
 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αριθµ. 4912/120862/17-11-2015   ΦΕΚ Β΄ 2468 
« Καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίµων οικοτεχνικής 
παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των µονάδων  παρασκευής αυτών στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). 
                                      Άρθρο 4 
Όροι και προϋποθέσεις  µεταποίησης, διακίνησης, διάθεσης και έκθεσης  των τροφίµων οικοτεχνικής 
παρασκευής 
 
1. Μετά την πρωτογενή παραγωγή, σε όλα τα στάδια  µεταποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης των  
τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής, οι µονάδες τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής συµµορφώνονται 
προς  τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων III έως  και XII του παραρτήµατος II του Καν. (Ε.Ε) 
852/2004,   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004) 

Απαιτήσεις για  

� κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε 
αγορές, οχήµατα πώλησης τροφίµων),  

� για χώρους που χρησιµοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου 
παρασκευάζονται συνήθως τρόφιµα για τη διάθεση στην αγορά, και  

� για αυτόµατους πωλητές 

1. Οι χώροι και οι αυτόµατοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα 
χωροθετηµένοι, σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι, να διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση και καθαροί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
µόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισµούς. 

2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο: 

α) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση 
κατάλληλου επιπέδου ατοµικής υγιεινής (µεταξύ άλλων, για να 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να πλένουν και να στεγνώνουν τα χέρια 
τους και να εκτελούν τις σωµατικές τους ανάγκες µε υγιεινό τρόπο, 
καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)· 

β) οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα πρέπει να είναι σε 
καλή κατάσταση και να µπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι 
αναγκαίο, να απολυµαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, 
µη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να 
µπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης 
τροφίµων µπορούν να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν 
χρησιµοποιούµενα υλικά είναι κατάλληλα· 

γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα µέσα για τον καθαρισµό και, όταν 
είναι αναγκαίο, την απολύµανση των σκευών και του εξοπλισµού 
εργασίας· 



δ) όταν καθαρίζονται τρόφιµα στο πλαίσιο των εργασιών της 
επιχείρησης τροφίµων, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα για να 
γίνεται ο καθαρισµός υπό συνθήκες υγιεινής· 

ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιµου 
νερού· 

στ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για 
την υγιεινή αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και µη 
βρώσιµων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων· 

ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για 
τη διατήρηση των τροφίµων υπό κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας 
και για τον έλεγχο αυτών· 

η) τα τρόφιµα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται, στο µέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος 
µόλυνσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Μεταφορά 

1. Τα βυτία των οχηµάτων ή/και τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά τροφίµων πρέπει να 
διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε τα τρόφιµα να προφυλάσσονται από µολύνσεις, και 
πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να µπορούν να 
καθαρίζονται ή/και να απολυµαίνονται κατάλληλα. 

2. Τα βυτία των οχηµάτων ή/και τα δοχεία πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µεταφορά 
τροφίµων, αν τα άλλα φορτία µπορούν να µολύνουν τα τρόφιµα. 

3. Όταν τα βυτία των οχηµάτων ή/και τα δοχεία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και άλλων 
προϊόντων εκτός των τροφίµων ή για τη µεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίµων ταυτόχρονα, τα 
προϊόντα πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να διατηρούνται χωριστά. 

4. Τα χύδην τρόφιµα σε υγρή κατάσταση, υπό µορφή κόκκων ή σε σκόνη πρέπει να µεταφέρονται σε 
βυτία ή/και δοχεία/δεξαµενές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µεταφορά τροφίµων. Στα 
δοχεία αυτά πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, σε µία ή περισσότερες 
κοινοτικές γλώσσες, ότι χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά τροφίµων ή να υπάρχει η ένδειξη "µόνον 
για τρόφιµα". 

5. Όταν τα βυτία των οχηµάτων ή/και τα δοχεία έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά άλλων 
προϊόντων εκτός των τροφίµων ή για τη µεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίµων, πρέπει να γίνεται 
αποτελεσµατικός καθαρισµός µεταξύ των φορτώσεων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος µόλυνσης. 

6. Τα τρόφιµα πρέπει να τοποθετούνται µέσα στα βυτία των οχηµάτων ή/και στα δοχεία και να 
προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µόλυνσης. 

7. Όταν είναι αναγκαίο, τα βυτία των οχηµάτων ή/και τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 
τροφίµων πρέπει να επιτρέπουν τη διατήρηση των τροφίµων στην κατάλληλη θερµοκρασία και τον 
έλεγχο του επιπέδου θερµοκρασίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Απαιτήσεις εξοπλισµού 

1. Κάθε αντικείµενο, συσκευή ή εξοπλισµός, µε το οποίο έρχονται σε επαφή τα τρόφιµα, πρέπει: 

α) να καθαρίζεται αποτελεσµατικά και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυµαίνεται. Ο καθαρισµός και η 
απολύµανση πρέπει να πραγµατοποιούνται αρκετά συχνά ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος µόλυνσης· 

β) να κατασκευάζεται µε κατάλληλο τρόπο και υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µόλυνσης· 

γ) µε εξαίρεση τα δοχεία και τις συσκευασίες µιας χρήσεως, να κατασκευάζεται µε κατάλληλο τρόπο και 
υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να µπορεί να καθαρίζεται και, όταν είναι ανάγκη, να 
απολυµαίνεται, 

και 

δ) να είναι εγκατεστηµένο κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισµό του εξοπλισµού και των 



πέριξ χώρων. 

2. Όταν είναι αναγκαίο, ο εξοπλισµός πρέπει να φέρει κάθε κατάλληλη συσκευή ελέγχου για να 
εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού. 

3. Εάν πρέπει να χρησιµοποιούνται χηµικά πρόσθετα για να εµποδίζεται η διάβρωση του εξοπλισµού και 
των δοχείων, τα πρόσθετα αυτά πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την ορθή πρακτική. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Απορρίµµατα τροφίµων 

1. Τα απορρίµµατα τροφών, τα µη εδώδιµα υποπροϊόντα και τα άλλα απορρίµµατα πρέπει να 
αποµακρύνονται το ταχύτερο από χώρους όπου υπάρχουν τρόφιµα, ώστε να αποφεύγεται η 
συσσώρευσή τους. 

2. Τα απορρίµµατα τροφών, τα µη εδώδιµα υποπροϊόντα και τα άλλα απορρίµµατα πρέπει να 
τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίµων µπορούν να 
αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές ότι άλλοι χρησιµοποιούµενοι τύποι δοχείων ή συστηµάτων 
αποµάκρυνσης είναι κατάλληλοι. Τα δοχεία αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα, να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να µπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να 
απολυµαίνονται εύκολα. 

3. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την αποθήκευση και την αποµάκρυνση µη εδώδιµων 
υποπροϊόντων και άλλων απορριµµάτων. Οι χώροι αποθήκευσης απορριµµάτων πρέπει να σχεδιάζονται 
και να χρησιµοποιούνται κατά τρόπο που να διατηρούνται πάντοτε καθαροί και, όταν είναι αναγκαίο, να 
προλαµβάνεται η διείσδυση ζώων και επιβλαβών οργανισµών. 

4. Τα υγρά απόβλητα πρέπει να αποµακρύνονται µε υγιεινό και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, σύµφωνα µε 
τη σχετική εφαρµοστέα κοινοτική νοµοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή µόλυνσης, είτε άµεσα 
είτε έµµεσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Παροχή νερού 

1. α) Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή πόσιµου νερού, το οποίο πρέπει να χρησιµοποιείται οσάκις 
χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν µολύνονται τα τρόφιµα. 

β) Για τα ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται καθαρό νερό. Για τα ζώντα 
δίθυρα µαλάκια, τα εχινόδερµα, τα χιτωνοφόρα και τα θαλάσσια γαστερόποδα είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιείται καθαρό θαλασσινό νερό· για εξωτερικό πλύσιµο, είναι επίσης δυνατόν να 
χρησιµοποιείται καθαρό νερό. Όταν χρησιµοποιείται τέτοιο νερό, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις για την παροχή του. 

2. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται µη πόσιµο νερό, παραδείγµατος χάρη για πυροσβεστική χρήση, 
παραγωγή ατµού, ψύξη και άλλους παρεµφερείς σκοπούς, πρέπει να κυκλοφορεί σε χωριστό δίκτυο που 
να φέρει τη σχετική ένδειξη. Το µη πόσιµο νερό δεν πρέπει να συνδέεται µε τα δίκτυα πόσιµου νερού 
ούτε να υπάρχει δυνατότητα αναρροής στα δίκτυα πόσιµου νερού. 

3. Το ανακυκλωµένο νερό που χρησιµοποιείται για τη µεταποίηση ή ως συστατικό δεν πρέπει να 
παρουσιάζει κίνδυνο µόλυνσης. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις ίδιες προδιαγραφές µε το πόσιµο νερό, 
εκτός εάν αποδεικνύεται στην αρµόδια αρχή ότι η ποιότητα του νερού δεν µπορεί να θίξει την 
καταλληλότητα του τροφίµου στην τελική του µορφή. 

4. Ο πάγος που έρχεται σε επαφή µε τρόφιµα ή που µπορεί να µολύνει τρόφιµα πρέπει να παράγεται 
από πόσιµο νερό, ή, αν χρησιµοποιείται για την ψύξη ολόκληρων αλιευτικών προϊόντων, από καθαρό 
νερό. Πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον 
προφυλάσσουν από οποιαδήποτε µόλυνση. 

5. Ο ατµός που χρησιµοποιείται σε άµεση επαφή µε τρόφιµα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κάθε 
ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να µολύνει τα τρόφιµα. 

6. Όταν τα τρόφιµα υποβάλλονται σε θερµική επεξεργασία µέσα σε ερµητικά σφραγισµένα δοχεία, 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το νερό που χρησιµοποιείται για την ψύξη των δοχείων µετά τη θερµική 
επεξεργασία δεν αποτελεί πηγή µόλυνσης των τροφίµων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

Ατοµική υγιεινή 

1. Απαιτείται υψηλός βαθµός ατοµικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου 
γίνονται εργασίες µε τρόφιµα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, 
προστατευτικό ρουχισµό. 

2. Απαγορεύεται ο χειρισµός των τροφίµων και η µε οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας 
µε τρόφιµα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσηµα ή είναι φορέας νοσήµατος που µεταδίδεται διά 



των τροφών ή προσώπου µε µολυσµένα τραύµατα ή πάσχει από δερµατική µόλυνση, έλκη ή διάρροια, 
εάν υφίσταται κίνδυνος άµεσης ή έµµεσης µόλυνσης. Κάθε πρόσωπο απασχολούµενο σε επιχείρηση 
τροφίµων το οποίο έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή µε τρόφιµα, πρέπει να αναφέρει 
αµέσως την ασθένεια ή τα συµπτώµατα, και ή δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης 
τροφίµων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στα τρόφιµα 

1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων δεν πρέπει να δέχεται καµία πρώτη ύλη ή συστατικό εκτός από 
ζώντα ζώα, ούτε κανένα άλλο υλικό που χρησιµοποιείται κατά τη µεταποίηση προϊόντων, εάν είναι 
γνωστό, ή υπάρχουν βάσιµοι λόγοι υποψίας, ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους 
µικροοργανισµούς ή τοξικές, αποσυντεθειµένες ή ξένες ουσίες, σε τέτοιο βαθµό ώστε, ακόµη και µετά 
τις συνήθεις διαδικασίες διαλογής ή/και προπαρασκευής ή µεταποίησης που εφαρµόζει ο υπεύθυνος 
επιχείρησης τροφίµων σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, να είναι και πάλι ακατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

2. Οι πρώτες ύλες και όλα τα συστατικά που αποθηκεύονται σε µια επιχείρηση τροφίµων πρέπει να 
διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής αλλοίωση και να 
προφυλάσσονται από µολύνσεις. 

3. Σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής, τα τρόφιµα πρέπει να προφυλάσσονται από 
κάθε µόλυνση η οποία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, επιβλαβή 
για την υγεία ή µολυσµένα κατά τρόπο που δεν θα ήταν εύλογο να αναµένεται κατανάλωσή τους σε 
αυτή την κατάσταση. 

4. Πρέπει να εφαρµόζονται κατάλληλες διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι ελέγχονται τα επιβλαβή 
ζώα. Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εµποδίζονται τα οικιακά ζώα να 
εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιµα (ή, εάν το 
επιτρέπει η αρµόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, να εµποδίζεται η µόλυνση λόγω της εισόδου αυτής). 

5. Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να 
προσφέρονται για την ανάπτυξη παθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών, πρέπει να 
διατηρούνται σε θερµοκρασία που δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία. Η ψυκτική αλυσίδα δεν 
πρέπει να διακόπτεται. Εντούτοις, επιτρέπεται η παραµονή τροφίµων εκτός χώρων ελεγχόµενης 
θερµοκρασίας επί περιορισµένο χρονικό διάστηµα, όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους 
χειρισµού, κατά την παρασκευή, τη µεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των 
τροφίµων, υπό τον όρον ότι αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία. Οι επιχειρήσεις τροφίµων που 
παρασκευάζουν, διακινούν και συσκευάζουν σε πρώτη συσκευασία µεταποιηµένα τρόφιµα πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλες ευρύχωρες αίθουσες για την αποθήκευση των πρώτων υλών χωριστά από τις 
πρώτες ύλες και τα µεταποιηµένα προϊόντα, και να διαθέτουν κατάλληλο ψυχόµενο χώρο αποθήκευσης. 

6. Όταν τα τρόφιµα πρέπει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαµηλή θερµοκρασία, πρέπει να 
ψύχονται το συντοµότερο δυνατό µετά το στάδιο θερµικής επεξεργασίας ή, εάν δεν γίνεται θερµική 
επεξεργασία, µετά το τελικό στάδιο παρασκευής, σε θερµοκρασία που να µην προκαλεί κινδύνους για 
την υγεία. 

7. Η απόψυξη των τροφίµων πρέπει να πραγµατοποιείται µε τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τον 
κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων µικροοργανισµών ή τον σχηµατισµό τοξινών στα τρόφιµα. Κατά την 
απόψυξη, τα τρόφιµα πρέπει να υποβάλλονται σε θερµοκρασίες που δεν συνεπάγονται κίνδυνο στην 
υγεία. Όταν τα υγρά που παράγονται από τη διαδικασία απόψυξης ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για 
την υγεία, πρέπει να αποστραγγίζονται επαρκώς. Μετά την απόψυξή τους, ο χειρισµός των τροφίµων 
πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων 
µικροοργανισµών ή τον σχηµατισµό τοξινών. 

8. Οι επικίνδυνες ή/και µη εδώδιµες ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων των ζωοτροφών, πρέπει να φέρουν 
την κατάλληλη επισήµανση και να αποθηκεύονται σε χωριστά και ασφαλή δοχεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται στην πρώτη και δεύτερη συσκευασία των τροφίµων 

1. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν 
πηγή µόλυνσης. 

2. Τα υλικά πρώτης συσκευασίας πρέπει να αποθηκεύονται µε τρόπο που να µην εκτίθενται σε κίνδυνο 
µόλυνσης. 

3. Οι εργασίες πρώτης και δεύτερης συσκευασίας πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η µόλυνση των προϊόντων. Ανάλογα µε την περίπτωση, ιδίως όταν χρησιµοποιούνται 
µεταλλικά κουτιά και γυάλινα βαζάκια, πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα και η καθαριότητα του 
δοχείου. 

4. Τα υλικά πρώτης και δεύτερης συσκευασίας που επαναχρησιµοποιούνται για τρόφιµα, πρέπει να είναι 
εύκολο να καθαρισθούν και, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να απολυµανθούν. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ 

Θερµική επεξεργασία 

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν µόνο για τρόφιµα που διατίθενται στην αγορά σε ερµητικά 
σφραγισµένα δοχεία. 

1. Οιαδήποτε θερµική επεξεργασία που χρησιµοποιείται για τη µεταποίηση µη µεταποιηµένου προϊόντος 
ή για την περαιτέρω µεταποίηση µεταποιηµένου προϊόντος πρέπει: 

α) να φέρνει κάθε µέρος του προϊόντος που υφίσταται επεξεργασία σε δεδοµένη θερµοκρασία για 
δεδοµένη χρονική περίοδο 

και 

β) να εµποδίζει τη µόλυνση του προϊόντος κατά τη διαδικασία. 

2. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η χρησιµοποιούµενη διαδικασία επιτυγχάνει τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις κυριότερες 
σχετικές παραµέτρους (συγκεκριµένα θερµοκρασία, πίεση, σφράγιση και µικροβιολογία), 
χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, αυτόµατες συσκευές. 

3. Η χρησιµοποιούµενη διαδικασία θα πρέπει να είναι σύµφωνη προς διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο 
(π.χ. παστερίωση, υπερυψηλή θερµοκρασία ή αποστείρωση). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙΙ 

Εκπαίδευση 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να εξασφαλίζουν: 

1. ότι τα πρόσωπα που χειρίζονται τρόφιµα, επιβλέπονται και καθοδηγούνται ή/και εκπαιδεύονται 
σχετικά µε την υγιεινή των τροφίµων, ανάλογα µε τις εκτελούµενες εργασίες· 

2. ότι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού ή για την εφαρµογή των σχετικών 
οδηγών, έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα στην εφαρµογή των αρχών HACCP 

και 

3. τη συµµόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου σχετικά µε τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ορισµένους κλάδους τροφίµων. 

 
 
καθώς και τις διατάξεις των Καν. (Ε.Ε) 178/2002  

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον 

καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την 

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

διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων 

ΣΥΝΟΨΗ 

Τονίζει την ανάγκη µιας πολιτικής βασιζόµενης σε σταθερές επιστηµονικές βάσεις και σε σύγχρονη 

νοµοθεσία. Στόχος αυτής της γενικής αναδιατύπωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας είναι η αποκατάσταση 

της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία κλονίστηκε λόγω των πρόσφατων κρίσεων σχετικά µε τα 

τρόφιµα, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών: το ευρύ κοινό, τις µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, τις επαγγελµατικές ενώσεις, τους εµπορικούς εταίρους και τους διεθνείς οργανισµούς 

εµπορίου. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίµων είναι θεµελιώδης αρχή για την ορθή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ των νοµοθεσιών των κρατών µελών 

στον τοµέα των τροφίµων παρεµποδίζουν µερικές φορές την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων. Είναι 



συνεπώς αναγκαίο να διαµορφωθεί µια κοινή βάση για τα µέτρα σχετικά µε τα τρόφιµα και τις 

ζωοτροφές, που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο. 

Για να υιοθετηθεί συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση «από το αγρόκτηµα ως το τραπέζι», η 

νοµοθεσία πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων: από την παραγωγή, 

τη µεταποίηση, τη µεταφορά, τη διανοµή έως τη διάθεση των τροφίµων ή των ζωοτροφών. Σε όλα τα 

στάδια αυτής της αλυσίδας τη νοµική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων έχει η 

επιχείρηση τροφίµων. Παρόµοιο σύστηµα πρέπει να εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις ζωοτροφών. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (ΕΑΑΤ) ενισχύει το ισχύον σύστηµα 

επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης. Ουσιαστική αποστολή της είναι η παροχή βοήθειας και οι 

ανεξάρτητες επιστηµονικές γνώµες καθώς και η δηµιουργία δικτύου µε σκοπό τη στενή συνεργασία µε 

παρόµοιους οργανισµούς στα κράτη µέλη. Θα αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται µε την τροφική 

αλυσίδα και θα ενηµερώνει το ευρύ κοινό για τους κινδύνους. 

Τέλος, οι πρόσφατες κρίσεις όσον αφορά τα τρόφιµα έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των 

διαδικασιών σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων .Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης 

διευρύνθηκε προκειµένου να καλύπτονται οι ζωοτροφές και να προσδιορίζονται µέτρα σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης και για τη διαχείριση των κρίσεων. Θα συσταθεί επίσης µόνιµη επιτροπή για την 

τροφική αλυσίδα και για την υγεία των ζώων η οποία θα αντικαταστήσει τις σηµερινές µόνιµες 

επιτροπές. 

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

Η γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα αφορά όλα τα στάδια της τροφικής 

αλυσίδας. Οι ισχύουσες αρχές και διαδικασίες σχετικά µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα θα 

προσαρµοστούν το συντοµότερο και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Γενικές αρχές  

Οι στόχοι της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα είναι οι ακόλουθοι: 

• η προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, 

•  η προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών λαµβάνοντας 

υπόψη την προστασία της υγείας και  

• την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και 

•  την προστασία των φυτών και του περιβάλλοντος�  

• η επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίµων και των 

ζωοτροφών στην Κοινότητα�  

• η συνεκτίµηση των υφιστάµενων ή υπό εκπόνηση διεθνών 

προτύπων.  

Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των κινδύνων βάσει των διαθέσιµων 

επιστηµονικών στοιχείων. Σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, τα κράτη µέλη και η 

Επιτροπή λαµβάνουν ανάλογα και προσωρινά µέτρα διαχείρισης του κινδύνου όταν ύστερα από 

αξιολόγηση εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει 



επιστηµονική αβεβαιότητα. 

Ζητείται η γνώµη του κοινού µε τρόπο διαφανή, άµεσα ή µέσω αντιπροσωπευτικών οργάνων, κατά την 

εκπόνηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα. Όταν ένα τρόφιµο ή 

ζωοτροφή ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο, οι δηµόσιες αρχές ενηµερώνουν το κοινό σχετικά µε τη φύση 

του κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. 

Γενικές υποχρεώσεις του εµπορίου τροφίµων  

Τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα µε σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά 

εντός της Κοινότητας, ή εξάγονται σε τρίτη χώρα, συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις της 

κοινοτικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα. 

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη συµβάλλουν στην ανάπτυξη των διεθνών τεχνικών προτύπων για τα 

τρόφιµα και τις ζωοτροφές και των υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών προτύπων. 

Γενικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα  

∆εν διατίθενται στην αγορά τρόφιµα τα οποία είναι µη ασφαλή, δηλαδή 

• είναι επιβλαβή για την υγεία και/ή  

• ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Για να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι µη ασφαλές, 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη  

� οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίµου, 

�  οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή, 

�  οι πιθανές άµεσες ή µακροπρόθεσµες συνέπειες του τροφίµου στην υγεία, 

�  οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες και  

� ενδεχοµένως οι ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά την υγεία της 

συγκεκριµένης κατηγορίας καταναλωτών 

Όταν ένα τρόφιµο που είναι µη ασφαλές αποτελεί µέρος παρτίδας 

τροφίµων, θεωρείται ότι όλα τα τρόφιµα στην παρτίδα είναι επίσης 

µη ασφαλή. 

Οι ζωοτροφές οι οποίες είναι µη ασφαλείς δεν διατίθενται στην αγορά ούτε χορηγούνται ως τροφή σε 

οποιοδήποτε ζώο χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων. Οι ζωοτροφές θεωρούνται ως µη 

ασφαλείς όταν έχουν βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. Όταν µια 

ζωοτροφή είναι µη ασφαλής και αποτελεί µέρος παρτίδας, θεωρείται 
ότι όλες οι ζωοτροφές στην εν λόγω παρτίδα είναι µη ασφαλείς. 

Σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές 

πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και επαληθεύουν την τήρηση των απαιτήσεων 

αυτών. Τα κράτη µέλη ελέγχουν την εφαρµογή αυτής της νοµοθεσίας, επαληθεύουν την τήρησή της 

από τις επιχειρήσεις και καθορίζουν τα µέτρα και τις κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης 



της νοµοθεσίας. 

Η ανιχνευσιµότητα των τροφίµων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίµων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο 

διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της µεταποίησης και της διανοµής. Για το σκοπό αυτό, 

οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις του τοµέα δηµιουργούν συστήµατα και διαδικασίες που καθιστούν 

δυνατή αυτή την ανιχνευσιµότητα. 

Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων κρίνει ότι ένα τρόφιµο ή µια ζωοτροφή που έχει εισαγάγει, 

παράγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή 

των ζώων, ξεκινά αµέσως διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίµου από την αγορά και 

ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Όταν το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους καταναλωτές, ο 

υπεύθυνος τους ενηµερώνει και ανακαλεί από τους καταναλωτές τα προϊόντα που τους έχει ήδη 

προµηθεύσει. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EFSA)  

∆ηµιουργήθηκε Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (η «Αρχή»). Αποστολή της είναι η 

παροχή επιστηµονικών συµβουλών και τεχνικής υποστήριξης σε όλους τους τοµείς που έχουν αντίκτυπο 

στην ασφάλεια των τροφίµων. Αποτελεί πηγή ανεξάρτητης ενηµέρωσης σχετικά µε όλα τα θέµατα που 

αφορούν αυτούς τους τοµείς και κοινοποιεί τους κινδύνους στο ευρύ κοινό. 

Στην Αρχή µπορούν να συµµετέχουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι χώρες που 

εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων. 

Η Αρχή έχει νοµική προσωπικότητα. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρµόδιο να 

εκδικάζει οποιαδήποτε διαφορά αφορά συµβατική ευθύνη. 

Καθήκοντα της Αρχής Στους τοµείς που υπάγονται στην αρµοδιότητά της, τα καθήκοντα της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων είναι τα ακόλουθα: 

• Παρέχει στα κοινοτικά όργανα και στα κράτη µέλη τις καλύτερες 

δυνατές επιστηµονικές γνώµες µε δική της πρωτοβουλία ή ύστερα 

από αίτηση της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των 

κρατών µελών. 

Αυτές οι ανεξάρτητες επιστηµονικές γνώµες αφορούν θέµατα 

ασφάλειας των τροφίµων και άλλα συναφή θέµατα (ζωοτροφές και 

υγεία των ζώων, φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι, γενετικώς 

τροποποιηµένοι οργανισµοί, διατροφή κ.τ.λ.). Χρησιµοποιούνται ως 

βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση 

των κινδύνων. 

Όσον αφορά την επιστηµονική αξιολόγηση ουσιών, προϊόντων ή 

διαδικασιών που υπόκεινται, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, σε 

σύστηµα προηγούµενης έγκρισης ή καταγραφής σε θετικό κατάλογο, 

τοµεακοί κανονισµοί ή οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου ορίζουν τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις οποίες 

διατυπώνονται οι επιστηµονικές γνώµες της Αρχής.  



• Προωθεί και συντονίζει την ανάπτυξη ενιαίων µεθόδων αξιολόγησης 

των κινδύνων.  

• Παρέχει επιστηµονική και τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή. 

Τα καθήκοντα επιστηµονικής ή τεχνικής βοήθειας συνίστανται σε 

επιστηµονικές εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η 

εµπειρογνωµοσύνη της επιτροπής και των µόνιµων επιστηµονικών 

οµάδων της Αρχής (π.χ. αξιολόγηση των τεχνικών κριτηρίων). Η 

Αρχή παρέχει επίσης επιστηµονική βοήθεια στο πλαίσιο των 

διαδικασιών διαχείρισης των κρίσεων).  

• Αναθέτει τη διεξαγωγή των επιστηµονικών µελετών που είναι 

απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της, επιδιώκοντας να 

αποφύγει την αλληλεπικάλυψη µε τα ερευνητικά προγράµµατα των 

κρατών µελών ή της Κοινότητας.  

• ∆ιερευνά, συλλέγει, αναλύει και συνοψίζει τα επιστηµονικά και 

τεχνικά δεδοµένα στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων (έκθεση 

του ανθρώπου σε κινδύνους που συνδέονται µε την κατανάλωση 

τροφίµων, τις βιολογικές πηγές κινδύνου, τις µολυσµατικές 

προσµείξεις και τα κατάλοιπα). 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε τα συστήµατα συλλογής 

των υφιστάµενων δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο.  

• Αναλαµβάνει δράση για να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει 

αναδυόµενους κινδύνους. 

Η Αρχή καθορίζει διαδικασίες ελέγχου για τη διερεύνηση, συλλογή, 

αντιπαραβολή και ανάλυση όλων των πληροφοριών, µε σκοπό τον 

προσδιορισµό των αναδυόµενων κινδύνων.  

• ∆ηµιουργεί σύστηµα δικτύων ευρωπαϊκών οργανισµών που δρουν 

στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων. 

Η Αρχή συµµετέχει στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης που 

συνδέει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών, εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών, το 

συντονισµό της δράσης καθώς και την υλοποίηση κοινών σχεδίων. 

Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κοινοτικών συστηµάτων 

συλλογής δεδοµένων σε κοινοτικό επίπεδο.  

• Παρέχει, ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, επιστηµονική και τεχνική 

βοήθεια µε σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ της 

Επιτροπής, των υποψήφιων χωρών, των διεθνών οργανισµών και 

τρίτων χωρών.  

• Εξασφαλίζει ότι το κοινό και τα ενδιαφερόµενα µέρη λαµβάνουν 

αξιόπιστη, αντικειµενική και κατανοητή πληροφόρηση.  

• ∆ιατυπώνει συµπεράσµατα και κατευθύνσεις σχετικά µε θέµατα που 

ανήκουν στο πλαίσιο της αποστολής της.  

Οργάνωση Η Αρχή αποτελείται κυρίως από: 

• το διοικητικό συµβούλιο 



Ύστερα από διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει 

καταλόγου τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή, το Συµβούλιο διορίζει τα 

14 µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Τέσσερα µέλη του πρέπει να 

διαθέτουν πείρα που να έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οργανώσεων που 

εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλων οµάδων συµφερόντων 

στην τροφική αλυσίδα. Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι επίσης 

µέλος του διοικητικού συµβουλίου. Εκτός της πρώτης θητείας, που 

είναι 6 έτη για τα µισά µέλη, η θητεία των µελών είναι τετραετής και 

δύναται να παραταθεί µία φορά για το πολύ πέντε χρόνια. Το 

διοικητικό συµβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του για ανανεώσιµη 

περίοδο δύο ετών, εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό, το πρόγραµµα 

εργασίας του, το σχέδιο προϋπολογισµού και τον τελικό 

προϋπολογισµό του (µετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισµού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό 

αρχή), καθώς και τη γενική έκθεση δραστηριοτήτων. 

Το Συµβούλιο εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της 

υπό τις συνθήκες που ορίζονται στον βασικό κανονισµό του.  

• τον διευθύνοντα σύµβουλο 

Ο διευθύνων σύµβουλος διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο 

βάσει καταλόγου υποψηφίων τον οποίο προτείνει η Επιτροπή, για 

περίοδο 5 ετών που µπορεί να ανανεωθεί για διάρκεια που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της Αρχής. 

Πριν από το διορισµό του υποβάλλει δήλωση ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά στις ερωτήσεις που θέτουν τα 

µέλη του. Ο διευθύνων σύµβουλος επιφορτίζεται κυρίως µε τα 

τρέχοντα διοικητικά καθήκοντα της Αρχής και µε την εκτέλεση του 

προϋπολογισµού της. Προτείνει το πρόγραµµα εργασίας ύστερα από 

διαβούλευση µε την Επιτροπή, και το εφαρµόζει. Εξασφαλίζει µόνιµη 

επαφή µε το Κοινοβούλιο. ∆ιαβιβάζει τη γενική έκθεση 

δραστηριοτήτων της Αρχής στα ευρωπαϊκά όργανα το αργότερο έως 

τις 15 Ιουνίου κάθε έτους.  

• το συµβουλευτικό σώµα 

Το συµβουλευτικό σώµα απαρτίζουν εκπρόσωποι των κρατών µελών 

(καθένας εκπροσωπεί τους αρµόδιους εθνικούς φορείς για την 

αξιολόγηση των κινδύνων). Παρέχει συµβουλές στον διευθύνοντα 

σύµβουλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως δε όσον 

αφορά την εκπόνηση του προγράµµατος εργασίας και την ιεράρχηση 

των αιτηµάτων για επιστηµονικές γνώµες. Το συµβουλευτικό σώµα, 

του οποίου πρόεδρος είναι ο διευθύνων σύµβουλος, συνεδριάζει 

τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Το συµβουλευτικό σώµα 

ενθαρρύνει τη σύνδεση µε δίκτυα των οργανισµών των οποίων οι 

δραστηριότητες εµπίπτουν στους τοµείς της αποστολής της Αρχής: 

ανταλλαγές πληροφοριών, συγκέντρωση γνώσεων, βελτιστοποίηση 

της χρήσης των διαθέσιµων πηγών.  

• την επιστηµονική επιτροπή και τις επιστηµονικές οµάδες 



Απαρτίζονται από ανεξάρτητους επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες, 

που διορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο ύστερα από πρόταση 

του διευθύνοντος συµβούλου, για τριετή θητεία. Η επιστηµονική 

επιτροπή και οι µόνιµες επιστηµονικές οµάδες είναι υπεύθυνες για 

την παροχή επιστηµονικών γνωµών στην Αρχή, η καθεµία στο πεδίο 

των αρµοδιοτήτων της.  

• η επιστηµονική επιτροπή  

Απαρτίζεται από τους προέδρους των επιστηµονικών οµάδων και από 

6 ανεξάρτητους επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες. Είναι 

επιφορτισµένη µε τον γενικό συντονισµό µε τις επιστηµονικές 

οµάδες, έχει δε τη δυνατότητα να διοργανώνει δηµόσιες ακροάσεις 

και να συγκροτεί οµάδες εργασίας για θέµατα που δεν καλύπτονται 

από τις επιστηµονικές οµάδες.  

• οι επιστηµονικές οµάδες  

Συγκροτήθηκαν δέκα επιστηµονικές οµάδες: 1) η οµάδα µε θέµα τις 

πρόσθετες ύλες των τροφίµων, τα αρτύµατα, τα βοηθητικά µέσα 

επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα� 2) 

η οµάδα µε θέµα τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες που 

χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές� 3) η οµάδα µε θέµα τα προϊόντα 

φυτοπροστασίας και τα κατάλοιπά τους� 4) η οµάδα µε θέµα τους 

γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς� 5) η οµάδα µε θέµα τα 

διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες� 6) η οµάδα µε 

θέµα τις βιολογικές πηγές κινδύνου� 7) η οµάδα µε θέµα τις 

µολυσµατικές προσµείξεις στην τροφική αλυσίδα� 8) η οµάδα µε θέµα 

την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων� 9) η οµάδα µε θέµα την 

υγεία των φυτών.  

Ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και τα µέλη όλων των οργάνων της Αρχής αναλαµβάνουν τη δέσµευση 

να λειτουργούν ανεξάρτητα µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Για το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε 

δήλωση δέσµευσης και δήλωση συµφερόντων, όπου αναφέρονται είτε η απουσία συµφέροντος είτε 

τυχόν άµεσα ή έµµεσα συµφέροντα που µπορούν να θεωρηθούν επιζήµια για την ανεξαρτησία τους. 

Η Αρχή πραγµατοποιεί τις δραστηριότητές της µε υψηλό βαθµό διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, 

δηµοσιοποιεί τις γνώµες, τις ηµερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιστηµονικής 

επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων, τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών µελετών, τους 

οριστικούς λογαριασµούς της, την ετήσια έκθεση δραστηριότητας καθώς και τις ετήσιες δηλώσεις 

συµφερόντων στις οποίες προβαίνουν τα προαναφερόµενα πρόσωπα. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι το κοινό 

λαµβάνει αντικειµενικές πληροφορίες στις οποίες έχει εύκολη πρόσβαση. Οι αποφάσεις της που 

λαµβάνονται στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα 

µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο καταγγελίας στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή ή προσφυγής 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις Ο προϋπολογισµός της Αρχής, ο οποίος υποβάλλεται το αργότερο έως τις 

31 Μαρτίου, περιλαµβάνει έσοδα (συνεισφορές της Κοινότητας και όλων των υποψήφιων χωρών ή 

τρίτων κρατών εταίρων, τέλη για δηµοσιεύσεις, διασκέψεις, δραστηριότητες κατάρτισης) και δαπάνες 

(δαπάνες προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και δαπάνες υποδοµής, λειτουργίας, καθώς οι δαπάνες που 



προκύπτουν από συµβάσεις που συνάπτονται µε τρίτα µέρη). Είναι υποχρεωτικά ισοσκελισµένος. 

Ενεργώντας µε την ιδιότητα της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο εγκρίνουν τις πιστώσεις για την επιχορήγηση που προορίζεται για την Αρχή. Πριν από τις 

30 Απριλίου του έτους «Ν + 2», το Κοινοβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου, απαλλάσσει τον 

διευθύνοντα σύµβουλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους «Ν». 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι υφιστάµενες διαδικασίες 

συµπληρώθηκαν και βελτιώθηκαν. Πρέπει κυρίως να διευρυνθεί το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης 

σε όλα τα τρόφιµα και όλες τις ζωοτροφές να προσδιοριστούν τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για τη διαχείριση κρίσεων και να δηµιουργηθεί µόνιµη επιτροπή για 

την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. 

Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης επεκτείνεται σε όλα τα 

τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Σε αυτό το δίκτυο συµµετέχουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή, η οποία 

εξασφαλίζει τη διαχείριση, και προστέθηκε και η Αρχή ως µέλος του δικτύου. 

Μέσω αυτού του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης, τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, η 

οποία διαβιβάζει αµέσως την πληροφορία στο δίκτυο όσον αφορά: 

• κάθε µέτρο που αποσκοπεί στον περιορισµό της διάθεσης στην αγορά 

ή στην επιβολή απόσυρσης τροφίµων ή ζωοτροφών�  

• κάθε ενέργεια µε τους επαγγελµατίες του τοµέα, που αποσκοπεί στην 

αποφυγή ή τη ρύθµιση της χρήσης των τροφίµων ή των ζωοτροφών�  

• κάθε απόρριψη παρτίδας τροφίµων ή ζωοτροφών από αρµόδια 

υπηρεσία συνοριακού σταθµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του δικτύου και αφορούν κίνδυνο λόγω τροφίµων, 

πρέπει να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό. 

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  

Όταν τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα είναι 

πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το 

περιβάλλον, και ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά µε τα µέτρα που λαµβάνει(-

ουν) το (τα) σχετικό(-ά) κράτος(-η) µέλος(-η), η Επιτροπή λαµβάνει αµέσως, µε δική της πρωτοβουλία 

ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα, ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα της κατάστασης: 

• στην περίπτωση προϊόντων κοινοτικής προέλευσης: αναστολή της 

διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των εν λόγω προϊόντων, 

καθορισµός ειδικών όρων, κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό µέτρο�  

• για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτη χώρα: αναστολή των 

εισαγωγών, καθορισµός ειδικών όρων, κάθε άλλο κατάλληλο 

προσωρινό µέτρο.  

Τα µέτρα αυτά εκδίδονται µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας (µόνιµη επιτροπή για την τροφική 



αλυσίδα και την υγεία των ζώων). 

Εντούτοις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή δύναται να λαµβάνει προσωρινά µόνο τα 

µέτρα έκτακτης ανάγκης, αφού διαβουλευθεί µε τα σχετικά κράτη µέλη και ενηµερώσει τα υπόλοιπα 

κράτη µέλη. Το συντοµότερο δυνατόν, και το αργότερο εντός 10 εργάσιµων ηµερών, τα εν λόγω 

προσωρινά µέτρα επικυρώνονται, τροποποιούνται, καταργούνται ή παρατείνονται, στο πλαίσιο της 

µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. 

Όταν ένα κράτος µέλος πληροφορεί επίσηµα την Επιτροπή για την ανάγκη λήψης µέτρων έκτακτης 

ανάγκης και η Επιτροπή δεν λαµβάνει µέτρα, το κράτος µέλος µπορεί να εγκρίνει προσωρινά µέτρα 

προστασίας. Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή. Εντός 

προθεσµίας δέκα εργάσιµων ηµερών, η Επιτροπή παραπέµπει το θέµα στη µόνιµη επιτροπή για την 

τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων µε σκοπό την παράταση, τροποποίηση ή κατάργηση των 

εθνικών προσωρινών µέτρων προστασίας. 

Γενικό σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων  

Σε στενή συνεργασία µε την Αρχή και τα κράτη µέλη, η Επιτροπή καταρτίζει ένα γενικό σχέδιο για τη 

διαχείριση κρίσεων. Σε αυτό το σχέδιο καθορίζονται οι καταστάσεις που ενέχουν άµεσους ή έµµεσους 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, οι οποίοι δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό καθώς και 

πρακτικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση της κρίσης που θα δηµιουργηθεί λόγω των 

κινδύνων αυτών. 

Όταν η µια κατάσταση που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί κατάλληλα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, η Επιτροπή συγκροτεί αµέσως µονάδα κρίσης στην οποία συµµετέχει η Αρχή και η 

οποία παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη. Αυτή η µονάδα κρίσης συλλέγει και αξιολογεί όλα 

τα σχετικά δεδοµένα και εντοπίζει τις διαθέσιµες επιλογές για την πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση του 

κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε παρακάτω στις «Συναφείς πράξεις» την απόφαση 2004/478/ΕΚ 

της Επιτροπής. 

Μόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων  

Συγκροτήθηκε µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία απαρτίζεται 

από εκπροσώπους των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η 

επιτροπή οργανώνεται σε τµήµατα για να εξετάζει όλα τα συναφή θέµατα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να συµβουλευθείτε τη σελίδα που είναι αφιερωµένη στη 

Μόνιµη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και των φυτών ( ). 

Τελικές διατάξεις  

Η Αρχή δηµοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους. 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει έκθεση σχετικά µε την εµπειρία που 

αποκτήθηκε από την εφαρµογή του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης και σε περιπτώσεις έκτακτης 



ανάγκης. 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και στη συνέχεια ανά εξαετία, η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή 

ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγµάτων της και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων 

της Αρχής καθώς και σχετικά µε τις πρακτικές εργασίας της. 

Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στην επιστηµονική επιτροπή τροφίµων, στην 

επιστηµονική επιτροπή για τις ζωοτροφές, στην επιστηµονική κτηνιατρική επιτροπή, στην επιστηµονική 

επιτροπή παρασιτοκτόνων, στην επιστηµονική επιτροπή φυτών και στην επιστηµονική συντονιστική 

επιτροπή αντικαθίσταται από αναφορά στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. 

Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στη µόνιµη επιτροπή τροφίµων, στη µόνιµη επιτροπή 

για τις ζωοτροφές και στη µόνιµη κτηνιατρική επιτροπή αντικαθίσταται από αναφορά στη µόνιµη 

επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. Το ίδιο ισχύει για τις αναφορές στη µόνιµη 

φυτοϋγειονοµική επιτροπή σχετικά µε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τη θέσπιση ανώτατων 

επιπέδων καταλοίπων. 

Καταργούνται οι αποφάσεις 68/361/ΕΟΚ, 69/414/ΕΟΚ και 70/372/ΕΟΚ. 

 
 
 
και στο  σηµείο 2 του άρθρου 3 του Κανονισµού 853/2004. 
 

Άρθρο 3 

Γενικές υποχρεώσεις 
1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να τηρούν τις σχετικές διατάξεις 
των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ. 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων δεν χρησιµοποιούν άλλες ουσίες πλην 

του πόσιµου νερού – ή, στην περίπτωση που ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
852/2004 ή ο παρών κανονισµός επιτρέπουν τη χρήση του, καθαρού νερού – για 
την εξάλειψη επιφανειακής µόλυνσης από προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός 
εάν η χρήση της συγκεκριµένης ουσίας έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του άρθρου 12 παράγραφος 2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει 
επίσης να τηρούν όλους τους όρους χρήσης οι οποίοι µπορεί να θεσπισθούν 
σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία. Η χρήση εγκεκριµένης ουσίας δεν επηρεάζει 
την υποχρέωση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων να τηρεί τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισµού. 

 
 


