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852/2004 – Γενικϋσ Αρχϋσ υγιεινόσ 
τροφύμων
Η προςϋγγιςη τησ ΕΕ ςτα θϋματα υγιεινόσ των 

τροφύμων εύναι η εφαρμογό ορθών πρακτικών 
υγιεινόσ ςε ΌΛΑ τα ςτϊδια τησ διατροφικόσ 
αλυςύδασ ξεκινώντασ από τον τόπο παραγωγόσ  
κατϊ την παραγωγό, διαλογό, ςυςκευαςύα, 
μεταφορϊ, διακύνηςη, διϊθεςη προσ πώληςη  
«FARM TO TABLE» 

Παρϊρτημα Ι του Κοινοτικού Κανονιςμού –
καταγρϊφονται οι απαιτόςεισ /οι εργαςύεσ ςτο 
ςτϊδιο τησ πρωτογενούσ παραγωγό τροφύμων μη 
ζωικόσ προϋλευςησ – φρϋςκα φρούτα και λαχανικϊ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου και των φύτρων



852/2004 – Γενικϋσ Αρχϋσ υγιεινόσ 
τροφύμων (ςυνϋχεια)

 Οι εργαςύεσ ςτο ςτϊδιο τησ πρωτογενούσ 
παραγωγόσ περιλαμβϊνουν τη φύτευςη, τισ 
καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ (ϊρδευςη, χρόςη 
φυτοπροςτατευτικών, κλπ), τη ςυγκομιδό, την 
αποθόκευςη ό ςυςκευαςύα ςτον τόπο 
παραγωγόσ.

[ςημειώνεται ότι από τον τόπο παραγωγόσ ςε 
ϊλλο χώρο αποθόκευςησ, ςυςκευαςύασ ό 
πώληςησ ςτον καταναλωτό, ευθύνη φϋρει για 
τον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ τησ νομοθεςύασ οι 
Τγειονομικϋσ Τπηρεςύεσ



Παρϊρτημα Ι του 852/2004/ΕΚ
 ΜΕΡΟ Α: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΑΥΕΙ ΕΡΓΑΙΕ

Σο παρόν παρϊρτημα εφαρμόζεται ςτην πρωτογενό παραγωγό 
και τισ ακόλουθεσ ςυναφεύσ εργαςύεσ:

α) τη μεταφορϊ, την αποθόκευςη και το χειριςμό πρωτογενών 
προΰόντων ςτον τόπο παραγωγήσ, υπό τον όρο ότι αυτό δεν 
αλλοιώνει ουςιαςτικϊ τη φύςη τουσ·

β) τη μεταφορϊ ζώντων ζώων, όταν εύναι αναγκαύο, για την 
επύτευξη των ςτόχων του παρόντοσ κανονιςμού  και

γ) ςε περύπτωςη φυτικών προώόντων, αλιευτικών προώόντων και 
ϊγριων θηραμϊτων, τισ εργαςύεσ μεταφορϊσ από τον τόπο 
παραγωγόσ ςε μια εγκατϊςταςη για την παρϊδοςη των 
πρωτογενών προώόντων, ο χαρακτόρασ των οπούων δεν ϋχει 
αλλοιωθεύ ςημαντικϊ.



Διατάξεισ περί υγιεινήσ
2. το μέτρο του δυνατού, οι υπεύθυνοι επιχειρόςεων 

τροφύμων πρϋπει να εξαςφαλύζουν ότι τα πρωτογενό 
προώόντα προςτατεύονται από τη μόλυνςη, λαμβϊνοντασ 
υπόψη οιαδόποτε επεξεργαςύα πρόκειται να υποςτούν 
ςτη ςυνϋχεια τα πρωτογενό προώόντα.



3. Παρϊ τη γενικό υποχρϋωςη που προβλϋπεται ςτο 
ςημεύο 2, οι υπεύθυνοι επιχειρόςεων τροφύμων πρϋπει 
να τηρούν τισ κατϊλληλεσ κοινοτικϋσ και εθνικϋσ 
νομοθετικϋσ διατϊξεισ που αφορούν τον ϋλεγχο των 
πηγών κινδύνου ςτην πρωτογενό παραγωγό και τισ 
ςυναφεύσ εργαςύεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων:

α) των μϋτρων ελϋγχου τησ μόλυνςησ από τον αϋρα, το 
ϋδαφοσ, το νερό, τισ ζωοτροφϋσ, τα λιπϊςματα, τα 
κτηνιατρικϊ προώόντα, τα φυτοπροςτατευτικϊ προώόντα 
και τα βιοκτόνα, και από την αποθόκευςη, το χειριςμό και 
την διϊθεςη των αποβλότων και

β) των μϋτρων που αφορούν την υγεύα και την καλό 
διαβύωςη των ζώων και την υγεύα των φυτών, τα οπούα 
ϋχουν επιπτώςεισ ςτην ανθρώπινη υγεύα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των προγραμμϊτων για την 
παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο των ζωονόςων και των 
ζωονοςογόνων παραγόντων.



 5. Οι υπεύθυνοι επιχειρήςεων τροφίμων οι οποίεσ 
παράγουν ή ςυγκομίζουν φυτικά προΰόντα 
λαμβάνουν τα κατάλληλα, ανάλογα με την 
περίπτωςη, ώςτε:

 να διατηρούνται καθαρϊ και, όταν εύναι αναγκαύο, 
μετϊ τον καθαριςμό, να απολυμαύνονται με τον 
κατϊλληλο τρόπο οι εγκαταςτϊςεισ, ο εξοπλιςμόσ, τα 
δοχεύα, τα κιβώτια και τα οχόματα·

 να εξαςφαλύζεται, όταν εύναι αναγκαύο, η υγιεινό 
παραγωγό, μεταφορϊ και ςυνθόκεσ αποθόκευςησ και 
η καθαριότητα των φυτικών προώόντων·

 να χρηςιμοποιούν πόςιμο ό καθαρό νερό, οςϊκισ 
χρειϊζεται, προσ αποφυγό μόλυνςησ·



 να εξαςφαλύζουν ότι το προςωπικό το οπούο 
χειρύζεται τρόφιμα εύναι υγιϋσ και εκπαιδεύεται 
ςε θϋματα κινδύνων τησ υγεύασ·

 ςτο μϋτρο του δυνατού, να προλαμβϊνεται η 
μόλυνςη από ζώα και επιβλαβεύσ οργανιςμούσ·

 η αποθόκευςη και ο χειριςμόσ των αποβλότων 
και των επικύνδυνων ουςιών να γύνεται ϋτςι 
ώςτε να προλαμβϊνεται η μόλυνςη



 να λαμβϊνονται υπόψη τα αποτελϋςματα των 
ςχετικών αναλύςεων που πραγματοποιούνται ςε 
δεύγματα που λαμβϊνονται από φυτϊ ό ςε ϊλλα 
δεύγματα τα οπούα εύναι ςημαντικϊ για την 
ανθρώπινη υγεύα
και

 να γύνεται ορθό χρόςη των φυτοπροςτατευτικών
προώόντων και των βιοκτόνων, όπωσ απαιτεύται από 
τη ςχετικό νομοθεςύα.

Οι υπεύθυνοι επιχειρόςεων τροφύμων πρϋπει να 
αναλαμβϊνουν τη προςόκουςα διορθωτικό δρϊςη 
όταν τουσ γνωςτοποιούνται προβλόματα που
εντοπύζονται κατϊ τη διϊρκεια επύςημων ελϋγχων.



Τήρηςη αρχείων

Οι υπεύθυνοι επιχειρόςεων τροφύμων 
καταρτύζουν καταλλόλωσ και τηρούν επύ 
κατϊλληλο χρονικό διϊςτημα, ανϊλογο με τη 
φύςη και το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ 
τροφύμων, αρχεύα ςχετικϊ με τα μϋτρα που

λαμβϊνονται για τον ϋλεγχο των πηγών 
κινδύνου. Οι υπεύθυνοι θϋτουν ςτη διϊθεςη 
των αρμόδιων αρχών και των υπευθύνων 
επιχειρόςεων τροφύμων που παραλαμβϊνουν 
τα προώόντα τουσ, τα ςτοιχεύα που 
περιλαμβϊνονται ςτα εν λόγω αρχεύα.



Οι υπεύθυνοι επιχειρόςεων τροφύμων που 
παρϊγουν ό ςυγκομύζουν φυτικϊ προώόντα 
πρϋπει, ειδικότερα, να τηρούν αρχεύα ςχετικϊ 
με:

α) οποιαδόποτε χρόςη φυτοπροςτατευτικών
προώόντων και βιοκτόνων·

β) οποιαδόποτε εμφϊνιςη εχθρών ό νόςων που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν την αςφϊλεια των 
προώόντων φυτικόσ προϋλευςησ και

γ) τα αποτελϋςματα οιωνδόποτε ςχετικών 
αναλύςεων πραγματοποιούνται ςε δεύγματα 
από φυτϊ ό ςε ϊλλα δεύγματα, τα οπούα ϋχουν
ςημαςύα για την ανθρώπινη υγεύα.



Γιατύ τα φρϋςκα φρούτα και τα 
λαχανικϊ ςτον τόπο παραγωγόσ?
2008 – 2011: παρουςιϊςθηκε ςημαντικό 

αύξηςη αριθμού των καταγεγραμμϋνων 
κρουςμϊτων , περιπτώςεισ νοςηλεύασ 
και θανϊτων που ςχετύζονται με 
τρόφιμα φυτικόσ προϋλευςησ

Σο 2011: 5521 περιπτώςεισ εντοπιςμού 
Escherichia coli.coli



Number of reported outbreaks, cases, deaths 

and hospitalizations in the EU in accordance 

with the Directive 2003/99/EC from 2007 to 

2011

Outbreaks

due to 

Total 

number of 

foodborne

diseases / 

Human 

cases 

Deaths Hospitalisat

ins

Fo NAO 219 (10%) 10543 57 2798

F o AO 2065 30230 68 5090

total 2284 40773 125 7888



Ποιοσ εύναι ο μικροβιακόσ κύνδυνοσ

Enteric pathogens and Viruses

 E. coli - to 2011 τη Γερμανύα ςε φύτρα – βλαςτύδια όπου 
υπόρξαν 3785 περιπτώςεισ από τισ οπούεσ 45 θϊνατοι

 Hepatitis A – ςε κατεψυγμϋνα berries . Μϋχρι το 2013 
καταγρϊφηκαν 1440 περιςτατικϊ ςε 12 Ευρωπαικϋσ 
χώρεσ.

 Ε. Coli – το 2013 ςτο Ην.Βαςύλειο ςε watercress , 19 
περιπτώςεισ

 Salmonella sp., το 2013 από 5915 δεύγματα, ϋνα 0.1% φρϋκα 
λαχανικϊ και από 1558 δεύγματα 0.8% ςε φρούτα

 Norovirus – 2007 – 2011: 27 περιπτώςεισ ςην ΕΕ ςε 
rasberries

 Listeria monocyogenes to 2013 εντοπύςθηκαν περιπτώςεισ 
1.4% από 5106 μονϊδεσ φρεςκων φυλλώδη λαχανικών



Εντερικϊ παθογόνα εύναι : Salmonella και
E.coli γιαυτό ςημαντικό πηγό 
μετϊδοςησ εύναι τα κόπρανα ζώων, 
πουλιών, ανθρώπων, μολυςμϋνου 
νερού

Ιοι εύναι: Hepatitis A και Norovirus για τα 
οπούα ςημαντικό πηγό εύναι προςωπικό 
υγιεινό, μολυςμϋνο νερό και επιφϊνειεσ



τόχοσ : Πρόληψη

Κϊθε τεμϊχιο αντιπροςωπεύει ϋνα μοναδικό 
ςυνδυαςμό πολυϊριθμων 
χαρακτηριςτικών που μπορούν να 
επηρεϊςουν την εμφϊνιςη και την επιμονό 
του παθογόνου ςτα φρϋςκα φρούτα και 
λαχανικϊ

ωσ εκ τούτου ςημαντικό εύναι η ΠΡΟΛΗΨΗ 
των μικροβιακών αυτών κινδύνων ςτο 
ςτϊδιο τησ πρωτογενούσ παραγωγόσ



Εθνικό Νομοθεςύα

Ο περύ Τγιεινόσ Σροφύμων Υυτικόσ 
Προϋλευςησ ςτο τϊδιο τησ Πρωτογενούσ 
Παραγωγόσ Νόμοσ και Κανονιςμού του 
2015(6)

- Καθοριςμόσ Αρμόδιασ Αρχόσ
- Εξουςύεσ Επιθεωρητό
- Τποχρεώςεισ παραγωγών
- Εγγραφό ςε Μητρώο
- Ετοιμαςύα Κώδικα Ορθόσ Τγιεινόσ 

Πρακτικόσ ςτο τϊδιο τησ Υυτικόσ 
Πρωτογενούσ Παραγωγόσ



ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΘΗ ΤΓΙΕΙΝΗ 
ΠΡΑΚΣΙΚΗ 
Ο υπεύθυνοσ επιχεύρηςησ ϋχει υποχρϋωςη τόρηςη 

διαδικαςιών που βαςύζονται ςτισ αρχϋσ του HACCP. 

Σϋτοιεσ διαδικαςύεσ καταγρϊφονται ςτον Κώδικα Ορθόσ 
Τγιεινόσ Πρακτικόσ.

Ο Κώδικασ Ορθόσ Τγιεινόσ Πρακτικόσ δεν εύναι 
υποχρεωτικόσ (guidance document)

ε περύπτωςη που ο υπεύθυνοσ επιχεύρηςησ επιθυμόςει να 
μην ακολουθόςει τον Κ.Ο.Τ.Π. τότε θα πρϋπει να 
καταγρϊψει τισ διαδικαςύεσ που θα ακολουθεύ ώςτε να 
επιβεβαιώνει την καταλληλότητα των προώόντων που 
παρϊγει. Αυτϋσ οι διαδικαςύεσ θα πρϋπει να τύχουν 
ϋγκριςησ από το την Αρμόδια Αρχό (Σμόμα Γεωργύασ)



ΕΙΔΙΚΑ ο Επιθεωρητόσ πρϋπει να:

 εύναι αμερόληπτοσ – υπογρϊφει ςχετικό 
δόλωςη

 Γνωρύζει τισ υποχρεώςεισ του και τισ 
υποχρεώςεισ του ελεγχόμενου

 Να εκδύδει ϋκθεςη ελϋγχου

 Να δύνει αντύγραφο ςτον ελεγχόμενο

 Προβαύνει ςε ελϋγχουσ ϋκτακτα και 
κατϊ την κρύςη του τακτικούσ, 
ςύμφωνα με πρόγραμμα



ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΦΗ υποχρϋωςη 
ετοιμαςύα ΠΟΛΤΕΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 
ΕΛΕΓΦΟΤ

 Πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με ανϊλυςη 
επικινδυνότητασ (επικεντρώνεται ςτισ 
καλλιϋργειεσ που ϋχουν αποδειχθεύ ότι 
ϋχουν το μεγαλύτερο κύνδυνο μετϊδοςησ 
μικροβιακόσ μόλυνςησ)

το παρόν ςτϊδιο ετόςιο δεύγμα από ΚΟΑΠ

 Οι ϋλεγχοι πρϋπει να εύναι τακτικού, 
απροειδοπούητοι , αποτελεςματικού και 
κατϊλληλοι



ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΣΗΡΗΗ 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ϋλεγχοι του Επιθεωρητό αφορούν τον 

ϋλεγχο ςυμμόρφωςησ ωσ προσ τη 
νομοθεςύα.

Ο υπεύθυνοσ επιχεύρηςησ τροφύμων 
φϋρει την ευθύνη για διενϋργεια 
ελϋγχων και υιοθϋτηςη τϋτοιων 
πρακτικών που να ςυντεύνουν ςτην 
εκμηδϋνιςη των μικροβιακών κινδύνων



ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ (1/2)
 Επιβεβαύωςη ςτοιχεύων τησ αύτηςησ

 Έλεγχοσ τόρηςησ εγγρϊφων:

- Σόρηςη μητρώου χρόςησ φυτοπροςτατευτικών (ςυνεργαςύα με 
Κλϊδο Ελϋγχου Αγροχημικών) 

- Σόρηςη μητρώου καταπολϋμηςησ τρωκτικών /κοπριϊσ/λιπαςμϊτων

- Σόρηςη μητρώου εργαςτηριακών αναλύςεων

- Σόρηςη μητρώου εκπαύδευςησ προςωπικού

- Σόρηςη μητρώου καθαριότητασ χώρων, καθαριςμό εξοπλιςμού

- Να υπϊρχει ςύςτημα/διαδικαςύα ανιχνευςιμότητασ των πρώτων 
υλών και του τελικού προώόντοσ

Δυνατό, κατϊ την κρύςη του να προβαύνει ςε 

 Δειγματοληψύα νερού

 Δειγματοληψύα τελικού προώόντοσ



ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ (2/2)

 Να ειςηγηθεύ τη λόψη διορθωτικών μϋτρων

ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ να ενημερώςει ϊμεςα τον 
υπεύθυνο τησ Επαρχύασ

Δυνατό να υπϊρξει και επιβολό διοικητικού 
προςτύμου.

ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ δυνατό να αυξηθεύ ο 
αριθμόσ ελϋγχων ςτο ςυγκεκριμϋνο τεμϊχιο

Αντύγραφο ϋκθεςησ ελϋγχου μϋνει ςτον 
ενδιαφερόμενο



Που βριςκονται οι κύνδυνοι ςτο 
ςτϊδιο τησ πρωτογενούσ παραγωγόσ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2. ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ NΕΡΟΤ ΣΗΝ 
ΑΡΔΕΤΗ, ΣΗ ΦΡΗΗ 
ΥΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΞΕΠΛΤΜΑ ΣΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ

3. ΣΗ ΦΡΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΗ

4. ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ



1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1/2)

Σοποθεςύα τεμαχύου

 Εύναι κοντϊ ςε επιχεύρηςη ζωικόσ 
παραγωγόσ?

 Εύναι κοντϊ ςε χώρο απόρριψησ –
ςκυβαλότοπο?

 Εύναι κοντϊ ςε εγκαταςτϊςεισ 
επεξεργαςύασ λυμϊτων?

 Εύναι κοντϊ ςε χώρο βόςκηςησ ζώων?

 Ποια όταν η προηγούμενη χρόςη του 
ςυγκεκριμϋνου τεμαχύου?



1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/2)

Ορθϋσ πρακτικϋσ:

 Η εύςοδοσ ςε ζώα πρϋπει να εμποδύζεται 
ςτο δυνατό βαθμό

 Δεν πρϋπει να υπϊρχουν περιμετρικϊ ό 
μϋςα ςτο τεμϊχιο ακαθαρςύεσ αλλϊ 
αυτϋσ να βρύςκονται ςε ςυγκεκριμϋνο 
τόπο/ό κϊλαθο

 Σα εργαλεύα θα πρϋπει να φυλϊγονται 
ςε ειδικό χώρο και να διατηρούνται 
καθαρϊ



2. ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΝΕΡΟΤ (1/2)

ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΤ ιδιαύτερα ςημαντικό αφού 
ενδεχομϋνωσ να καθορύζει και την ποιότητϊ του

Αυξημϋνοσ μικροβιακόσ κύνδυνοσ υπϊρχει ςε ανοικτϋσ 
δεξαμενϋσ, ανοικτϊ πηγϊδια. Λιγότεροσ κύνδυνοσ ςε 
κλειςτϊ πηγϊδια.

Περιγρϊφό του τρόπο ύδρευςησ  - και φύλαξησ νερού
ΣΡΟΠΟ ΑΡΔΕΤΗ
Πιο επικύνδυνο εύναι η χρόςη  overhead irrigation 

λιγότερο η drip λόγω τησ μειωμϋνησ επαφόσ με το 
προώόν

ΞΕΠΛΤΜΑ ΛΑΦΑΝΙΚΩΝ
Αυτό θα πρϋπει να γύνεται εύτε με καθαρό νερό εύτε με 

πόςιμο, ανϊλογα με τον προοριςμό του προώόντοσ 



2. ΠΟΙΟΣΗΣΑ  ΝΕΡΟΤ (2/2)

Ορθϋσ πρακτικϋσ

 Σακτϋσ εργαςτηριακϋσ αναλύςεισ

 Όςο το δυνατό λιγότερη επαφό του 
νερού με το τελικό προώόν κατϊ τισ 
καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ

 Για το ξϋπλυμα των λαχανικών μόνο 
πόςιμο ό καθαρό νερό



3. ΦΡΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΗ

Πρϋπει να τηρεύται αυςτηρϊ ο χρόνοσ από την 
τοποθϋτηςη τησ οργανικόσλύπανςησ μϋχρι τη 
ςυγκομιδό

Ορθϋσ πρακτικϋσ
 Η αποθόκευςη τησ οργανικόσ λύπανςησ πρϋπει να 

γύνεται ςε ξεχωριςτό χώρο
 Να αποφεύγεται η ϊμεςη ό ϋμμεςη επαφό με το 

τελικό προώόν
 Προςταςύα ώςτε να μην υπϊρχει ςτο ξϋπλυμα 

κοπριϊσ
 Σα εργαλεύα θα πρϋπει να πλϋνονται μετϊ τη χρόςη 

τησ κοπριϊσ



4. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ (1/3)

Σο προςωπικό πρϋπει να αναφϋρει ςτον 
υπεύθυνο παραγωγόσ οποιαδόποτε 
αςθϋνειϊ του

Ο παραγωγόσ θα πρϋπει να ϋχει 
πιςτοποιητικό υγεύασ για το εργατικό 
προςωπικό

Ο παραγωγόσ θα πρϋπει να ςυμβουλεύει το 
προςωπικό του ςτο να ακολουθεύ 
ςημαντικϋσ/ βαςικϋσ προςωπικϋσ υγιεινεσ 
πρακτικϋσ:



4. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ (2/3)

 Να πλϋνει τα χϋρια πριν την κϊθε εργαςύα
 Να πλϋνει τα χϋρια αμϋςωσ μετϊ την 

τουαλϋτα
 Να μην καπνύζει κατϊ την εργαςύα
 ε περύπτωςη χρόςησ γαντιών, αυτϊ να εύναι 

μιασ χρόςησ και να αλλϊςςονται ςε 
περύπτωςη που λερωθούν ό ςχιςθούν

 Να υπϊρχουν διαθϋςιμεσ ςε κοντινό 
απόςταςη τουαλϋτεσ

 ε περύπτωςη όπου υπϊρχουν πληγϋσ αυτϋσ 
θα πρϋπει να καλύπτονται



4. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ (3/3)

Ανοικτϋσ καλλιϋργειεσ πιο επικύνδυνεσ από τισ 
κλειςτϋσ – θερμοκόπια

Βαςικόσ λόγοσ εύναι η εύςοδοσ από ζώα, 
πουλιϊ, 

Η χρόςη υδροπονύασ εύναι λιγότερη 
επικύνδυνη. Ενδεχομϋνωσ όμωσ θα πρϋπει να 
γύνεται ορθό χρόςη νερού και εντατικότερεσ 
δειγματοληψύεσ για επιβεβαύωςη απουςύασ  
μικροβιακού πληθυςμού 



4. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ (3/3)

 Συχόν πληγϋσ να καλύπτονται

 Σα εργαλεύα μετϊ τη χρόςη να πλϋνονται

 Να γνωρύζουν κατϊ τη διαλογό των 
προώόντων να απορρύπτουν τα 
ακατϊλληλα για βρώςη, κτυπημϋνα, κλπ

 Η απόρριψη θα πρϋπει να γύνεται ςε 
διαφορετικϊ κιβώτια 

 Να προςϋχουν από μηχανικό ζημιϊ των 
καρπών και λαχανικών και να 
απορρύπτονται



ασ ευχαριςτώ για τη προςοχό ςασ!


