α’ ύλες μπορεί να περιέχουν κινδύνους, όπως: μικροβια-
κούς, χημικούς και φυσικούς
-  οι κίνδυνοι αυτοί, μπορεί να μην εξαλείφονται σε επόμενο 

στάδιο επεξεργασίας
-  υπάρχει πιθανότητα να επιμολύνουν και άλλα τρόφιμα, από 

τη στιγμή που μπαίνουν στις εγκαταστάσεις της μονάδας 

Η μονάδα είναι απόλυτα υπεύθυνη για τις α’ ύλες που προ-
μηθεύεται 

Πριν την εντολή αγοράς πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:
-  Οι αγορές γίνονται από αξιόπιστους προμηθευτές   

(π.χ. εφαρμόζουν HACCP) 

-  Οι αγορές γίνονται σύμφωνα με προδιαγραφές, που απο-
τελούν τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των προϊόντων

 • Ποιότητας και Εμπορικότητας των α’ υλών
 • Συνθηκών διατήρησης και μεταφοράς τους 

-  Τα απαραίτητα πιστοποιητικά, είναι δυνατόν να προσκομι-
σθούν, κατά την παράδοση

-  Υπάρχει διαθέσιμο και κατάλληλο προσωπικό και μέσα, 
για γρήγορη εκφόρτωση, παραλαβή και έλεγχο των προϊ-
όντων

-  Υπάρχει επαρκής και κατάλληλος χώρος, για αποθήκευση 
των προϊόντων

-  Υπάρχει πλάνο χειρισμού, ύποπτων ή/και ακατάλληλων 
α’ υλών, κατά την παραλαβή (επιστροφή ή απόρριψη)

-  Όλα τα προϊόντα να φέρουν ενδείξεις με ημερομηνία παρα-
λαβής και λήξης 

ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-  τα μεταφορικά μέσα να είναι καθαρά και να έχουν την 
προβλεπόμενη θερμοκρασία 

-  να μη μεταφέρονται μαζί με τρόφιμα, προϊόντα (μη τρόφι-
μα), που μπορεί να τα επιμολύνουν

-  να τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής κατά τη φόρτωση 
(όχι επαφή προϊόντων με δάπεδο και τοιχώματα, όχι επα-
φή ωμών και ασυσκεύαστων με έτοιμα προς κατανάλωση 
προϊόντα) 

-  για τα ευαλλοίωτα προϊόντα:
•  να μεταφέρονται πάντα στις αντίστοιχες θερμοκρασίες ψύ-

ξης ή κατάψυξης 
•  σε αντίθετη περίπτωση, να χρησιμοποιούνται ισοθερμικά 

μέσα μεταφοράς για διαδρομές μικρότερες των 2 ωρών
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η θερμοκρασία των προϊόντων (όπου απαιτείται)
- Οι ημερομηνίες λήξης (όπου απαιτείται)
- Η ακεραιότητα των συσκευασιών και η επισήμανση
- Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους
- Τυχόν σημάδια επιμόλυνσης (έντομα, ξένα σώματα κ.λπ.)
-  Η καταλληλότητα των μεταφορικών μέσων όσον αφορά τη 

θερμοκρασία, την καθαριότητα και υγιεινή, τα μεταφερόμε-
να είδη και τον τρόπο τοποθέτησής τους

- Πιστοποιητικά (όπου απαιτείται)
- Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων (όπου απαιτείται)
- Διαχωρισμός ύποπτων α’ υλών (επιστροφή ή απόρριψη)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό
-  Ύπαρξη γραπτών οδηγιών ελέγχου (με σαφή κριτήρια απο-

δοχής - απόρριψης), που να συνοδεύονται από διορθωτι-
κές ενέργειες

-  Κατάλληλος προγραμματισμός χρόνου και τρόπου παραλα-
βών, για την εξασφάλιση διαθέσιμου προσωπικού, χώρου 
και χρόνου 

-  Διαθέσιμος, καθαρός και κατάλληλος χώρος για ταχεία 
εκφόρτωση, παραλαβή, έλεγχο & αποθήκευση των προϊό-
ντων (20 min) 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

-  Άμεσος έλεγχος παραλαμβανομένων, με προτεραιότητα 
στα ευαλλοίωτα (20 min) 

-  Σε περίπτωση προβλήματος, άμεση ενημέρωση του 
υπευθύνου, για γρήγορη επίλυση του προβλήματος

-  Κατάλληλη επισήμανση των προϊόντων, πριν την αποθή-
κευση (όπου απαιτείται)

-  Απαγόρευση εισόδου, σε προμηθευτές και άλλους μη αρ-
μόδιους, στο χώρο παραλαβής

- Τήρηση Αρχείου Παραλαβής 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΥΓΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
& ΨΑΡΙΑ

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΛΗΞΕΩΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ, 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΓΙΑ 

ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΡΡΟΕΣ, ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ 
Ή ΕΞΟΓΚΩΜΑΤΑ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ Ή 
ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 

ΤΩΝ -18ΟC. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΕ-
ΡΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 
ΟΣΜΗΣ, ΟΨΗΣ ΚΑΙ       
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 
(ΜΟΥΧΛΑ). ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
ΤΩΝ +3ΟC. ΑΝ ΝΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕ-

ΤΕ ΤΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
ΜΟΛΥΝΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ 

(ΧΡΩΜΑ, ΟΣΜΗ, ΟΨΗ).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ & 
ΥΦΗΣ.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΛΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΑΝΑΛΩΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ 

ΛΗΞΕΩΣ.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

-  Η μέτρηση της θερμοκρασίας των προϊόντων και η τήρηση 
σχετικού αρχείου, αποτελεί νομική απαίτηση, αποτελεί δε 
το 1ο Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου σε ένα σύστημα HACCP

- Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων
-  Διασφαλίζουμε τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά 
-  Η θερμοκρασία των προϊόντων αποτελεί αντικειμενικό κρι-

τήριο αποδοχής ή απόρριψής τους

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος λήψης θερμοκρασίας είναι η απευ-
θείας μέτρηση της τιμής στο προϊόν 

Η μέτρηση της θερμοκρασίας των προϊόντων γίνεται 
στα παρακάτω στάδια:

✓ Κατά την παραλαβή
✓ Κατά την αποθήκευση - διατήρηση
✓  Κατά την επεξεργασία (τεμαχισμό, απόψυξη, μαγείρεμα, - 

κρύωμα, αναθέρμανση κ.λπ.)
✓ Κατά την διάθεση
✓ Κατά τη μεταφορά

Τήρηση Αρχείου Καταγραφής Θερμοκρασιών 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

- Να λειτουργούν σωστά
-  Να είναι καθαρά και απολυμασμένα πριν και μετά από κάθε 

χρήση και να φυλάσσονται σε ασφαλή μέρη, για προφύλα-
ξη από απορρυθμίσεις ή από ακαθαρσίες

- Να διακριβώνονται 
- Να βαθμονομούνται τακτικά
-  Να μην είναι γυάλινα ή σε ξύλινες θήκες (όταν χρησιμοποι-

ούνται σε άμεση επαφή με τρόφιμα)

Διακρίβωση - βαθμονόμηση θερμομέτρου:
-  Η διακρίβωση γίνεται σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργα-

στήριο

-  Η βαθμονόμηση γίνεται, είτε με τη μέθοδο του σημείου 
πήξεως του νερού (πιο εύκολη μέθοδος στην εφαρμογή 
της), είτε με την μέθοδο εύρεσης σημείου ζέσεως
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τρόποι λήψης θερμοκρασίας προϊόντων:
Ο πιο αξιόπιστος τρόπος λήψης θερμοκρασίας είναι η απευ-
θείας μέτρηση της τιμής στο εσωτερικό του προϊόντος

Καταστροφικός: 
-  γίνεται σε συσκευασμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα να κα-

ταστρέφεται η συσκευασία και κατ’ επέκταση το προϊόν 
(απόρριψη ή άμεση κατανάλωση)

Μη Καταστροφικός: 
-  γίνεται σε χύμα προϊόντα στο εσωτερικό τους (στο κέντρο 

ή το παχύτερο σημείο)
-  σε συσκευασμένα προϊόντα ανάμεσα σε δύο συσκευασίες ή 

στο εσωτερικό περιβάλλον του πακέτου/κιβωτίου (παραδο-
χή ότι η θερμοκρασία είναι μέχρι και 3 βαθμούς μικρότερη 
της αναγραφόμενης)

Περιμένουμε την σταθεροποίηση της ένδειξης του θερμομέ-
τρου, πριν την ανάγνωση 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

-  Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους με τις 
κατάλληλες συνθήκες, θερμοκρασίας και υγρασίας, που να 
ελέγχονται και να καταγράφονται

-  Ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να έχει σωστή κατασκευα-
στική υποδομή και να είναι κατάλληλος, για να πληρεί τις 
απαιτήσεις ως προς τη διατήρηση σωστής θερμοκρασίας 
και υγρασίας, εφαρμογής συστήματος καθαρισμού και συ-
στήματος απεντόμωσης & μυοκτονίας 

- Τακτική συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού
- Εφαρμογή συστήματος καθαρισμού & απολύμανσης
- Εφαρμογή συστήματος απεντόμωσης & μυοκτονίας
-  Τα προϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο 

ή τους τοίχους (απόσταση τουλάχιστον 15 cm) 
-  Καμία παλέτα με προϊόντα δεν πρέπει να βρίσκεται επάνω 

σε προϊόντα άλλης παλέτας
-  Απαγορεύεται η αποθήκευση προϊόντων κάτω από σημεία, 

που δύναται να απορρέουν νερό ή ψυκτικά υγρά
-  Συνιστάται η τοποθέτηση προϊόντων μέσου κινδύνου ή 

ωμών (κρέας, πουλερικά, αυγά και παραπροϊόντα αυτών 
κ.ά.) κάτω από προϊόντα υψηλού κινδύνου ή έτοιμα προς 
κατανάλωση (τυριά, αλλαντικά, delicatessen κ.ά.) ή με τρό-
πο που να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις 

-  Τα προϊόντα πρέπει να έχουν κατάλληλη συσκευασία και 
επισήμανση

-  Σωστή ανακύκλωση των προϊόντων (FIFO), δηλαδή, τα 
προϊόντα που αποθηκεύονται πρώτα , βγαίνουν και πρώτα 

- Σωστή διαχείριση Ακαταλλήλων και Δεσμευμένων προϊόντων

-  Απαγορεύεται η παρουσία ληγμένων και ακατάλληλων 
στον ίδιο χώρο με τα υγιή 

-  Σε αντίθετη περίπτωση, όπου τα υγιή προϊόντα συναποθη-
κεύονται με τα ακατάλληλα, τότε τα τελευταία θα πρέπει να 
φέρουν ειδική επισήμανση και να βρίσκονται μακριά από τα 
υγιή

- Σωστή διαχείριση απορριμμάτων
-  Άμεση ενημέρωση υπεύθυνου, σε περίπτωση προβλήματος, 

για τη λήψη Διορθωτικών Ενεργειών, π.χ.

 •  Το ψυγείο πρέπει να παραμείνει κλειστό και να μην ανοι-
γοκλείνουν οι πόρτες του, εάν η βλάβη μπορεί να επιδι-
ορθωθεί μέσα σε 8 ώρες.

 •  Εάν για την επιδιόρθωση της βλάβης χρειαστούν περισ-
σότερες από οχτώ 8 ώρες, τότε τα προϊόντα πρέπει άμε-
σα να μεταφερθούν σε άλλο ψυγείο, που να ικανοποιεί 
τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις τους.

 • Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα προϊόντα θα απορρίπτονται.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

-  Τα υλικά συσκευασίας ή περιτυλίγματος, να τοποθετούνται 
σε ξεχωριστούς χώρους

-  Χημικές ουσίες, όπως απορρυπαντικά, απολυμαντικά, εντο-
μοκτόνα κ.ά., πρέπει να έχουν επισήμανση και να τοποθε-
τούνται σε ξεχωριστό χώρο, που να κλειδώνει

-  Τα προϊόντα, να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να αποφεύ-
γεται ο συνωστισμός αποθηκευόμενων και να αφήνεται 
χώρος/διάδρομος για αερισμό

-  Τα συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται κα-
τάλληλα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για να πέσουν, να 
ανοίξουν ή να σπάσουν

-  Μετά το άνοιγμα των συσκευασιών το περιεχόμενο πρέπει 
να μεταφέρεται σε καθαρό περιέκτη με καπάκι και να φέρει 
επισήμανση ή να ξανακλείνει ικανοποιητικά

-  Τα φωτοευαίσθητα προϊόντα (π.χ. πατάτες) πρέπει να τοπο-
θετούνται σε σκοτεινό χώρο

-  Τα άλευρα, οι αποξηραμένες τροφές και τα δημητριακά, να 
τοποθετούνται σε κλειστά δοχεία

-  Οι αποθήκες και τα αποθηκευμένα προϊόντα πρέπει να 
ελέγχονται τακτικά, για την ύπαρξη ληγμένων, την παρου-
σία ξενιστών, για τυχόν αλλοιώσεις κ.τ.λ.

ΨΥΞΗ - ΚΑΤΑΨΥΞΗ

-  Ποτέ μην τοποθετείτε ασυσκεύαστα τρόφιμα στο ψυγείο ή 
την κατάψυξη. Χρησιμοποιείτε δοχεία, περιέκτες ή διαφα-
νείς μεμβράνες για το σκοπό αυτό

-  Τοποθετήστε τα τρόφιμα με τη σωστή σειρά
- Μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου ανοικτή
- Μην τοποθετείτε ποτέ ζεστό φαγητό στο ψυγείο
- Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα του ψυγείου χωρίς λόγο
- Βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία του ψυγείου
-  Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο και ποτέ μην τοποθετείτε 

τρόφιμα μπροστά από την έξοδο ή είσοδο του αέρα

ΠΟΤΕ μην καταψύχετε προϊόντα που έχουν ήδη αποψυχθεί

-  Φρέσκο κρέας, ψάρι, πουλερικά: τοποθετούνται σε περιέ-
κτη που δεν στάζει και σκεπάζονται με μεμβράνη

-  ΔΕΝ καταψύχονται νωπά προϊόντα (π.χ. προϊόντα κιμά)
- Ιχθυηρά σε πάγο:
 •  Ολόκληρα ψάρια: άμεση επαφή με τον πάγο (χρήση αυ-

τοαποστραγγιζόμενων περιεκτών - συχνή αλλαγή πά-
γου). 

 •  Φιλέτα ψαριών: όχι άμεση επαφή με τον πάγο, ενδιά-
μεση τοποθέτηση μεμβράνης (όχι αλουμινόχαρτο λόγω 
μετανάστευσης).

 •  Οστρακοειδή: τοποθέτηση σε δίσκο, πάνω από πάγο (στο 
ψυγείο, στους 7οC ). 

   Υποχρέωση: Να είναι πάντα ζωντανά
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- Λαχανικά, φρούτα (ψυγείου):
 • Μην τα πλένετε πριν την αποθήκευση 
 • Τοποθετείστε τα χωριστά από τα υπόλοιπα τρόφιμα
-  Αυγά, ασπράδια/κρόκοι ή ανασυσταμένες σκόνες αυγών, 

αποθήκευση σε 5οC
-  UHT, ασηπτικές συσκευασίες, κονσέρβες κ.ά., μετά το άνοιγ-

μα να τοποθετούνται σε άλλο περιέκτη (με επισήμανση) και 
στο ψυγείο

Προϊόντα τροποποιημένης ατμόσφαιρας, να απορρίπτονται, 
όταν παρουσιάζουν σχισμένη ή κατεστραμμένη συσκευασία.
Σοκολατοειδή ≤12ο-13οC, Γλυκίσματα - τούρτες ≤5οC.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ

ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΕΪΚ

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΩΜΟ ΚΡΕΑΣ & 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΟ 
ΚΡΕΑΣ

ΤΥΡΙΑ

ΓΑΛΑ & 
ΒΟΥΤΥΡΟ

ΩΜΟ ΨΑΡΙ

ΥΨΗΛΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ 
• Κρατείστε τα τρόφιμα σκεπασμένα • Παρακολουθείτε τις θερμοκρασίες 

• Αποφύγετε θερμοκρασίες άνω των +3οC
• Τοποθετήστε τα ωμά τρόφιμα στο κάτω ράφι 

• Τοποθετήστε τα μαγειρευμένα τρόφιμα στο πάνω ράφι
• Καθαρίζετε καθημερινά
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ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ ΟΡΘΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

✓  Υπάρχουν ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας, ανάλογα με το είδος που αποθηκεύεται

✓ Υπάρχει καθαριότητα και τάξη 
✓ Υπάρχει αρκετός χώρος 
✓ Υπάρχουν ράφια ή παλέτες
✓ Υπάρχει κατάλληλος χώρος ανά είδος

ΞΗΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

✓ Υπάρχουν ξενιστές (έντομα, τρωκτικά, ζώα κ.τ.λ.)

✓  Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν λήξει ή αλλοιωθεί,  
χωρίς κατάλληλη επισήμανση

✓ Υπάρχουν διαρροές επάνω σε τρόφιμα

✓ Υπάρχουν προϊόντα στο δάπεδο

✓  Υπάρχουν σκόνη, ξένα σώματα, ανεπιθύμητες υγρασίες, 
λιμνάζοντα νερά ή οσμές 

✓  Υπάρχουν προϊόντα σε ανοιχτές συσκευασίες (ή δοχεία με 
ανοικτό καπάκι) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
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ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

- Απόψυξη 
- Πλύσιμο
- Αποφλοίωση
- Κόψιμο/Τεμαχισμός
- Ανάμειξη

Σε όλα τα στάδια, υπάρχει χειρισμός των τροφίμων από το 
προσωπικό και άρα μεγάλες πιθανότητες επιμόλυνσης ή/
και ανάπτυξης μικροβίων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

-  Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής των ευαλλοίωτων 
τροφίμων, εκτός ψυγείου

-  Ξεχωριστή προετοιμασία νωπών και ετοίμων:
• είτε σε διαφορετικούς χρόνους (όχι την ίδια στιγμή)
•  είτε χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιφάνειες και εργα-

λεία επεξεργασίας:
 με χρωματική διαφοροποίηση
 Κόκκινο χρώμα (για το ωμό κρέας)
 Κίτρινο χρώμα (για τα ωμά πουλερικά)
 Λευκό χρώμα (για τα ψωμί-τυριά)
 Πράσινο χρώμα (για τα λαχανικά)
 Μπλε (για ψάρια)
 Καφέ (για μαγειρευμένα φαγητά)
• είτε με τη χρήση κατάλληλων επισημάνσεων

- Χρήση κατάλληλων και καθαρών σκευών
-  Αποφυγή χρήσης γυμνών και ακάθαρτων χεριών, χρήση γα-

ντιών μιας χρήσης
- Τακτικό πλύσιμο χεριών & επιφανειών
-  Αποσυσκευασία α’ υλών σε ξεχωριστό χώρο
-  Ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής, των ευαλλοίωτων 

τροφίμων εκτός ψυγείου (στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή 
ζώνη)

 •  εξαγωγή από την αποθήκη, μόνο της απαραίτητης ποσό-
τητας, που χρειαζόμαστε - εργαζόμαστε με όσο το δυνα-
τό μικρές ποσότητες

 •  κάθε ποσότητα που ετοιμάζεται, κατόπιν σκεπάζεται, επι-
σημαίνεται και μεταφέρεται άμεσα σε ψυγείο

-  Καθαρισμός εργαλείων, εξοπλισμού και χώρου, ενδιάμεσα 
της προετοιμασίας των τροφίμων

-  Εφαρμόζουμε την πολιτική «καθαρίζουμε ταυτόχρονα με 
την εργασία»

-  Αντικατάσταση φθαρμένου (ή ακατάλληλου) εξοπλισμού/
εργαλείων
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χρήση διαφορετικού νεροχύτη, με κατάλληλη επισήμανση για:
 •  Ωμά τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέατα, πουλερικά, 

ψάρια κ.τ.λ.) 
 • Λαχανικά και φρούτα (με χλωριωμένο νερό)
 • Σκεύη, εργαλεία και εξοπλισμό
 • Χέρια 

- Καθαρισμός και απολύμανση νεροχύτη μετά τη χρήση
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΨΥΞΗ

-  Η ποσότητα των προϊόντων που καταψύχουμε πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό μικρότερη (max 2,5 Kg)

- Μέθοδοι Απόψυξης:
 •  Στο ψυγείο (2ο-5οC) σε ειδικούς περιέκτες, που αποτρέ-

πουν επιμολύνσεις (ή σε θάλαμο απόψυξης) 
 •  Σε τρεχούμενο πόσιμο νερό (21οC)
 •  Σε φούρνο μικροκυμάτων (αν ακολουθεί μαγείρευμα). 

Κατευθείαν μαγείρευμα, χωρίς απόψυξη, επιτρέπεται 
μόνο αν το τρόφιμο δεν έχει μεγάλο όγκο και εάν υπάρ-
χει σχετική προδιαγραφή στην επισήμανσή του 

Απαιτείται οργάνωση εργασίας, προγραμματισμός χρόνου, 
χώρου, υποδομής

-  Εξασφαλίζουμε και ελέγχουμε τις κατάλληλες θερμοκρασί-
ες, του χώρου απόψυξης

-  Όταν αποψύχουμε μεγάλα κομμάτια τροφίμων: 
 •  Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς χώρους απόψυξης για 

κρέατα και για λοιπά τρόφιμα
 •  Τα παραγόμενα υγρά, πρέπει να συγκρατούνται από τον 

περιέκτη (να μη στάζουν)
-  Καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και μέσων από-

ψυξης

Τα αποψυγμένα τρόφιμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να:
→ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΨΥΧΟΝΤΑΙ
→  ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

- Σημαντική αιτία διασταυρούμενων επιμολύνσεων
-  Απαγορεύονται οι ξύλινες επιφάνειες (εργασίας, κοπής 

κ.λπ.) και τα εργαλεία κοπής με ξύλινες λαβές 
-  Χρησιμοποιούμε διαφορετικές επιφάνειες κοπής, εργαλεία 

και σκεύη: 
 • για ωμά και έτοιμα τρόφιμα
 • για διαφορετικά είδη τροφίμων
 
Μην τοποθετείτε έτοιμα τρόφιμα σε επιφάνειες, που ακου-
μπούσαν νωπά κρέατα, λαχανικά κ.λπ.
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ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΑ - ΨΗΣΙΜΟ)

-  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, γιατί καθορίζει την ασφά-
λεια των τροφίμων, αφού η θερμική επεξεργασία καταστρέ-
φει τους μικροοργανισμούς

-  Το ατελές ψήσιμο βοηθά στην επιβίωση των μικροοργανι-
σμών ή ακόμα και στον πολλαπλασιασμό τους, όταν γίνεται 
σε χαμηλές θερμοκρασίες και για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Απαραίτητα εργαλεία: θερμόμετρο και ρολόι

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΑ

-  Εφαρμόζουμε τη σωστή θερμοκρασία και χρόνο, 75οC ή 
70οC για 2 min και για χοιρινό ή μπιφτέκι 68,3οC για 15 sec 
(στο εσωτερικό του τροφίμου) 

-  Σε περίπτωση γεμιστών φαγητών προτείνεται να γίνεται 
επαρκές μαγείρευμα των υλικών γέμισης

-  Ελέγχουμε τη θερμοκρασία σε τουλάχιστον δύο σημεία 
του προϊόντος. Χρησιμοποιούμε καθαρά και απολυμασμένα 
θερμόμετρα

-  Ανακατεύουμε το φαγητό τακτικά (π.χ. σούπες, κρέμες, σάλ-
τσες κ.τ.λ.)

- Σκεπάζουμε τις κατσαρόλες με καθαρά καπάκια
- Χρησιμοποιούμε πάντα καθαρά σκεύη και εργαλεία
-  Χρησιμοποιούμε καθαρά λάδια (φιλτράρουμε κάθε μέρα 

πριν την χρήση, μέγιστη θερμοκρασία 180οC, τακτικός ορ-
γανοληπτικός έλεγχος ή με ειδικά τεστ)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

-  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η δοκιμή φαγητών με λερωμένα κουτάλια 
ή με τα δάκτυλα και από άτομα που δεν έχουν αρμοδιότητα

-  Τα μαγειρευμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται την 
ίδια ημέρα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απορρίπτονται 
(εκτός αν μπουν μετά το μαγείρευμα σε ψυγείο)

-  Τα μαγειρευμένα τρόφιμα μπορεί να τοποθετούνται στο 
ψυγείο, αφού πρώτα κρυώσουν (21οC και μέσα σε 2 ώρες 
το πολύ!)

-  Μειώστε, όσο το δυνατό, το χρόνο παραμονής του μαγει-
ρευμένου φαγητού στο σημείο διάθεσης (μέγιστο παραμο-
νής 4 ώρες)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

-  Εξασφαλίζουν αποτελεσματική θερμική επεξεργασία
-  Απαιτείται σωστή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-

σκευαστή
- Απαιτείται τακτικό και σχολαστικό καθάρισμα
-  Οι οικιακοί φούρνοι μικροκυμάτων είναι ακατάλληλοι για 

εμπορικές χρήσεις 
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ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΡΥΩΜΑ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
-  Μετά το μαγείρεμα ή ψήσιμο απαιτείται μεγάλη προσοχή 

στο χειρισμό των τροφίμων, από το προσωπικό

Σκοπός: 
- Να μην επιμολυνθούν τα τρόφιμα
-  Να μην αυξηθεί ο αριθμός των μικροοργανισμών, που μπο-

ρεί να έχουν επιζήσει από το ψήσιμο ή το μαγείρεμα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα μαγειρεμένα φαγητά θα πρέπει να τοποθετούνται στην 
σωστή θερμοκρασία, ανάλογα με τον προορισμό τους: 

  α) Σε θέρμανση, για ζεστό σερβίρισμα (ή μεταφορά για 
διάθεση)

 β) Σε ψύξη, για βραχεία παραμονή ή διάθεση
 γ) Σε κατάψυξη, για μακρά παραμονή ή διάθεση
 δ) Στο περιβάλλον, για παραμονή ή διάθεση
-  Για την περίπτωση α, τα ζεστά φαγητά θα πρέπει να δια-

τηρούνται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60οC (και το 
περίσσευμα να απορρίπτεται) 

-  Για τις περιπτώσεις β και γ, τα φαγητά θα πρέπει να κρυώ-
σουν γρήγορα και να μην τοποθετούνται ζεστά στο ψυγείο 

-  Για την περίπτωση δ, τα φαγητά για διάθεση να διατηρού-
νται έως 4 ώρες και μετά να απορρίπτονται 

ΣΩΣΤΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Για την αποτροπή επιμολύνσεων του έτοιμου φαγητού, το 
προσωπικό πρέπει:
•  Να χειρίζεται κατάλληλα τα έτοιμα τρόφιμα, τηρώντας τους 

κανόνες υγιεινής, κατά τα ακόλουθα στάδια, μετά το μα-
γείρευμα, καθώς και κατά τη διαδικασία μετακίνησής τους:

 - την ψύξη/κρύωμα 
 - τη διατήρηση
 - την ανάμιξη, την μεριδοποίηση κ.λπ.
 - την αναθέρμανση
 - το σερβίρισμα
 - τη διανομή
•  Να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες ατομικής υγιεινής, 

π.χ. να χρησιμοποιεί γάντια μιας χρήσης, σε κάθε επαφή με 
έτοιμο φαγητό
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ΨΥΞΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ή/και ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

 Το φαγητό, μετά το μαγείρευμα, καθώς είναι ζεστό >65οC) 
και στην περίπτωση που δεν προορίζεται για άμεσο σερβί-
ρισμα, θα πρέπει να αποκτήσει θερμοκρασία 21οC σε χρόνο 
μικρότερο των 2 ωρών και κατόπιν να τοποθετηθεί στο ψυ-
γείο (5οC)

-  Για να επιτύχει η διαδικασία του κρυώματος θα πρέπει:  
Να μειώνεται η ποσότητα ή ο όγκος των μεγάλων τεμαχίων 
με:

 • τεμαχισμό μεγάλων κομματιών (π.χ. έως 2,5 Kg)
 • μετάγγιση υγρών σε μικρότερους περιέκτες / δοχεία
 •  να χρησιμοποιείται δυνατή ψύξη, όπως blast chillers, 

λουτρό πάγων κ.ά.

Για το κρύωμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει τα 
τρόφιμα να είναι καλυμμένα, για τον αποκλεισμό πιθανών 
επιμολύνσεων

ΜΗΝ τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΚΡΥΩΜΑ

Τα τρόφιμα μετά το κρύωμα, (<21οC) θα πρέπει αμέσως να 
τοποθετούνται, ανάλογα με το σκοπό που προορίζονται, 
στην κατάλληλη θερμοκρασία, όπως:

 •  Περιβάλλοντος (ξηρά αποθήκευση): 10ο-21οC και 
σχετική υγρασία 50-60% 

  •  Ψύξης: ≤5οC και σχετική υγρασία 75% 
 • Κατάψυξης: ≤-18οC (π.χ. κατεψυγμένα τρόφιμα)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφί-
μων, στο στάδιο της μετακίνησής τους, από ζεστό σε κρύο 
περιβάλλον, είναι η σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ
ΣΕ ΨΥΞΗ ή ΚΑΤΑΨΥΞΗ

-  Το ψυγείο πρέπει να λειτουργεί σωστά και να ελέγχεται 
τακτικά για την θερμοκρασία του. Δεν πρέπει να υπερφορ-
τώνεται ή να καλύπτονται οι αεραγωγοί του

-  Σε περίπτωση που η λειτουργία του ψυγείου σταματήσει, 
τότε τα τρόφιμα θα πρέπει να ελεγχθούν για την καταλλη-
λότητα τους και να μεταφερθούν ΑΜΕΣΑ σε άλλο ψυγείο

-  Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε καθαρό και κατάλ-
ληλο περιέκτη και να είναι πάντα καλυμμένα

-  Οι περιέκτες πρέπει να έχουν σωστές ενδείξεις (επισήμανση), 
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όπως: περιγραφή του είδους, ημερομηνία ψύξης ή κατάψυ-
ξης, ημερομηνία λήξης κ.ά.

- Να εφαρμόζεται σύστημα ανακύκλωσης (FIFO) 

ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το στάδιο αυτό εφαρμόζεται σε κρύα τρόφιμα, με σκοπό τη 
ζεστή διάθεση ή/και διατήρηση τους (>60οC) 

-  ΠΟΥ μπορεί να γίνει αναθέρμανση:
 • σε εστία 
 • σε φούρνο
 • σε φούρνο μικροκυμάτων

-  Η θερμοκρασία, που πρέπει να επιτευχθεί στο κέντρο του 
πιο χοντρού τμήματος του τροφίμου που αναθερμαίνεται, 
να είναι τουλάχιστον 74οC , για 15 sec 

-  Κατά την αναθέρμανση, να ανακατεύεται τακτικά το τρό-
φιμο, για να θερμαίνεται πιο γρήγορα/ομοιόμορφα, και να 
ελέγχεται τη θερμοκρασία 

ΜΗΝ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΕΤΕ ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

- Συνθήκες Διατήρησης:
 - Στο περιβάλλον (10ο-21οC)
 - Με ψύξη (≤5οC)
 - Με κατάψυξη (≤-18οC, παγωτά σε βιτρίνα ≤-14οC )
 - Με θέρμανση (σε θερμοθάλαμο >60οC)

-  Τα τρόφιμα πρέπει να είναι διαχωρισμένα σε μικρές μερίδες
-  Για την αποφυγή επιμολύνσεων στα τρόφιμα πρέπει να 

αποφεύγονται: 
 •  επιπλέον επεξεργασίες, άχρηστοι χειρισμοί & επαφές με 

γυμνά χέρια (μόνο με γάντια μιας χρήσης και με κατάλ-
ληλα εργαλεία)

 •  η μίξη φρεσκομαγειρευμένων με ήδη διατηρημένα (π.χ. 
προσθήκη σε δίσκους) ή ωμά τρόφιμα

-  Χρειάζεται να γίνεται τακτικός έλεγχος της θερμοκρασίας 
των προϊόντων (εκτός από τα διατηρούμενα στο περιβάλ-
λον)
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     
ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

-  Τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψύξη/θέρμανση για συ-
ντήρηση

-  Τρόφιμα που χρειάζονται ψύξη για τη συντήρησή τους:
 - πάνω από 4 ώρες: απόρριψη
-  Τρόφιμα που χρειάζονται κατάψυξη για τη συντήρησή 

τους
 • έως 20 min: επανατοποθέτηση στην κατάψυξη
 • έως 1 ώρα: άμεση κατανάλωση
 • πάνω από 1 ώρα: απόρριψη

Προσοχή στις επιμολύνσεις από το προσωπικό (ή από το πε-
ριβάλλον)

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

-  Μετά το μαγείρευμα, να τοποθετείτε άμεσα τα ζεστά φαγη-
τά σε σκεπασμένο θερμοθάλαμο, που να εξασφαλίζει στο 
φαγητό, θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60οC (π.χ. τοπο-
θέτηση τροφίμων σε καθαρούς θερμαινόμενους δίσκους ή 
σε προθερμασμένα τραπέζια ατμού)

-  Να διατηρείτε τα τρόφιμα σκεπασμένα ή τοποθετήστε τα 
σε ειδικό καλυπτόμενο θερμό χώρο (π.χ. βιτρίνα έκθεσης), 
για την αποφυγή επιμολύνσεων 

-  Τα περισσεύματα τροφών, μετά την απομάκρυνση τους από 
τον θερμοθάλαμο, θα πρέπει να πετιούνται 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Κίνδυνοι κατά το σερβίρισμα: 
 •  Ο πολλαπλασιασμός των παθογόνων βακτηρίων
 •  Η επιμόλυνση από χειριστές, εξοπλισμό σκεύη και ωμά 

τρόφιμα
 • Η επιμόλυνση από καταναλωτή 

- Για να αποφύγετε τους κινδύνους πρέπει να:
 •  Να φυλάσσετε τα τρόφιμα στην κατάλληλη για το είδος 

θερμοκρασία. Ακολουθείτε τις προβλεπόμενες ενέργειες 
αν ο χρόνος παραμονής τους ξεπεράσει το επιτρεπόμενο 
όριο

 •  Να τηρείτε σχολαστικά τους κανόνες ατομικής υγιεινής 
 • Να τηρείτε τις οδηγίες σωστού σερβιρίσματος
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

- Σκέπασμα των τροφίμων με κατάλληλα υλικά 
- Αποφυγή επαφής των τροφίμων με γυμνά χέρια 
-  Να τηρείτε και να ελέγχετε τις θερμοκρασίες & χρόνους 

προσωρινής παραμονής των τροφίμων 
-  Μην χρησιμοποιείτε ξανά, ήδη σερβιρισμένα τρόφιμα ή 

χρησιμοποιημένα σκεύη
-  Τα σκεύη/εργαλεία να είναι κατάλληλα, καθαρά και στεγνά
-  Τα εργαλεία σερβιρίσματος & τα μαχαιροπήρουνα να 

πιάνονται από τις λαβές τους και τα ποτήρια από τη βάση 
τους

-  Τα ωμά να τοποθετούνται και να σερβίρονται ξεχωριστά 
από τα έτοιμα φαγητά

- Να διατηρείτε τους χώρους σερβιρίσματος καθαρούς
-  Δεν πρέπει να αγγίζετε τις επιφάνειες των σκευών ή 

εργαλείων, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
-  Ποτέ να μην μεταφέρετε για σερβίρισμα ένα πιάτο ή 

ποτήρι μέσα ή πάνω από κάποιο άλλο
-  Η ζάχαρη και άλλα παρόμοια να σερβίρονται μόνο με 

μεταλλικό κουτάλι 
-  Επιτρέπεται να σερβιριστούν ξανά, μόνο όσα συσκευα-

σμένα τρόφιμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (εφόσον κατά 
το σερβίρισμα και παραμονή τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες 
θερμοκρασίες!)

ΟΡΙΣΜΟΣ

-  Το σύστημα HACCP είναι το σύστημα διασφάλισης της υγι-
εινής και ασφάλειας των προϊόντων για τους πιθανούς κιν-
δύνους που  διατρέχουν. 

-  Το σύστημα HACCP χρησιμοποιεί το στοιχείο της πρόληψης, 
για να επιτύχει την ασφάλεια στα τρόφιμα, καταρρίπτοντας 
την παλαιότερη προσέγγιση του ελέγχου 

 • στις α’ ύλες, 
 • στα ενδιάμεσα και
 • στα τελικά προϊόντα.

-  Το σύστημα αυτό μπορεί να περιγραφεί στις επτά αρχές που 
διέπουν τις λειτουργίες του.
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HACCP
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7 ΑΡΧΕΣ HACCP

-  Αρχή # 1: Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που σχετίζο-
νται με όλα τα στάδια της παραγωγής των τροφίμων, από 
τις πρώτες ύλες έως την τελική κατανάλωση. Διευθύνετε 
μια ανάλυση κινδύνου. 

-  Αρχή # 2: Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου 
(Critical Control Points), έτσι ώστε να εξαλειφθούν ή να 
ελαττωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι. 

-  Αρχή # 3: Καθορισμός των κριτικών ορίων που πρέπει να 
επιτευχθούν ώστε να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των κρίσιμων 
σημείων. Καθιερώνουμε τα προληπτικά μέτρα που συνδέο-
νται με κάθε ένα προσδιορισμένο κρίσιμο όριο (CCP).

-  Αρχή # 4: Εγκατάσταση μηχανισμών παρακολούθησης των 
κρισίμων σημείων έτσι ώστε να μην υπερβαίνουν τα κριτικά 
όρια. Καθιερώνουμε τις απαιτήσεις ελέγχου CCP και τις δι-
αδικασίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη ρυθμίση 
της διαδικασίας και να διατηρήθει ο έλεγχος.

-  Αρχή # 5: Εφαρμογή απαιτουμένων διορθωτικών ενεργει-
ών στην περίπτωση που η παρακολούθηση αποκαλύπτει ότι 
κάποιο κρίσιμο σημείο δεν ελέγχεται. 

-  Αρχή # 6: Επεξεργασία και αρχειοθέτηση όλων των δεδο-
μένων και των στοιχείων που σχετίζονται με τις παραπάνω 
διαδικασίες.

-  Αρχή # 7: Επαλήθευση και έλεγχος καλής λειτουργίας του 
συστήματος. Καθιερώνουμε τις διαδικασίες για να ελέγ-
ξουμε ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί σωστά.
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5 BHMATA HACCP

• Συγκρότηση της ομάδας HACCP 
• Περιγραφή του προϊόντος 
• Προσδιορισμός της προβλεπόμενης χρήσης 
• Εκπόνηση του διαγράμματος ροής
• Επιτόπια επαλήθευση του διαγράμματος ροής 

ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ HACCP

HACCP -1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
HACCP- 2 ANAMENOMENH XΡΗΣΗ
HACCP- 3 ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
HACCP- 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ
HACCP- 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
   ΥΛΩΝ
HACCP- 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
HACCP- 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
HACCP- 8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ    
   ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
HACCP- 9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΣΕ
HACCP-10 ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ανάλυση επικινδυνότητας
Κρίσιμα σημεία 
ελέγχου

Κρίσιμα όρια

Παρακολούθηση 
κρίσιμων σημείων

Διορθωτικές ενέργειες

Διαδικασίες

Επαλήθευση/Έλεγχος

HACCP
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ HACCP

- Διαγνωστική μελέτη 
- Ορισμός Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
- Εγκατάσταση προγράμματος Καθαρισμού – Απολύμανσης.
  Οδηγίες καθαρισμού
- Εγκατάσταση πλάνου συντήρησης εξοπλισμού και κτιρίου
-  Δειγματοληψίες επαλήθευσης καθαρισμού και ποιότητας 

νερού
- Εκπαίδευση προσωπικού
-  Εισαγωγή Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και Ορθής 

Παραγωγικής Πρακτικής
-  Εισαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης Κ.Σ.Ε. (θερμοκρα-

σία θερμικής επεξεργασίας, ψυγείων, θερμοθαλάμων)
- Φάκελοι τεκμηρίωσης HACCP
- Επιθεώρηση εφαρμογής HACCP

ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - βαθμονομήσεις
• ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΨΥΓΕΙΩΝ - ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΩΝ
• ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
•  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α’ ΥΛΩΝ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
•  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
• ΠΛΑΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡOΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔIΟΥ HACCP ΣΕ 
ΤΜHΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦHΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚHΣ ΜΟΝAΔΑΣ

-  Πρόσθετα σημεία ελέγχου, αυστηρότερα κριτήρια λήψης 
διορθωτικών μέτρων και ειδικές διαδικασίες. 

-  Ειδικότερα, στα νοσοκομεία σιτίζονται ασθενείς με μειωμέ-
νη ανοσιακή επάρκεια, που πρέπει να λαμβάνουν τρόφιμα 
με χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο.

-  Ενδεχόμενο επιμόλυνσης με τρόφιμα, που εισάγονται ευκαι-
ριακά στο νοσοκομείο για το προσωπικό ή τους ασθενείς.
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-  Κάλυψη τομέων ειδικής σίτισης, όπως η εντερική, η σίτιση 
στα νεογνικά τμήματα και η αποτροπή λάθους σε ασθενείς, 
που υπόκεινται σε διατροφικούς περιορισμούς

 •  Ενδεχόμενο επιμόλυνσης των τροφίμων από νοσοκομει-
ακό μικροβιακό στέλεχος

 •  Εναρμόνιση με τις λοιπές διαδικασίες ποιότητας και υγι-
εινής του νοσοκομείου, όπως:

- τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, 
- την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων
- και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

HACCP ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

-  Η μεταφορά των τροφίμων στους θαλάμους πρέπει να γί-
νεται πάντα από ασφαλή διαδρομή, από ανελκυστήρες με 
τροχήλατα αποκλειστικής χρήσης για γεύματα.

-  Στη διακίνηση τροφίμων δεν πρέπει να εμπλέκεται προ-
σωπικό, που λόγω ενασχόλησης μπορεί να είναι φορέας 
μικροβίων, π.χ. νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας

-  Εκπαίδευση των τραπεζοκόμων σχετικά με τις διαδικασίες 
μεταφοράς

-  Τα γεύματα πρέπει να διανέμονται στους ασθενείς ταχέως, 
σε κατάλληλες θερμοκρασίες.

-  Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρούνται σκεπασμένα, 
μεταξύ του χρόνου παρασκευής και του χρόνου σερβιρί-
σματος

-  Ασθενείς, συνοδοί καθώς και εργαζόμενοι, εκτός των χει-
ριστών τροφίμων, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε 

χώρους παρασκευής και διακίνησης φαγητού, ούτε στα ψυ-
γεία των τμημάτων νοσηλείας.

-  Πρέπει να απαγορεύεται η φύλαξη φαγητών, που δεν έχουν 
παρασκευαστεί στο νοσοκομείο, με τους ισχύοντες αυστη-
ρούς κανόνες υγιεινής καθώς και τροφίμων που δεν είναι 
σημειωμένη η ημερομηνία παρασκευής τους.

-  Οι δίσκοι, τα επιτραπέζια σκεύη, οι επιφάνειες εργασίας, 
καθώς και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται σχο-
λαστικά μετά τη χρήση τους από τους ασθενείς.

-  Το προσωπικό και τα τροχήλατα μεταφοράς να απολυμαί-
νονται στο τέλος κάθε διανομής.

-  Για τους ασθενείς με λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα είναι 
προτιμότερη η χρήση σκευών μιας χρήσης

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ HACCP ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ   
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημείο διαφοροποίησης στην εγκατάσταση του συστήματος 
είναι η κάλυψη τομέων ειδικής σίτισης, όπως: 
 
- η εντερική διατροφή 
 
- η σίτιση νεογνικών τμημάτων.
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Πίνακας 1. Απαραίτητος εξοπλισμός για την επεξεργασία του βρε-
φικού γάλακτος και τα απαιτούμενα σημεία ελέγχου.
Απαιτούμενα για την επεξεργασία βρεφικού γάλακτος
- Καθαρό δοχείο με θηλή και δακτυλιοειδές πώμα
- Καθαρό μαχαίρι ή ψαλίδι
- Ετικέτα με το όνομα του βρέφους και την ημερομηνία παρασκευής
- Σκόνη βρεφικού γάλακτος
- Ζυγαριά ακριβείας
- Δίσκος ανοξείδωτου χάλυβα
- Βακτηριολογικά ελεγμένο νερό

Σημεία ελέγχου
- Καθαριότητα της επιφάνειας εργασίας
-‘ Ελεγχος της ημερομηνίας λήξης και της ημερομηνίας ανοίγματος της συσκευα-

σίας (επιτρεπόμενη αποθήκευση από 2 εβδομάδες έως 1 μήνα, ανάλογα με τις 
συστάσεις της παρασκευάστριας εταιρίας)

- Καθαρισμός δοχείου της συσκευασίας πριν από το άνοιγμα
-  Αποθήκευση της συσκευασίας στο ίδιο δωμάτιο, αναγραφή ημερομηνίας ανοίγ-

ματος
- Χρήση καλύπτρας μαλλιών και χειρουργικής μάσκας
- Πλύσιμο με τα χέρια
- Χρήση κατάλληλων προστατευτικών ρούχων
-  Προετοιμασία εξοπλισμού και ελεγμένων προϊόντων σε καθαρή ειδική επιφάνεια 

εργασίας
- Συμμόρφωση με την ειδική ιατρική συνταγή του βρέφους
-  Αποθήκευση σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 4οC. Έλεγχος θερμοκρα-

σιών
- Ταξινόμηση δοχείων στο ψυγείο ανά τμήμα

Πίνακας 2. Σημεία ελέγχου εντερικής σίτισης
Λειτουργία Κίνδυνοι Μέτρα ελέγχου
Υγιεινή προσωπικού, 
υγιεινή χώρου, υλικών και 
εξοπλισμού

Ανάμιξη των συστατικών 
του διαλύματος

Μεταφορά και αποθήκευ-
ση σε πλαστικό δοχείο

Αποθήκευση του εντερι-
κού διαλύματος

Διανομή

Χορήγηση

Μόλυνση από το χειρι-
στή - νοσηλευτή: συ-
σκευασίας, επιφάνειας, 
εξοπλισμού και άλλων 
εργαλείων

Μόλυνση του νερού και 
των άλλων συστατικών 
του διαλύματος, καθώς 
και του εξοπλισμού

Ανεπαρκώς καθαρισμένα 
εργαλεία και δοχεία, μό-
λυνση από το χειριστή

Επιβίωση παθογόνων 
βακτηρίων

Ανάπτυξη παθογόνων 
βακτηρίων

Ανάπτυξη παθογόνων 
βακτηρίων, μόλυνση από 
προηγούμενη σίτιση, 
χρήση του συστήματος 
σίτισης για περισσότερο 
από 24 ώρες, ακατάλ-
ληλος χειρισμός του 
συστήματος, πολύ αργός 
ρυθμός σίτισης

Πολιτική προσωπικής 
υγιεινής: καθημερινή 
απολύμανση της περιο-
χής προετοιμασίας του 
εντερικού διαλύματος, 
του εξοπλισμού και των 
εργαλείων

Χρήση αποστειρωμένου, 
βρασμένου νερού. Σχολα-
στική τήρηση των οδηγι-
ών της παρασκευάστριας 
εταιρίας. Ορθή εκτέλεση 
της διαδικασίας

Επαρκής καθαρισμός 
εργαλείων και δοχείων, 
καλές πρακτικές υγιεινής

Αποθήκευση στο ξεχωρι-
στό ψυγείο στους 0ο-7οC

Μέγιστος χρόνος 30 min 
μεταξύ εξόδου από το 
ψυγείο και χορήγησης

Άμεση, χωρίς καθυστε-
ρήσεις, χορήγηση του 
εντερικού διαλύματος, 
καλό πλύσιμο εξοπλισμού 
μετά από κάθε χορήγηση, 
αλλαγή του συστήματος 
κάθε 24 ώρες, ατομική 
υγιεινή του νοσηλευτή, 
σημείωση του χρόνου 
χορήγησης
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

-  Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αποτροπή λαθών σε ασθενείς 
που υπόκεινται σε διατροφικούς περιορισμούς

-  Διατροφικές οδηγίες των γιατρών και των διαιτολόγων, 
σαφείς και καθαρογραμμένες 

-  Πρέπει να αναγράφεται το όνομα του ασθενούς, ο τύπος 
της δίαιτας και η ημερομηνία, ώστε να αποτρέπονται λάθη.

-  Οι οδηγίες πρέπει να αρχειοθετούνται, ενώ επιβάλλεται δι-
αδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -   
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

-  Έλλειψη πόρων (έμψυχων και μη), για την πλήρη 
εφαρμογή ΣΔΑΤ. Θέματα πόρων εξοπλισμού / εγκα-
ταστάσεων / διευκόλυνσης GMP’s, GHP’s 

-  Παλαιές Εγκαταστάσεις μη σχεδιασμένες βάσει των 
σύγχρονων αρχών εργονομίας και τήρησης καλών 
πρακτικών υγιεινής / παρασκευής (κάλυψη ελάχιστων 
απαιτήσεων) 

-  Έλλειψη παραγωγικού εξοπλισμού, που να επικουρεί 
στην ασφαλή παραγωγή /διανομή τροφίμων, όπως 
προκύπτει κατά την εφαρμογή της Μελέτης /Σχεδί-
ου HACCP, του ΣΔΑΤ (έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού 
όπως: θερμοδοχεία, συντηρήσεις, σκεύη διανομής και με-
ταφοράς, κ.ο.κ.) 

Έλλειψη αξιολογημένων προμηθευτών (συμπεριλαμ-
βανομένου και του catering), που να τηρούν πλήρως 
το νομικό πλαίσιο (υπάρχει όμως κινητικότητα πιστοποίη-
σης HACCP) 

Υψηλό τρέχον κόστος ελέγχων (μικροβιολογικών, χη-
μικών, φυσικών), επικύρωσης του ΣΔΑΤ (μη βέλτιστη 
πρακτική η πλήρης προώθηση ελέγχων στους προμηθευτές) 

Προβλήματα από την Οργάνωση των Υπηρεσιών Εστί-
ασης, στα νοσοκομεία (έλλειψη διπλωματούχου διαιτολό-
γου και τεχνολόγου τροφίμων, έλλειψη συστημάτων κεντρι-
κής διανομής δίσκου ασθενή, που προάγει και την υγιεινή 
χώρων/εξοπλισμού/προσωπικού, κ.ά.) 

Δυσκολία κατανόησης και εφαρμογής του Συστήματος από 
το προσωπικό με σύγχρονη έλλειψη ικανού αριθμού προσω-
πικού εφαρμογής

Δυσκολίες παρακολούθησης και εφαρμογής Θεμάτων Θε-
σμικού /Κανονιστικού Πλαισίου και νέων Επιστημονικών Δε-
δομένων (κυρίως στα ΝΠΔΔ)
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 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της 
υγείας του καταναλωτή, είναι ηθική ευθύνη και νομική 
υποχρέωση ΟΛΩΝ των απασχολούμενων σε μια μονάδα.

ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

-  Oι Διοικήσεις και το προσωπικό, που διαχειρίζονται τρόφι-
μα, εμπλέκονται άμεσα με την υγεία και την καλή διαβίω-
ση των ανθρώπων 

-  Ο κάθε εργαζόμενος γίνεται, έξω από την μονάδα, κατανα-
λωτής και έτσι θα πρέπει να ικανοποιεί ανάλογες απαιτή-
σεις και ως εργαζόμενος

-  Ο επαγγελματισμός, προϋποθέτει την τιμιότητα του «να 
προσφέρεις ότι έχεις υποσχεθεί ή υπονοείται».    
Η ασφάλεια τροφίμων είναι ταυτόχρονα υπόσχεση και υπο-
νοούμενο.
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ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Ελλάδα

Κ 178/2002 
Κ 852/2004 
Κ 853/2004 
ΚΥΑ Υ2/2600/2001
Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967
Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797
Οδηγία 2007/68/ΕΚ
Κ 2017/2005
Κ β1441/2007
Κ 1881/2006

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών
Κτηνιατρική Νομοθεσία
Κώδικας Υγειονομικής Νομοθεσίας
Οδηγοί Υγιεινής Ε.Φ.Ε.Τ.
Αγορανομικός Κώδικας

- Eυρωπαϊκή Ένωση
  Κάθετες Οδηγίες για την υγιεινή διαφόρων προϊόντων

- Διεθνώς
 Codex Alimentarius Commission (WHO/FAO)

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

-  Υποχρεωτική εφαρμογή των «Οδηγών Υγιεινής», που εκδί-
δει ο Ε.Φ.Ε.Τ.

-  Έλεγχος από Ε.Φ.Ε.Τ. και αρμόδιες Νομαρχιακές/Περιφε-
ρειακές υπηρεσίες

Στην αγορά πρέπει να διατίθενται μόνο Ασφαλή Τρόφιμα

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- Η καταλληλότητα του κτιρίου και του εξοπλισμού
-  Η καταλληλότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών παρα-

γωγής τροφίμων 
-  Η εφαρμογή του σχετικού «Οδηγού Υγιεινής» του Ε.Φ.Ε.Τ., 

που αφορά στην μονάδα
-  Η εφαρμογή και τήρηση συστήματος HACCP, πλήρως τεκ-

μηριωμένου, όπου απαιτείται
- Η εκπαίδευση του προσωπικού 
-  Η επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των κανόνων υγιεινής 

από το προσωπικό
- Η τήρηση των απαιτούμενων αρχείων 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- το υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής 
- η ενημέρωση των υπευθύνων σε περίπτωση προβλημάτων 
- η καθαριότητα των χώρων - εξοπλισμού - επιφανειών
-  το μαγείρευμα και η διατήρηση των τροφίμων στις κατάλ-

ληλες θερμοκρασίες
- η προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις
- η εφαρμογή των απαιτήσεων της εκπαίδευσης

Οι ευθύνες δεν μεταβιβάζονται

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Σκοπός είναι η συνεχής καταγραφή των συγκεκριμένων 
δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαδι-
κασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και απαιτείται να 
αρχειοθετηθούν, προκειμένου να αποδεικνύεται η ορθή λει-
τουργία του συστήματος ασφάλειας τροφίμων και να παρέ-
χονται τα απαραίτητα δεδομένα για την απόφαση και λήψη 
των κατάλληλων μέτρων, όπου χρειάζεται. 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

1.  Αρχείο συνοδευτικών εγγράφων παραλαβής 
2.  Αρχείο Καθαρισμού και Απολύμανσης
3.   Αρχείο εφαρμογής συστήματος Απεντόμωσης και Μυο-

κτονίας
4.  Αρχείο λήψης θερμοκρασιών (σε ψυγεία και καταψύκτες)
5.  Αρχείο Προσωπικού (βιβλιάρια/πιστοποιητικά υγείας)
6.   Αρχείο Εκπαίδευσης Προσωπικού (βεβαιώσεις εκπαίδευ-

σης και τα ατομικά αρχεία εκπαίδευσης, σύμφωνα με το 
έντυπο του οδηγού)

7.   Αρχείο συντήρησης του κτιρίου, του εξοπλισμού και της 
διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης (π.χ. θερμόμετρα)

8.   Αρχείο παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγ-
χου του συστήματος HACCP

9.  Αρχείο Διορθωτικών Ενεργειών 
10.  Αρχείο Ανάκλησης προϊόντων
11.   Αρχείο Επαλήθευσης συστήματος HACCP (συμπεριλαμ-

βανομένων εσωτερικών & εξωτερικών επιθεωρήσεων 
του συστήματος της μονάδας)

12.  Αρχείο Ανασκόπησης του συστήματος HACCP 
13.  Αρχείο συναντήσεων ομάδας HACCP
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ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΦΑΚΕΛΩΝ)

-  Γενικοί κανόνες ή ο σχετικός «Οδηγός Υγιεινής» του Ε.Φ.Ε.Τ.
-  Εγχειρίδιο βασικής εκπαίδευσης στην Υγιεινή και το Χειρι-

σμό Τροφίμων
-  Φάκελος Μυοκτονίας και Απεντόμωσης (κάτοψη του χώ-

ρου με επισήμανση των δολωματικών σταθμών και εντο-
μοπαγίδων, πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών και 
φαρμάκων)

-  Φάκελος Νερού (κάτοψη της εγκατάστασης με όλες τις πα-
ροχές νερού, λογαριασμούς ή συμβόλαιο με την Υπηρεσία 
Υδροδότησης) 

-  Το σχέδιο και το εγχειρίδιο HACCP
-  Απεικόνιση των μελών της Ομάδας HACCP (τα πρακτικά 

των συναντήσεών της σε αρχεία)
-  Προδιαγραφές των α’ υλών και προϊόντων (σύσταση, απο-

θήκευση, επεξεργασία κ.ά.) 
- Διαγράμματα Ροής της μονάδας
-  Στοιχεία που καθορίζουν την Ανάλυση Κινδύνων και την 

χρήση του Δένδρου Αποφάσεων
-  Πίνακες με τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (με κρίσιμα όρια, 

έντυπα παρακολούθησης, διορθωτικές ενέργειες κ.λπ.)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points 
(Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

CCP’s: Critical Control Points 
(Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)  

GMP’s: Good Manufacturing Practices
(Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής/Παραγωγικής Πρακτικής)

GHP’s: Good Hygienic Practices 
(Κανόνες Ορθών Πρακτικών Υγιεινής)
 
Σ.Δ.Α.Τ.: 
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Κ.Σ.Ε.: Κρίσιμο/α Σημείο/α Ελέγχου

Ε.Ζ.Θ.: 
Επικίνδυνη Ζώνη Θερμοκρασιών 

Ε.Φ.Ε.Τ.: 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ   
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ».
2.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ».
3.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
4.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ.
5.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ».
6.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
7.   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΙΩΑΝ. & ΑΙΚΑΤ. ΓΡΗ-

ΓΟΡΙΟΥ».
8.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ.
9.  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
10. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
11.  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ).
12.  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΗΣ Ι.Μ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΠΑΡΤΗΣ.

13. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.
15. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.
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