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         ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Η επιδίωξη  υψηλού επιπέδου προστασίας για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου αποτελεί 
ένα από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από 
τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν την ασφαλή παραγωγή τροφίμων από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων είναι ανάγκη να 
εξετάζονται όλες οι πτυχές της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων ως μια συνέχεια, από την 
πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή τη γεωργική εκμετάλλευση μέχρι και την πώληση ή τη 
διάθεση του τροφίμου στον καταναλωτή. Ως εκ τούτου κάθε υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων 
σε ολόκληρη των τροφική αλυσίδα, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των τροφίμων.  
 
Το Τμήμα Γεωργίας, δημοσίευσε στις 21 Απριλίου, 2017 τον περί Υγιεινής των Τροφίμων 
Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της Πρωτογενούς Παραγωγής Νόμο του 2017. Σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο 
της πρωτογενούς παραγωγής (παραγωγοί) έχουν υποχρέωση όπως εφαρμόζουν τέτοιες 
πρακτικές, από το στάδιο της προετοιμασίας και φύτευσης του χωραφιού μέχρι τη συγκομιδή 
και την απομάκρυνση, από τη γεωργική τους εκμετάλλευση, των φυτικών προϊόντων που 
προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση, με στόχο την εκμηδένιση των μικροβιακών 
κινδύνων στο τελικό προϊόν. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 
(παραγωγός) οφείλει να εντοπίσει τις πηγές κινδύνου στα τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης που υπάρχουν στο επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής και να τις 
αξιολογήσει για την ορθή διαχείρισή τους και κατ’ επέκταση συμμόρφωσή του με 
την εν λόγω νομοθεσία. 
 
Το Τμήμα Γεωργίας ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας θα 
πρέπει να υιοθετήσει τέτοια συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να είναι σε θέση 
να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των πρακτικών αυτών από τον παραγωγό.  
 
Για διευκόλυνση της συμμόρφωσης των παραγωγών τόσο στο σχετικό Εθνικό όσο και 
Κοινοτικό δίκαιο, το Τμήμα Γεωργίας ετοίμασε αυτό τον Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, 
στον οποίο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές κινδύνου που 
είναι δυνατό να προκύψουν κατά την πρωτογενή παραγωγή και τις σχετικές εργασίες, καθώς 
και οι απαραίτητες ενέργειες που θα απαιτείται να προβαίνει ο παραγωγός, με ορθό και 
συνεκτικό τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια του τελικού προϊόντος που παράγει. Ο 
Κώδικας αυτός παρουσιάσθηκε στους εμπλεκόμενους κατά τη Δημόσια Διαβούλευση που 
προηγήθηκε και αφορούσε την ετοιμασία της προαναφερθέντα εθνικής νομοθεσίας.  
 
Ο Κώδικας αυτός δεν αποτελεί νομικό κείμενο και ως εκ τούτου δεν έχει την ισχύ του 
νομικού δικαίου, αλλά παρέχει στους παραγωγούς καθοδήγηση σχετικά με την αναγνώριση 
και την αντιμετώπιση μικροβιολογικών πηγών κινδύνου στη γεωργική τους εκμετάλλευση. Οι 
παραγωγοί αναμένεται ότι θα χρησιμοποιούν τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες που 
καταγράφονται στον Κώδικα και να τις προσαρμόσουν στις γενικότερες πρακτικές ασφάλειας 
των τροφίμων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς τους. Είναι πολύ σημαντικό 
να τονισθεί ότι η εφαρμογή του Κώδικα είναι εθελοντική. Έτσι, ο υπεύθυνος παραγωγός 
τροφίμων φυτικής προέλευσης δυνατόν να αξιοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές που 

καταγράφονται στον Κώδικα αυτό ή να εφαρμόσει άλλες διαδικασίες, οι οποίες όμως να είναι 
τουλάχιστο ισοδύναμες με τις διαδικασίες που καταγράφονται στον εθνικό Κώδικα. 
Οποιεσδήποτε διαδικασίες επιθυμεί να εφαρμόσει ο υπεύθυνος  παραγωγός τροφίμων 
φυτικής προέλευσης, πέραν αυτών που καταγράφονται στον Κώδικα Ορθής Υγιεινής 
Πρακτικής, θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Τμήμα Γεωργίας για έγκριση πριν την 
εφαρμογή τους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ευρωπαϊκή Ένωση: Από το αγρόκτημα στο τραπέζι – 

Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα για όλους 

 

Η αυξημένη εμφάνιση πληθώρας νοσημάτων που οφείλονται σε τρόφιμα σε πολλά μέρη 

του πλανήτη κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει κινητοποιήσει τους αρμόδιους διεθνείς 

οργανισμούς και τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε θέσπιση 

συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλα τα στάδια της 

παραγωγής, της επεξεργασίας, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της πώλησης και της 

κατανάλωσης των προϊόντων διατροφής.  

 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπιστεί μια ανεξάρτητη Κοινοτική Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (European Food Safety Authority - EFSA), η οποία ενημερώνει 

και κοινοποιεί τους κινδύνους στο ευρύ κοινό. Η αποστολή της EFSA είναι η παροχή 

επιστημονικών συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους τομείς που έχουν 

αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων. Σύμφωνα με την EFSA, το όραμά της 

συνοψίζεται στη φράση «υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και εμπιστοσύνη 

τού καταναλωτή στην Αρχή». Ειδικότερα, η EFSA συντονίζει την αξιολόγηση των 

κινδύνων και εντοπίζει τους αναδυόμενους κινδύνους που αφορούν τα τρόφιμα, παρέχει 

επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή), μεταξύ 

άλλων στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των διατροφικών κρίσεων, συλλέγει και 

δημοσιεύει τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα στον τομέα της ασφάλειας των 

τροφίμων και δημιουργεί σύστημα δικτύων ευρωπαϊκών οργανισμών που δρουν στον 

τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.  

 

Στηριζόμενη στις προτάσεις της EFSA, η Επιτροπή διαμορφώνει τη στρατηγική και τη 

νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφάλεια τροφίμων. Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και των συμφερόντων 

των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια σειρά 

Κοινοτικών Κανονισμών για να καθορίσει τις απαιτήσεις για την τήρηση των 

υγειονομικών κανόνων για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, των κανόνων υγείας 

και καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και της πρόληψης των 

κινδύνων μόλυνσης από εξωτερικές ουσίες. Την ίδια στιγμή, καλεί τους υπεύθυνους των 

επιχειρήσεων τροφίμων να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία για υιοθέτηση πρακτικών, 

οι οποίες στοχεύουν στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 

τροφίμων: κατά την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, τη διανομή και την 

προμήθεια των τροφίμων.  

 

Μία από τις βασικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απαγόρευση της διάθεσης 

στην αγορά οποιωνδήποτε μη ασφαλών τροφίμων, επικίνδυνων για την υγεία ή/και 

ακατάλληλων προς κατανάλωση. Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός μη ασφαλούς 

τροφίμου, το οποίο αποτελεί μέρος σωρού, παρτίδας ή αποστελλόμενου φορτίου 

τροφίμων, θεωρείται ότι όλα τα τρόφιμα του συγκεκριμένου σωρού/παρτίδας/φορτίου 

είναι μη ασφαλή. Σε περίπτωση διάγνωσης διατροφικού κινδύνου, η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εφαρμόσουν την αρχή της 

προφύλαξης και να λάβουν σχετικά μέτρα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή λαμβάνει 

συγκεκριμένα μέτρα προστασίας όταν διαπιστώσει ότι κάποια τρόφιμα αποτελούν 

σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον. Στην 

περίπτωση αυτή αναστέλλει τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση των προϊόντων αυτών. 

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν δράσει η Επιτροπή, αν και έχει ενημερωθεί για την 

ύπαρξη σοβαρού διατροφικού κινδύνου, κάθε κράτος μέλος μπορεί να λάβει μέτρα 

προστασίας. Στην περίπτωση κινδύνου που δεν προβλέπεται από το Κοινοτικό 

Κεκτημένο η Επιτροπή, η EFSA και τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν γενικό σχέδιο 

διαχείρισης κρίσεων. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου που δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί κατάλληλα με τις παρούσες διατάξεις, η Επιτροπή συγκροτεί αμέσως 

μονάδα κρίσης που αξιολογεί τα σχετικά δεδομένα και εντοπίζει τις διαθέσιμες επιλογές 

για την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. 
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1.2 Εθνικός Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής  

 

Έχοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του παραγωγού φυτικών προϊόντων στο στάδιο της 

πρωτογενούς παραγωγής, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία του παρόντος 

εθνικού Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. 

 

Στον Κώδικα αυτό περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις προς τους 

παραγωγούς φυτικών προϊόντων. Με τον Κώδικα αυτό, το Τμήμα Γεωργίας ευελπιστεί 

στην ορθή καθοδήγηση του παραγωγού, δεδομένου ότι συγκεντρώνονται σε αυτόν οι 

σημαντικότερες παράμετροι που ο παραγωγός θα διαχειρίζεται στο επίπεδο της 

γεωργικής του εκμετάλλευσης ώστε να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης 

που παράγει είναι ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή.  

 

Όπως αναφέρουν διεθνή επιστημονικά δεδομένα (EFSA, κλπ), ένα ευρύ φάσμα 

παθογόνων μικροβιακών οργανισμών έχει συσχετιστεί με συγκεκριμένα είδη φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών συμπεριλαμβανομένων της εντεροαιμορραγικής Escherichia 

coli, της Salmonella enterica, των Enterococci, του ιού της ηπατίτιδας Α, του Norovirus, 

και της Listeria monocytogenes. Τα επιδημιολογικά στοιχεία και διεθνείς έρευνες έχουν 

εντοπίσει σημεία ή διαδικασίες στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής που 

ενδεχομένως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιμόλυνσης από αυτούς τους παθογόνους 

παράγοντες. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνεται η ποιότητα του νερού, η χρήση της 

κοπριάς και η προσωπική υγιεινή των εργαζόμενων.  

 

Οι συστάσεις που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Κώδικα βασίζονται στις ακόλουθες 

γενικές αρχές: 

 

 Σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία, η πρωτογενής παραγωγή είναι ένα 

αναπόσπαστο μέρος της διατροφικής αλυσίδας και οι παραγωγοί φέρουν την 

ευθύνη για την ασφαλή παραγωγή των τροφίμων στις γεωργικές τους 

εκμεταλλεύσεις. 

 

 Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων σε όλη τη διαδικασία 

παραγωγής, συνιστάται η πρόληψη, η παρακολούθηση και η γρήγορη 

εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων. 
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 Η καθαριότητα είναι μια βασική προϋπόθεση που ισχύει για το προσωπικό, τα 

ζώα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι 

παραγωγοί τροφίμων φυτικής προέλευσης θα είναι σε θέση να εξασφαλίζουν 

ότι τα πρωτογενή προϊόντα προστατεύονται από τη μόλυνση και ότι μόνο 

ασφαλή τρόφιμα φθάνουν στην τροφική αλυσίδα. 

 

 Οι παραγωγοί να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν και να ευθύνονται για όλα 

όσα συμβαίνουν στη γεωργική τους εκμετάλλευση, μέσω της τήρησης 

σχετικών αρχείων για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

 Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνονται σε περίπτωση που εντοπίζεται 

οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια 

των τροφίμων που παράγονται σε μια γεωργική εκμετάλλευση. 

 

Με βάση τα πιο πάνω, οι συστάσεις προς τον παραγωγό φυτικών προϊόντων στο στάδιο 

της πρωτογενούς παραγωγής όπως καταγράφονται στον Κώδικα Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής στοχεύουν:  

 

(α) στην αποφυγή της χρήσης περιοχών, γεωργικής γης όπου το περιβάλλον 

αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των τροφίμων.  

 

(β) στον έλεγχο των μολυσματικών παραγόντων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των τροφίμων. 

 

(γ) στην υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών και μέτρων για την εξασφάλιση ότι τα 

τρόφιμα παράγονται κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. και 

 

(δ) στη μείωση της πιθανότητας εισαγωγής ενός κινδύνου που μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την ασφάλεια των τροφίμων, ή την καταλληλότητά τους για την 

κατανάλωση, σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων. 
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Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που το Τμήμα Γεωργίας κρίνει ότι για μια συγκεκριμένη 

καλλιέργεια απαιτούνται επιπρόσθετες διαδικασίες για διασφάλιση της υγιεινής του 

τελικού προϊόντος, ενδεχομένως να ετοιμάσει επιπρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες. 

  

Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική Κοινοτική νομοθεσία μπορείτε να αναζητήσετε 

στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1454320767663&uri=CELEX:02002R0178-20140630 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1454320812076&uri=CELEX:02004R0852-20090420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1454320767663&uri=CELEX:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1454320767663&uri=CELEX:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1454320812076&uri=CELEX:02004R0852-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1454320812076&uri=CELEX:02004R0852-20090420
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2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

 

Ο παρών Κώδικας εστιάζεται στις γενικές πρακτικές υγιεινής κατά την πρωτογενή 

παραγωγή και συσκευασία νωπών φρούτων, λαχανικών και άλλων φυτικών προϊόντων 

σε ειδικούς/εγκεκριμένους χώρους στη γεωργική εκμετάλλευση, που καλλιεργούνται για 

κατανάλωση, ώστε αυτά να είναι ασφαλή και υγιή,  ιδιαίτερα για αυτά που προορίζονται 

να καταναλωθούν φρέσκα.  

 

Ο Κώδικας δεν παρέχει συστάσεις για τον χειρισμό των πρακτικών για τη διατήρηση 

της ασφάλειας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην πρωτογενή παραγωγή 

τροφίμων φυτικής προέλευσης για ιδιωτική χρήση, ούτε στο στάδιο της χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης. 

  

Με τον εθνικό Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής δίνονται συστάσεις σε όλους τους 

παραγωγούς που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φρέσκων φρούτων, 

λαχανικών και άλλων φυτικών προϊόντων με στόχο την καθοδήγησή τους κατά τις 

καλλιεργητικές τους πρακτικές και κατά τη συγκομιδή, στο γενικότερο πλαίσιο της 

Εφαρμογής Καλών Γεωργικών Πρακτικών. 

 

Το Τμήμα Γεωργίας, στα πλαίσια της υποχρέωσής του για έλεγχο της εφαρμογής της 

υιοθέτησης των πρακτικών αυτών, εφαρμόζει πολυετές σχέδιο ελέγχων, στο οποίο  

καθορίζονται οι καλλιέργειες στις οποίες θα επικεντρώνονται οι έλεγχοι. Οι καλλιέργειες 

επιλέγονται μέσω αναλύσεων επικινδυνότητας, νέων επιστημονικών δεδομένων καθώς 

και πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες αυτές (ιστορικό 

συμμόρφωσης, πηγές κινδύνου κλπ).  

 

Έχοντας υπόψη  

 

(α) τους μικροβιακούς κινδύνους μόλυνσης των τελικών προϊόντων όπως αυτοί 

καταγράφηκαν μέχρι σήμερα και αφορούν συγκεκριμένα τα ακόλουθα παθογόνα: 

-  Escherichia coli,  

-  Salmonella enterica,  

-  Enterococci,  
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-  ιός της ηπατίτιδας Α,  

-  Norovirus, και  

-  Listeria monocytogenes,  

 

 και   

 

 (β) τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζει ένας παραγωγός από την αγορά 

 των πρώτων υλών μέχρι και την παραγωγή του τελικού προϊόντος,   

 

τα σημεία που υπόκεινται σε έλεγχο κάτω από την ευθύνη του υπεύθυνου επιχείρησης 

τροφίμων φυτικής προέλευσης στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης ώστε να 

επιβεβαιώνεται η εφαρμογή του συστήματος ορθής υγιεινής πρακτικής έχουν ως 

ακολούθως: 

  

 οι πρώτες ύλες που προμηθεύεται ο παραγωγός και αφορούν σπόρους, 

φυτοπροστατευτικά προϊόν, λίπανση, μηχανήματα,  πηγή νερού κλπ. 

 

 η επιλογή του τεμαχίου.  

 

 ο χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων,  

μηχανημάτων ή άλλου εξοπλισμού, όπου εφαρμόζεται. 

 

 η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών αποθήκευσης του τελικού προϊόντος 

και ο χώρος συσκευασίας/τυποποίησης του τελικού προϊόντος, όπου εφαρμόζεται. 

 

 οι καλλιεργητικές πρακτικές, πχ ο τύπος άρδευσης, τοποθέτηση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση κοπριάς.  

 

 ο ορθός χειρισμός του τελικού προϊόντος από το εμπλεκόμενο προσωπικό καθώς 

και γενικότερα η γνώση του προσωπικού που εμπλέκεται στις καλλιεργητικές 

πρακτικές σε θέματα υγιεινής. 

 

 η διαχείριση αποβλήτων / απορριμμάτων, η καθαριότητα εξοπλισμού και χώρων 

αποθήκευσης και συσκευασίας στον τόπο παραγωγής. 
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3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

 

«Τμήμα Γεωργίας» είναι Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο τήρησης της συμμόρφωσης των 

υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με τον περί Υγιεινής των Τροφίμων 

Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της Πρωτογενούς Παραγωγής Νόμο του 2017. 

 

«Καθαρό νερό» σημαίνει το καθαρό θαλάσσιο νερό και το γλυκό νερό ανάλογης 

ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς και παράσιτα, και οποιεσδήποτε ουσίες, 

σε αριθμό ή συγκέντρωση, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη 

υγεία. 

 

 «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004» είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29ης Απριλίου, 2004 για την υγιεινή των 

τροφίμων».  

  

«Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής» είναι ο Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για τα 

Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο Πρωτογενούς Παραγωγής στον οποίο 

καταγράφονται οι διαδικασίες για την ορθή διαχείριση των κρίσιμων σημείων σε μια 

μονάδα επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς 

παραγωγής για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μικροβιακής μόλυνσης. 

 

«Πόσιμο νερό» [Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004] σημαίνει το νερό που ανταποκρίνεται στις 

ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σχετικά με την ποιότητα του νερού που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (οδηγία 98/83 / ΕΚ), όπου οι μικροβιακοί 

παράμετροι (αριθμός/ 100 ml) του πόσιμου νερού για το Εscheria coli και 

Εντερόκοκκους είναι μηδέν. 

 

«Τρόφιμα φυτικής προέλευσης» νοούνται τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στο 

στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

  

«Παραγωγός τροφίμων φυτικής προέλευσης» σημαίνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη 

ότι εντός της επιχείρησής που έχει υπό τον έλεγχό του πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγή που 
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προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και στον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

852/2004.  
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4. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 
  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: 

- ΣΠΟΡΟΙ/ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ 

- ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ- 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΧΩΡΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕ

Σ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ 

ΦΥΤΕΥΣΗ 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩ
Ν/ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
 
ΤΥΠΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 
 
 
 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Σ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΧΩΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

Ο 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΤΡΟΠΟΙ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ – 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΤΕΛΙ

ΚΟ 

ΠΡΟ

ΙΟΝ 

 ΤΕΜ

ΑΧΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

Υ 

(περιβαλ

λοντικοί 

παραγόντ

ες) 

ΤΗΡΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙ

ΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΣΡΟΩΝ/Ε

ΚΡΟΩΝ 

ΑΡΧΕΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓ

ΗΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣ

ΤΑΤΕΥΤΙΚΩ

Ν 

ΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕ

ΜΗΣΗΣ 

ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 

ΑΛΛΑ 

ΑΡΧΕΙΑ 
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5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ και 

ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και άλλα φυτικά προϊόντα καλλιεργούνται και 

συγκομίζονται κάτω από ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και γεωγραφικών συνθηκών 

(ανοιχτές ή θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κα) και δυνατό να συλλεχθούν και να 

συσκευαστούν στον τόπο παραγωγής ή να μεταφερθούν σε εγκατάσταση συσκευασίας 

εκτός τόπου παραγωγής. Οι πρακτικές παραγωγής, οι συνθήκες ανάπτυξης του 

βρώσιμου τμήματος του προϊόντος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (π.χ. έδαφος, 

επιφάνεια του εδάφους, κα) σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες δυνατό να 

επηρεάσουν τη μικροβιολογική κατάσταση του κατά τη στιγμή της κατανάλωσης. Οι 

μικροβιολογικές πηγές μόλυνσης διαφέρουν σημαντικά όχι μόνο από το ένα είδος της 

φυτικής παραγωγής σε άλλο, αλλά ακόμη και στην ίδια καλλιέργεια. 

 

Οι παράμετροι που εντοπίσθηκαν και επηρεάζουν την υγιεινή των φρέσκων φρούτων,  

λαχανικών και άλλων φυτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή 

κατάσταση κατά τη φύτευση, κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών φροντίδων, κατά τη 

συγκομιδή, μεταφορά και αποθήκευση πριν την απομάκρυνση τους από τον τόπο 

παραγωγής, περιλαμβάνουν:  

 

(1) την επιλογή τεμαχίου, 

 

(2) την ποιότητα νερού και τον τρόπο άρδευσης, 

 

(3) Τις  καλλιεργητικές πρακτικές  (π.χ. χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

χρήση κοπριάς κ.λ.π.)  

 

(4) την προσωπική υγιεινή, 

 

(5) τις εγκαταστάσεις Υγιεινής, 

 

(6) την υγιεινή των χώρων αποθήκευσης, τυποποίησης και τον εξοπλισμό. 
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5.1  Επιλογή Τεμαχίου (Περιβαλλοντική Υγιεινή)  

 

Συστήνεται, όπου είναι δυνατό, να εντοπίζονται πιθανές πηγές μόλυνσης από το 

περιβάλλον. Ειδικότερα η πρωτογενής παραγωγή των φρέσκων φρούτων, λαχανικών 

και άλλων φυτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται σε περιοχές όπου η παρουσία 

δυνητικά επιβλαβών ουσιών οδηγεί σε απαράδεκτο επίπεδό τους στο τελικό προϊόν μετά 

τη συγκομιδή και πριν την απομάκρυνσή τους από τον τόπο παραγωγής.  

 

Η επιλογή τεμαχίου γης είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού πηγές μικροβιολογικής 

μόλυνσης δυνατό να εντοπισθούν σε ένα τεμάχιο λόγω της τοποθεσίας του ή 

προηγούμενης αξιοποίησής του. Η εγγύτητα των εγκαταστάσεων παραγωγής υψηλού 

κινδύνου, όπως οι εγκαταστάσεις εκτροφής/αναπαραγωγής ζώων, τοποθεσίες 

επικίνδυνων αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, να 

αξιολογούνται για το ενδεχόμενο μόλυνσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή τις πηγές 

νερού που χρησιμοποιούνται με μικροβιολογικούς ή άλλους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους. 

 

Τρεις θεωρούνται οι βασικότεροι παράμετροι για την επιλογή του τεμαχίου: 

 

5.1.1 Προηγούμενη αξιοποίηση του τεμαχίου  

Η αξιολόγηση της υγιεινής του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

αξιολόγηση των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση της γης κοντά τους 

χώρους παραγωγής. Για παράδειγμα εάν το τεμάχιο που προτίθεται ο παραγωγός 

να καλλιεργήσει έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για εκτροφή ζώων, απόρριψη 

σκυβάλων, επεξεργασία λυμάτων ή άλλων αποβλήτων ή γειτονεύει με τεμάχια που 

αξιοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς,  να τύχει ειδικότερων μικροβιολογικών 

ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων της μόλυνσης από κόπρανα και οργανικά 

απόβλητα.  

 

 

5.1.2  Αποφυγή εισόδου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις άγριων ή 

οικόσιτων ζώων 

Η αποφυγή της πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, από άγρια ή οικόσιτα 
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ζώα, στο μέτρο του δυνατού, λόγω των μεγάλων κινδύνων που εγκυμονούν από 

την απόρριψη κοπράνων είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

5.1.3  Ρύπανση γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης εγκυμονεί τυχόν διαρροή, η απόπλυση ή η υπερχείλιση 

χώρων αποθήκευσης κοπριάς ή άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.  

 

Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος όταν ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν 

πλημμύρες και όταν τα νερά αυτά έρχονται σε άμεση επαφή με τα φυτικά 

προϊόντα. 

 

Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός):  

 

 Κατά την επιλογή τεμαχίου θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε προηγούμενη 

χρήση του και, ανάλογα με την περίπτωση, να επιβεβαιώσει την απουσία 

μικροβιακού κινδύνου.   

 

 Να εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές για αποφυγή διαρροής, απόπλυσης ή 

υπερχείλισης χώρων αποθήκευσης κοπριάς ή άλλων επικίνδυνων αποβλήτων στο 

τεμάχιο ή στο νερό άρδευσης. 

 

5.2  Ποιότητα νερού και τρόποι άρδευσης  

  

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πηγής άμεσης μικροβιακής μόλυνσης είναι και 

το νερό που χρησιμοποιείται κατά την άρδευση, τη συγκομιδή και το ξέπλυμα των 

φυτικών προϊόντων.  

 

Νερό ανεπαρκούς ποιότητας πιθανόν να αποτελέσει σημαντική πηγή μόλυνσης αλλά και 

εξάπλωσης. 

 

Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο μικροβιακής 

μόλυνσης των τροφίμων φυτικής προέλευσης. Για παράδειγμα, η πηγή νερού, ο τύπος 
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της άρδευσης, αν το βρώσιμο τμήμα του τροφίμου είναι σε άμεση επαφή με το νερό 

άρδευσης, το χρονοδιάγραμμα της άρδευσης σε σχέση με τη συγκομιδή, η πρόσβαση 

των ζώων στις πηγές νερού, κλπ.  

 

5.2.1.  Ποιότητα νερού 

 

 5.2.1.1 Πηγή νερού 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πηγή του νερού που χρησιμοποιεί ο παραγωγός 

κατά τις καλλιεργητικές φροντίδες. Συστήνεται όπως ο παραγωγός εντοπίσει και  

ορίσει τις πηγές του νερού που χρησιμοποιεί στη γεωργική του εκμετάλλευση.  

 

Πριν τη χρήση μιας πηγής νερού, ορθή πρακτική είναι η λήψη δείγματος και 

αξιολόγηση της πηγής για μικροβιολογική καταλληλότητά του για την προτιθέμενη 

χρήση. 

 

Η ποιότητα του νερού μπορεί να ποικίλει. Νερό για την πρωτογενή παραγωγή που 

έχει ουσιαστική επαφή με το βρώσιμο τμήμα του τελικού προϊόντος, για 

παράδειγμα στην περίπτωση των φυλλώδη λαχανικών, στις φράουλες, κ.α., όπου 

το νερό μπορεί να συσσωρευτεί, συστήνεται όπως είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μόλυνση του τελικού προϊόντος.  

 

Παραδείγματα πηγών νερού που παρουσιάζουν τον χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης 

είναι τα ακόλουθα: 

 

 Το νερό της βροχής, εφόσον η ακεραιότητα του συστήματος διανομής νερού 

διατηρείται 

 

 Νερό σε βαθιά πηγάδια, με την προϋπόθεση ότι το άνοιγμα του πηγαδιού 

προστατεύεται από οποιαδήποτε ρύπανση. 

 

 Νερό σε ρηχά πηγάδια με την προϋπόθεση ότι το άνοιγμα του πηγαδιού 

προστατεύεται από οποιαδήποτε ρύπανση.  

 

Πηγές νερού με υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης και μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω 
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επεξεργασία, είναι: 

 

 Τα επιφανειακά ύδατα 

 Τα επεξεργασμένα λύματα 

 

Επιπρόσθετα συστήνεται όπως ο παραγωγός για αποφυγή της μόλυνσης:  

 

• Επιβεβαιώνει ότι τηρεί απόσταση φύλαξης χημικών λιπασμάτων, κοπριάς, 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την πηγή νερού. 

 

  Επιλέγει ορθά την τοποθεσία της γεωργικής του εκμετάλευσης.  

 

• Διατηρεί καθαρό το χώρο γύρω από το σύστημα διανομής νερού για να 

εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων μόλυνσης. Τα συστήματα 

αυτά να είναι κλειστά για τη μείωση της πρόσβασης σε νερό από άλλα ζώα.  

 

Τέλος, αναφέρεται ότι είναι σημαντικό όπως το σύστημα παροχής νερού  

διατηρείται σε καλή κατάσταση και καθαρίζεται κατάλληλα για την πρόληψη της 

μικροβιακής μόλυνσης του νερού. 

 

Οι παράμετροι που συστήνονται  για παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 

όσον αφορά το μικροβιακό φορτίο αφορούν τη Salmonella, το Escherichia coli, 

τους εντερόκοκκους.  

 

Σκόπιμη είναι και η συχνή δειγματοληψία νερού για εξακρίβωση της ποιότητάς 

του. Σε περίπτωση όπου διεξάγονται εργαστηριακές αναλύσεις, τα αποτελέσματά 

να φυλάγονται από τους υπεύθυνους επιχείρησης τροφίμων, αφού μπορεί να 

ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή, κατά τους ελέγχους. 

 

Σε περίπτωση όπου μετά από σχετική ανάλυση αποδειχθεί ότι η πηγή του νερού 

έχει μη αποδεκτά επίπεδα παθογόνων οργανισμών, ο παραγωγός έχει υποχρέωση 

να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή και να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 

που θα καθορισθούν, για να εξασφαλίσει ότι το νερό είναι κατάλληλο για την 

προβλεπόμενη χρήση του. 
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Με τη λήψη των διορθωτικών μέτρων, η συχνότητα δειγματοληψιών αυξάνεται 

μέχρι συνεχόμενα αποτελέσματα να είναι εντός των αποδεκτών ορίων. 

 

Η επαναξιολόγηση του μικροβιακού περιεχομένου του νερού είναι επίσης 

απαραίτητη όταν τα γεγονότα ή άλλες συνθήκες υποδηλώνουν ότι η ποιότητα του 

νερού μπορεί να έχουν αλλάξει, για παράδειγμα στην περίπτωση όπου υπήρξαν 

πλημμύρες. 

 

Το Τμήμα Γεωργίας κατά καιρούς δυνατό να προβαίνει σε έκτακτες δειγματοληψίες 

για επιβεβαίωση της καταλληλότητας του νερού. 

 

  

5.2.1.2 Χρήση νερού στην άρδευση και μετά τη συγκομιδή 

Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης να είναι 

κατάλληλη για την προβλεπόμενη χρήση του.  

 

Ο τύπος της άρδευσης ή η μέθοδος εφαρμογής του νερού επηρεάζει τον κίνδυνο 

της μόλυνσης του τελικού προϊόντος. Ο χρόνος, η ποιότητα του νερού που 

χρησιμοποιείται, και αν το νερό έχει άμεση επαφή με το βρώσιμο μέρος του φυτού 

να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του είδους της άρδευσης ή τη μέθοδο 

εφαρμογής του, σε σχέση με την καλλιέργεια. 

 

Συστήνεται όπως ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του νερού να δίνεται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

• Όπου το εδώδιμο τμήμα των νωπών φρούτων και λαχανικών έρχεται σε επαφή 

με το νερό άρδευσης και ιδιαίτερα την περίοδο της συγκομιδής. 

 

• Το ξέπλυμα των φρούτων και λαχανικών στα πλαίσια μετασυλλεκτικής 

μεταχείρισης πριν από την συσκευασία να γίνεται με νερό καλής ποιότητας, δηλαδή 

καθαρό νερό και να γίνεται εναλλαγή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Επιπρόσθετα, η συντήρηση, η καθαριότητα, ανάλογα με την περίπτωση των 

συστημάτων παροχής νερού, για την πρόληψη της μικροβιακής μόλυνσης του 

νερού είναι εξίσου σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον παραγωγό. 

 

 

Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός):  

 

 Να προβαίνει σε οπτικούς ελέγχους με σκοπό την ανίχνευση οποιωνδήποτε 

ρύπων και πιθανών πηγών μόλυνσης του συστήματος άρδευσης.  

 

 Να εφαρμόζει τον Κώδικα Οργής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007) όσον 

αφορά τη χρήση ανακυκλωμένου νερού σε καλλιέργειες φρέσκων φρούτων και 

λαχανικών. 

 

 Σε περίπτωση εντοπισμού μικροβιακού φορτίου σε νερό που χρησιμοποιείται για 

άρδευση ή στο ξέπλυμα του τελικού προϊόντος ο παραγωγός θα πρέπει να 

ενημερώσει δεόντως της Αρμόδια Αρχή για περαιτέρω ενέργειες. 

 

5.3  Καλλιεργητικές φροντίδες 

 

5.3.1 Χρήση κοπριάς 

 

Ο παραγωγός συστήνεται όπως μεριμνά για τη λήψη τέτοιων μέτρων ώστε η κοπριά 

κατά τη χρήση της να μην περιέχουν οποιεσδήποτε μικροβιακές, φυσικές ή άλλες 

χημικές προσμείξεις για να μειώνεται ο κίνδυνος της μικροβιολογικής μόλυνσης των 

τροφίμων φυτικής προέλευσης. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

ενδεχόμενο μικροβιακής μόλυνσης, η τήρηση διαδικασιών για τη μείωση ή εξάλειψη των 

παθογόνων σε αυτά (π.χ κομποστοποίηση, αποξήρανση στον ήλιο ή συνδυασμούς 

αυτών) είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

 

Η κοπριά που είναι ανεπεξέργαστη ή μερικώς επεξεργασμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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μόνο αν εφαρμόζονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για τη μείωση των 

μικροβιακών ρυπαντών, όπως η μεγιστοποίηση του χρόνου μεταξύ εφαρμογής και 

συγκομιδής του τελικού προϊόντος. Η χρονική αυτή διάρκεια εξαρτάται από το είδος των 

νωπών φρούτων και λαχανικών και από το αν προορίζονται να καταναλωθούν νωπά 

(π.χ τουλάχιστο 60 μέρες για νωπά πράσινα φυλλώδη λαχανικά που καταναλώνονται σε 

νωπή κατάσταση). 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι όπως το τελικό προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με κοπριά ή 

άλλα φυσικά/οργανικά λιπάσματα. Όπως επίσης να λαμβάνονται τέτοιες ενέργειες, όπως 

κρίνεται απαραίτητο, για ελαχιστοποίηση της μόλυνσης από κοπριά και άλλα φυσικά 

λιπάσματα από παρακείμενα χωράφια.  

 

Τέλος, η ορθή διαχείριση και αποθήκευση της κοπριάς και άλλων φυσικών/οργανικών 

λιπασμάτων είναι απαραίτητη για αποφυγή επιμόλυνσης των φρέσκων φρούτων,  

λαχανικών και άλλων φυτικών προϊόντων.  Κάθε εξοπλισμός που έχει έρθει σε επαφή με 

κοπριά ή άλλα οργανικά λιπάσματα να καθαρίζεται επιμελώς και να απολυμαίνεται, κατά 

περίπτωση πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.  

 

 

5.3.1 Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ή και Λιπασμάτων  

 

Το νερό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή άλλων γεωργικών χημικών ουσιών να είναι τέτοιας 

ποιότητας ώστε να μην περιέχει μικροβιολογικές προσμείξεις σε επίπεδα που μπορεί να 

επηρεάσουν δυσμενώς την ασφάλεια των φρέσκων φρούτων, λαχανικών και άλλων 

φυτικών προϊόντων.  

 

Ειδική προσοχή να λαμβάνεται στην ποιότητα του νερού κατά τη χρήση λιπασμάτων και 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου οι μέθοδοι παράδοσης τους (π.χ. ψεκαστήρες) 

εκθέτουν το βρώσιμο τμήμα των νωπών φρούτων, λαχανικών και άλλων φυτικών 

προϊόντων απευθείας στο νερό, ειδικά κοντά στην περίοδο της συγκομιδής. 

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο παραγωγός ότι τα παθογόνα που θέτουν σε κίνδυνο την 

υγεία του καταναλωτή μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε πολλά χημικά 
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προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

Πέραν των πιο πάνω τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με τους όρους έγκρισής τους. Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον επιδιωκόμενο σκοπό στην 

καλλιέργεια για την οποία έχει εγκριθεί.  

 

Τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται μόνο στις ποσότητες που επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών της φυτείας. Αυτά δε να αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές και καλά αεριζόμενο 

μέρος, ξεχωριστά από τους χώρους παραγωγής και τους χώρους 

συσκευασίας/μεταφοράς. 

 

 

5.3.3  Αποχετεύσεις και διάθεση αποβλήτων 

 

Τα συστήματα και οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης, όπου υπάρχουν και η διαδικασία 

διάθεσης των αποβλήτων να είναι επαρκείς και να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται 

έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο μόλυνσης του τελικού προϊόντος ή της 

παροχής νερού.  

 

Επιπρόσθετα, η αποθήκευση των απόβλητων να γίνεται σε ξεχωριστούς χώρους και 

αυτά να απομακρύνονται από τον τόπο παραγωγής ή αποθήκευσης εξοπλισμού ή άλλων 

υλικών σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για απόρριψη να είναι κατάλληλα για τη χρήση τους και 

να βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από την αποθήκευση των φρέσκων φρούτων, 

λαχανικών και άλλων φυτικών προϊόντων. Ο παραγωγός θα πρέπει να αποφεύγει τη 

χρήση των δοχείων αυτών για τη μεταφορά ή τη συσκευασία του τελικού προϊόντος. 

 

 

Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός):  

 

 Να επιβεβαιώνει ότι δεν εντοπίζεται διαρροή, έκπλυση ή υπερχείλιση κοπριάς από 
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χώρους αποθήκευσης κοντά στη γεωργική εκμετάλλευση. 

 

 Να πλένει τυχόν και εάν είναι δυνατό να απολυμαίνει τυχόν εξοπλισμό που 

έρχεται σε επαφή με την κοπριά πριν τη χρήση του σε άλλες καλλιεργητικές 

πρακτικές. 

 

 Για την προστασία των καλλιεργειών, να χρησιμοποιεί μόνο τα προϊόντα που 

επιτρέπονται για χρήση στη σχετική καλλιέργεια, σύμφωνα με τις οδηγίες στην 

ετικέτα. Η περίοδος ασφαλείας μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής του 

φυτοϋγειονομικού προϊόντος και της συγκομιδής του τελικού προϊόντος πρέπει να 

τηρείται. Τα συγκομιζόμενα φυτικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα 

ανώτατα όρια καταλοίπων που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία. 

 

 Να αποθηκεύει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, κοπριά ή άλλες χημικές ουσίες 

με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το τελικό προϊόν. 

  

 Πρέπει να κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό κατάρτισης επαγγελματία χρήσης 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τους περί Ορθολογικής Χρήσης 

Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 (Κ.Δ.Π.193/2012).  

 

Επιπρόσθετα όσον αφορά τη χρήση, αποθήκευση, εφαρμογή και χειρισμό των 

συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ο παραγωγός  πρέπει να 

εφαρμόζει τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τα Γεωργικά Φάρμακα.  

 

 

5.4 Προσωπική υγιεινή  

 

Ο παραγωγός να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται στον τόπο παραγωγής 

τροφίμων φυτικής προέλευσης γνωρίζει τις βασικές αρχές της υγιεινής και της υγείας 

και να το ενημερώνει σχετικά με όλους τους κινδύνους που θα μπορούσαν να μολύνουν 

το τελικό προϊόν. 

 

Η πληροφόρηση αυτή να παρέχεται με απλό τρόπο, ώστε να διευκολύνει την κατανόηση 
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και τη σημασία της χρήσης πρακτικών υγιεινής. Στο Παράρτημα Ι καταγράφονται τρεις 

βασικές αρχές υγιεινής για διευκόλυνση του υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων φυτικής 

προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η γνώση του προσωπικού στα θέματα της προσωπικής 

υγιεινής, στην τήρηση προγράμματος καθαρισμού του εξοπλισμού, στην ορθή χρήση 

του εξοπλισμού και γενικότερα στην εφαρμογή καλών πρακτικών τόσο κατά την 

καλλιεργητική περίοδο όσο και κατά τη συγκομιδή και μεταφορά του τελικού προϊόντος. 

  

Ο παραγωγός έχει υποχρέωση όπως αξιολογεί τακτικά κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του το προσωπικό κατά πόσο τηρεί τις ορθές υγιεινές πρακτικές.  

 

 

5.4.1 Προσωπική υγεία 

 

Ο παραγωγός να παρατηρεί για τυχόν συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας στο 

προσωπικό που απασχολεί στη γεωργική του εκμετάλλευση και να το ενθαρρύνει να 

αναφέρει τυχόν συμπτώματα ασθένειας που έχει (π.χ. διάρροιας ή άλλων μεταδοτικών 

ασθενειών) και να απαλλάσσεται από σχετική εργασία εφόσον αυτή θα μπορούσε να 

μεταδοθεί στο τελικό φυτικό προϊόν.  

 

 

5.4.2 Προσωπική Καθαριότητα 

 

Οι μέθοδοι συγκομιδής ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η 

μηχανική συγκομιδή αποτελεί διαδεδομένη πρακτική για ορισμένα φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά και μειώνει τα συμβάντα διασταυρούμενης μόλυνσης, τα οποία θα μπορούν να 

προκύψουν κατά τη συγκομιδή με το χέρι.  

 

Στις περιπτώσεις όπου οι γεωργικοί εργάτες έχουν άμεση επαφή με το τελικό προϊόν 

συστήνεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν υψηλό βαθμό ατομικής 

καθαριότητας και, ενδεχομένως, να ντύνονται με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό 

και παπούτσια, ώστε να μειώνεται ο μικροβιακός κίνδυνος στο τελικό προϊόν.  
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Κοψίματα και πληγές να καλύπτονται από κατάλληλο αδιάβροχο επίδεσμο όταν μέλη του 

προσωπικού επιτρέπεται να συνεχίσουν να εργάζονται. 

 

Πέραν των πιο πάνω, το προσωπικό συστήνεται όπως πλένει τα χέρια του πριν από την 

έναρξη των εργασιών που αφορούν το χειρισμό του τελικού προϊόντος, κάθε φορά που 

επιστρέφει σε περιοχές χειρισμού του τελικού προϊόντος μετά από ένα διάλειμμα, 

αμέσως μετά τη χρήση της τουαλέτας ή μετά από το χειρισμό κάθε μολυσμένου υλικού, 

όπου αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιμόλυνση του φυτικού προϊόντος. 

 

Η πλύση των χεριών για να είναι αποτελεσματική να γίνεται σωστά με σαπούνι και 

καθαρό, τρεχούμενο νερό πριν από το χειρισμό φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και κατά τον μετέπειτα χειρισμό του τελικού 

προϊόντος.  

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται γάντια, εάν αυτά χρησιμοποιηθούν ξανά, να είναι 

κατασκευασμένα από υλικά τα οποία εύκολα καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Εάν είναι 

γάντια μίας χρήσης, αυτά να απορρίπτονται αμέσως όταν σχίζονται ή λερώνονται.  

 

 

5.4.3 Προσωπική συμπεριφορά 

 

Για τη μείωση οποιουδήποτε κινδύνου μόλυνσης του τελικού προϊόντος, συστήνεται 

όπως οι γεωργικοί εργάτες απέχουν από τέτοια συμπεριφορά που θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη μόλυνση των τροφίμων στο στάδιο της συσκευασίας στη γεωργική 

εκμετάλλευση, για παράδειγμα: το κάπνισμα, το φτύσιμο, η κατανάλωση τροφίμων ή 

τσίχλων, ή το φτέρνισμα ή το βήξιμο πάνω στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. 

 

Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός):  

 

 Να μεριμνά ότι το προσωπικό γνωρίζει τις βασικές αρχές της υγιεινής και της 

υγείας και πρέπει να είναι σαφείς για όλους τους κινδύνους που θα μπορούσαν να 

μολύνουν το τελικό προϊόν. 
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 Να διασφαλίζει ότι τα άτομα που πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες τον 

ενημερώνουν δεόντως και δεν μπορούν να έρχονται σε απευθείας επαφή με τα 

τελικά προϊόντα και να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις. Ομοίως, τυχόν 

τραύματα που βρίσκονται σε μέρη του σώματος που μπορεί να έρχονται σε επαφή 

με τα προϊόντα ή τον εξοπλισμό πρέπει να καλύπτονται και να προστατεύονται. 

 

 

5.5 Εγκαταστάσεις υγιεινής 

 

Ο παραγωγός έχει υποχρέωση να παρέχει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις υγιεινής στο 

προσωπικό που απασχολεί και να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις προσωπικής υγιεινής 

ακολουθούνται από το προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με τα φρέσκα φρούτα, 

λαχανικά ή άλλα φυτικά προϊόντα, κατά τη διάρκεια ή μετά τη συγκομιδή. 

 

Στο μέτρο του δυνατού, οι διευκολύνσεις αυτές: 

 

• Να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τις γεωργικές εγκαταστάσεις καθώς και σε 

επαρκή αριθμό ώστε να εξυπηρετούν το προσωπικό. 

 

• Να έχουν κατάλληλο σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η υγιεινή απομάκρυνση των 

απορριμμάτων για την αποφυγή της μόλυνσης των καλλιεργειών 

 

• Να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για σωστό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών. Οι 

εγκαταστάσεις να περιλαμβάνουν καθαρό τρεχούμενο νερό, σαπούνι, χαρτί τουαλέτας ή 

ισοδύναμο, χαρτοπετσέτα ή ισοδύναμο. 

 

Στην περίπτωση που οι παραγωγοί επιθυμούν την αξιοποίηση φορητών εγκαταστάσεων 

υγιεινής, τότε να αποφεύγεται η τοποθέτησή  ή η απολύμανσή ή η εκκαθάρισή τους σε 

περιοχές καλλιέργειας ή κοντά σε πηγές νερού άρδευσης ή συστήματα μεταφοράς.  

 

 

Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός):  
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 Να παροτρύνει το προσωπικό να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με νερό και σαπούνι ή 

παρόμοιο απολυμαντικό και να τα στεγνώνουν δεόντως πριν την άμεση επαφή με 

το τελικό προϊόν. 

 

 
 

 

5.6 Εξοπλισμός  

 

Εξοπλισμός που σχετίζεται με την καλλιέργεια και τη συγκομιδή να καθαρίζεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα ώστε να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα εδάφους ή άλλων 

γεωργικών χημικών, κοπριάς, κλπ και να απολυμαίνεται όπου κρίνεται απαραίτητο πριν 

την αποθήκευσή του.  

 

Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, αυτά να είναι σε τέτοια κατάσταση που να μην έχουν 

ρωγμές ή προεξοχές οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν το τελικό προϊόν.  

 

Ο εξοπλισμός και τυχόν δοχεία (μέσα συσκευασίας/μεταφοράς/περιέκτες) που έρχονται 

σε επαφή με τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά ή άλλα φυτικά προϊόντα να είναι 

κατασκευασμένα από υλικά τα οποία δεν είναι-τοξικά.  

 

Να αποφεύγεται η χρήση των δοχείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των 

φρέσκων φρούτων, λαχανικών ή άλλων φυτικών προϊόντων, για οποιαδήποτε άλλη 

εργασία (π.χ. μεταφορά εργαλείων , γευμάτων, καυσίμων, κλπ) εκτός εάν αυτά έχουν 

τύχει σχετικού πλυσίματος ή ακόμη και απολύμανσης. 

 

Τα δοχεία να καλύπτονται και να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο και κατά τρόπο 

ώστε να αποτραπεί πιθανή μόλυνση (π.χ. παράσιτα, πουλιά, τρωκτικά, σκόνη, νερό, 

κλπ). Τα κατεστραμμένα δοχεία να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται.  

 

Επιπρόσθετα, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη συγκομιδή και τυχόν 

επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία, τα οποία έρχονται σε επαφή με τα φρέσκα φρούτα, τα 

λαχανικά ή άλλα φυτικά προϊόντα να καθαρίζονται και, ενδεχομένως, να 
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απολυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Συγκεκριμένα, εργαλεία χειρός συγκομιδής 

(μαχαίρια, κλαδευτήρια, κα) που έρχονται σε άμεση επαφή με φρέσκα φυλλώδη 

λαχανικά, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού που έρχεται σε επαφή με τα φρέσκα φρούτα, 

λαχανικά ή άλλα φυτικά προϊόντα, μηχανήματα, μέσα συσκευασίας κλπ  να 

χρησιμοποιείται καθαρό νερό. 

 

Τα μέσα συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη, συσκευασία, μεταφορά 

των προϊόντων να φυλάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται πιθανή μόλυνση 

(πχ παράσιτα, πουλιά, τρωκτικά, σκόνη, νερό, κλπ).  

 

Τα δοχεία που δεν μπορούν πλέον να διατηρούνται σε υγιεινή κατάσταση ή έχουν 

καταστραφεί να απορρίπτονται. 

 

Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση θα συμβάλουν στην επέκταση της διάρκειας 

ζωής του εξοπλισμού. Σε περίπτωση χρήσης χημικών ουσιών για τον καθαρισμό και την 

απολύμανση να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τους και αποθηκεύονται 

πάντα μακριά ή ξεχωριστά από τις περιοχές όπου τα τρόφιμα παράγονται, 

αποθηκεύονται ή διακινούνται.  

 

Ο υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλευσης δυνατό να τηρεί μητρώα με την ημερομηνία 

και τις ώρες του καθαρισμού/απολύμανσης, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία που θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμα για να αποδείξει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για τον έλεγχο των κινδύνων επιμόλυνσης στο τελικό προϊόν. 

 
Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός):  

 

 Να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι καθαρός. 

 

 Να διασφαλίζει ότι τα μέσα μεταφοράς τελικών προϊόντων να είναι καθαρά από 

εμφανή ξένη ύλη και σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να πλένονται ή και 

να απολυμαίνονται 
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 Να διασφαλίζει ότι τα μέσα συσκευασίας/τυποποίησης του τελικού προϊόντος 

πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε εμφανή ξένη ύλη και 

σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο να πλένονται ή και να απολυμαίνονται. Τα 

μέσα συσκευασίας/τυποποίησης δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, κοπριά ή άλλη πηγή που εγκυμονεί 

κίνδυνο μείωσης της ασφάλειας του τελικού προϊόντος.   

 

5.7 Υγιεινή χώρων αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ. 

 

Ο παραγωγός να αποφεύγει τη συγκομιδή των φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για μόλυνση 

της καλλιέργειας 

 

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν γδαρσίματα ή είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα να 

διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και να απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία.  

 

Κατά τη συγκομιδή τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά ή άλλα φυτικά προϊόντα να μην 

έρχονται σε επαφή με κοπριά, φυσικά/οργανικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα ή άλλη πηγή που ενδεχομένως να αυξήσει το ενδεχόμενο μόλυνσης.  

 

Επιπρόσθετα, όταν με τον εξοπλισμό μετασσυλλεκτικού χειρισμού (π.χ μέσα μεταφοράς) 

χρησιμοποιείται μαλακή επένδυση ώστε να αποτρέπεται η βλάβη (ποιοτική υποβάθμιση) 

του τελικού προϊόντος (π.χ. στην περίπτωση της φράουλας), τότε αυτή να καθαρίζεται ή 

να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Τα οχήματα μεταφοράς να μη χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των επικίνδυνων 

ουσιών, εκτός εάν έχουν τύχει επαρκούς πλυσίματος και όπου χρειάζεται, απολύμανσης, 

για να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση. 
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Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός), να διασφαλίζει ότι:  

 

 Φρέσκα φρούτα και λαχανικά που είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα και κριθούν 

ακατάλληλα διαχωρίζονται πριν από την αποθήκευση ή τη μεταφορά να 

απορρίπτονται σε διαφορετικά δοχεία.  

 

 Οι γεωργικοί εργάτες αφαιρούν όσο το δυνατόν περισσότερο χώμα από φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά πριν αυτά αποθηκεύονται ή μεταφέρονται. Για τη διαδικασία 

αυτή  λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται τυχόν φυσική φθορά. 

 

 Οι γεωργικοί εργάτες αποφεύγουν, στο βαθμό του δυνατού, την τοποθέτηση των 

μέσων μεταφοράς ή των τελικών προϊόντων απευθείας στο έδαφος κατά τη 

διάρκεια/μετά τη συγκομιδή και πριν από τη φόρτωση στο όχημα μεταφοράς 

 

 Το τελικό προϊόν φορτώνεται και στοιβάζεται με τέτοιο τρόπο στο όχημα 

μεταφοράς ώστε να μην αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά, και μεταφέρεται στο 

χώρο χειρισμού ή χώρο διάθεσης το συντομότερο δυνατό σε σωστές συνθήκες 

μεταφοράς, ανάλογα με τη φύση του. 

 

 Τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν ρωγμές ή προεξοχές οι οποίες μπορούν να 

βλάψουν το τελικό προϊόν 

 

 

 

 

5.7.2 Αποθήκευση και μεταφορά από τη γεωργική εκμετάλλευση στο χώρο 

συσκευασίας, εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης 

 

Οι χώροι αποθήκευσης και συσκευασίας τροφίμων και τυχόν εξοπλισμός να 

διατηρούνται σε κατάλληλη κατάσταση ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός ή η  

απολύμανση τους, όπου εφαρμόζεται.  

 

Για να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση στα τρόφιμα κατά τη συσκευασία και αποθήκευσή 
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τους να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για αποφυγή μεταφοράς μολυσματικών 

ασθενειών όπως η Salmonella, από παράσιτα, πουλιά, έντομα, ζώα 

συμπεριλαμβανομένου και των κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες, κ.λπ.). Ως εκ τούτου η 

διαμόρφωσή τους να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η είσοδος άγριων ή 

οικόσιτων ζώων, πουλιών, κλπ. 

 

Επιπρόσθετα στους χώρους αποθήκευσης και συσκευασίας τροφίμων να λαμβάνονται 

μέτρα για την καταπολέμηση των τρωκτικών. Σημαντικό μέτρο είναι και η  

απομάκρυνση απορριμμάτων από το άμεσο περιβάλλον των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. 

 

Ο χώρος συσκευασίας που βρίσκεται στο χώρο της φυτικής πρωτογενούς παραγωγής να 

τηρείται καθαρός και να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διενέργεια διαλογής και 

συσκευασίας των προϊόντων. 

 

Για τις εγκαταστάσεις συστήνεται όπως τα δάπεδα και οι τοίχοι να είναι από υλικό που 

καθαρίζεται εύκολα και να μην αποτελούν κίνδυνο για επιβίωσης /ανάπτυξης των 

μικροοργανισμών.  

 

Ο υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλευσης/παραγωγός φέρει την ευθύνη της τήρησης 

προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου αποθήκευσης / συσκευασίας. 

Έτσι αναμένεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι κάθε αναγκαίος καθαρισμός και 

συντήρηση διενεργείται αποτελεσματικά και κατάλληλα. Επίσης ο παραγωγός είναι 

υπεύθυνος για την τήρηση προγράμματος για καταπολέμηση τρωκτικών και την 

εφαρμογή καλών πρακτικών για αποφυγή δημιουργίας περιβάλλοντος που να ευνοεί την 

ανάπτυξη των τρωκτικών (π.χ. αποφυγή ρίψης απορριμμάτων στο έδαφος κοντά στο 

χώρο συσκευασίας ή αποθήκευσης των φρέσκων φρούτων, λαχανικών ή άλλων 

φυτικών προϊόντων.  

 

 

Ειδικότερα ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός) διασφαλίζει ότι:  

 

 Τα οχήματα μεταφοράς διατηρούνται στο δυνατό βαθμό καθαρά και πλένονται ή 
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απολυμαίνονται δεόντως σε περίπτωση που αυτά χρησιμοποιηθούν για μεταφορά 

ζώων, κοπριάς ή άλλου χημικού προϊόντος ή ουσίας που εγκυμονεί μικροβιακούς 

κινδύνους στο τελικό προϊόν. 

 

 Οι χώροι αποθήκευσης διατηρούνται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθαροί. Σε 

περίπτωση αποθήκευσης τελικού προϊόντος, αυτό γίνεται σε διαφορετικό χώρο 

αποθήκευσης από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, κοπριά, άλλης χημικής ουσίας 

που εγκυμονεί μικροβιακούς κινδύνους στο τελικό προϊόν. 

 

 Οι χώροι συσκευασίας/τυποποίησης διατηρούνται σε καταλλήλως καθαρή 

κατάσταση. 

 

 Τηρείται πρόγραμμα καθαρισμού και όπου κρίνεται απαραίτητο απολύμανσης  των 

εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τυχόν εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη 

συσκευασία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση βιοκτόνων που έχουν εγκριθεί για το 

σκοπό αυτό. 

 

  Τα συσκευασμένα προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση φέρουν 

σωστή επισήμανση και αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε ούτε η ποιότητα ούτε 

η ασφάλεια τους να διακυβεύονται.  

 

 

 

 

 

  

6.  ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

  

 

Συστήνεται όπως ο παραγωγός δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση ορθών και 

ολοκληρωμένων αρχείων σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Η ορθή τήρηση των 

απαραίτητων αρχείων και ο ποιοτικός έλεγχος των διαδικασιών που τηρούνται σε μια 

γεωργική εκμετάλλευση επιτρέπει τη δυνατότητα να εντοπίζεται κάθε πιθανή πηγή 
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μόλυνσης. Αυτό βοηθά στο να περιορίσει τις επιπτώσεις των μέτρων που πρέπει να 

ληφθούν για τη διαχείριση των κινδύνων σε περίπτωση προβλήματος στην τροφική 

αλυσίδα. Τήρηση αρχείων μπορεί επίσης να αποκαλύψει τους τρόπους μείωσης της 

μελλοντικής πιθανότητας μόλυνσης. 

 

Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση αρχείου διάθεσης του τελικού προϊόντος ώστε σε 

περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε μικροβιολογικού κινδύνου στο τελικό προϊόν, ο 

παραγωγός να είναι σε θέση να ανακαλέσει / αποσύρει, στο βαθμό δυνατού τη 

συγκεκριμένη παρτίδα. 

 

Συστήνεται όπως τα αρχεία αυτά τηρούνται για τουλάχιστο τρία έτη και να βρίσκονται 

στη διάθεση του Τμήματος Γεωργίας όταν ζητηθούν.  

 

Έχοντας επιπρόσθετα υπόψη τις πρόνοιες του Κοινοτικού Κανονισμού 852/2004 ο 

οποίος αναφέρεται στην υγιεινή των τροφίμων μεταξύ άλλων και στην πρωτογενή 

παραγωγή ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων φυτικής προέλευσης 

(παραγωγός) πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση αρχείων σχετικά με:  

 

 οποιαδήποτε χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. 

 

 οποιαδήποτε εμφάνιση εχθρών ή ασθενειών που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

ασφάλεια του τελικού προϊόντος. 

 

 τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε σχετικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται 

σε δείγματα από φυτά ή άλλα δείγματα, τα οποία έχουν σημασία για την 

ανθρώπινη υγεία. 

 

7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 

Ο παραγωγός τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής 

φέρει την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε 
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όλα τα στάδιο της παραγωγής, συγκομιδής και διανομής μέσα στην επιχείρηση που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχό του πληρούν τις απαιτήσεις της υγιεινής των τροφίμων. ΄ 

 

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει τη σωστή διορθωτική δράση όταν εντοπίζονται προβλήματα 

κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων που διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους 

Επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας.  

 

Το Τμήμα Γεωργίας μέσω την επίσημων ελέγχων επιβεβαιώνει ότι οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται από τον υπεύθυνο παραγωγής τροφίμων σε μια γεωργική 

εκμετάλλευση είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ή άλλων 

ισοδύναμων πρακτικών, σε όλα τα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής είτε κατά το 

στάδιο της καλλιεργητικής περιόδου είτε κατά το στάδιο της συγκομιδής. 

 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται τυχαία και σύμφωνα με ανάλυση κινδύνου που 

πραγματοποιεί η Αρμόδια Αρχή. 

  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου σε μια εγκατάσταση εκδίδεται σχετική έκθεση 

ελέγχου, την οποία ο Επιθεωρητής παραδίδει στον παραγωγό τροφίμων φυτικής 

προέλευσης ώστε να γνωρίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση όπου κριθεί 

απαραίτητη η καταγραφή συγκεκριμένων συστάσεων για λήψη διορθωτικών ενεργειών 

εκ μέρους του υπεύθυνου παραγωγού, τότε δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα για 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του  Επιθεωρητή. 

 

Κατά την κρίση του Επιθεωρητή δυνατό να λαμβάνεται και δείγμα φυτικού προϊόντος 

για επιβεβαίωση απουσίας οποιουδήποτε μικροβιακού κινδύνου. 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΤHREE BASIC PRINCIPLES 

FOR PERSONAL HYGIENE 
 
 

 
1. Το πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών θα πρέπει να γίνεται σωστά. 

/ Washing and drying hands should be done correctly. 
Τα χέρια πρέπει να πλένονται σωστά με σαπούνι και καθαρό, τρεχούμενο 
νερό πριν από την έναρξη των εργασιών που αφορούν το χειρισμό των 
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φρούτων και των λαχανικών, κάθε φορά μετά από ένα διάλειμμα, αμέσως μετά τη χρήση της τουαλέτας ή μετά το χειρισμό κάθε 
υλικού, όπου αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόλυνση των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται γάντια, εάν αυτά είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία είναι 
εύκολα καθαρίζονται και απολυμαίνονται, πρέπει να καθαρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και αποθηκεύονται κατάλληλα. Εάν 
είναι γάντια μίας χρήσης, τότε θα πρέπει να απορρίπτονται όταν σκιστούν ή λερωθούν.  
Hands should be used properly with soap and clean running water before starting work involving the handling of fruits and 
vegetables, each time after a break, immediately after using the toilet or after handling of any material, this could lead to 
contamination of fresh fruit and vegetables. If gloves are used, if they are reusable, these must be made of materials that are easily 
cleaned and sanitized, should be cleaned as needed and stored appropriately. If disposable gloves are used, these should be 
disposed when torn or soiled. 

 
 
 

2. Αδιαθεσία και τραυματισμοί / Illness and Injuries 
Δεν ασχολούμαστε με τρόφιμα όταν είμαστε αδιάθετοι, προσέχουμε όταν είμαστε τραυματισμένοι. Όταν παρουσιάζουμε κάποια 
αδιαθεσία που μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια, τάση προς έμετο κλπ, το αναφέρουμε αμέσως στον 
υπεύθυνο και δεν απασχολούμαστε με εργασίες σχετικές με τρόφιμα. Κοψίματα και πληγές θα πρέπει να καλύπτονται από 
κατάλληλο αδιάβροχο επιδέσμους.  
We do not deal with food when we are unwell, and take caution when we are injured. When we present some sickness that may 
include symptoms such as fever, diarrhea, vomiting, etc., report it immediately to the operator and we do not engage in tasks related 
to food. Cuts and wounds should be covered by suitable waterproof dressings 

 
 

3. Συμπεριφορά προσωπικού / 3. Behavior of staff 
Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους συσκευασίας/αποθήκευσης ή κατά το χειρισμό των φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
σε οποιοδήποτε στάδιο των καλλιεργητικών φροντίδων. Αποφεύγουμε να τρώμε, να πίνουμε, να καπνίζουμε, να βήχουμε ή να 
φτερνιζόμαστε σε οποιοδήποτε στάδιο χειρισμού των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.  
No smoking in the packaging areas / storage or handling of fresh fruits and vegetables at any stage of crop care. Avoid eating, 
drinking, smoking, cough or sneeze into any stage handling of fresh fruit and vegetables 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ DEPARTMENT OF AGRICULTURE 


