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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 1 ΕΔ. 1 ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  
(IFSG) 

 
Υγειονομική πληροφόρηση για την διαχείριση τροφίμων 

 
Άτομα, τα οποία εξ επαγγέλματος παράγουν, μεταποιούν ή κυκλοφορούν τα κάτωθι τρόφιμα: 
 
1. Κρέας, κρέας πουλερικών και τα εξ αυτών προϊόντα 
2. Γάλα και προϊόντα με βασικό συστατικό το γάλα  
3. Ψάρια, καβούρια, οστρακόδερμα ή μαλάκια (όστρακα κλπ) και τα εξ αυτών προϊόντα  
4. Προϊόντα αυγού  
5. Βρεφικές ή παιδικές τροφές  
6. Παγωτό και ημιτελή προϊόντα παγωτού  
7. Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής με άνοπτη (ωμή, μη καλοψημένη) ή μη 

διαπυρωμένη γέμιση ή επίστρωση Backwaren  
8. Σαλάτες από ορεκτικά, νωπά οπωροκηπευτικά και πατάτα, μαρινάδας, μαγιονέζες και άλλες 

γαλακτωματώδεις σάλτσες, μαγιές  
 
και κατά την εργασία έρχονται άμεσα (με το χέρι) ή έμμεσα από σύνεργα (π.χ. σκεύη, πιατικά, 
μαχαιροπήρουνα και άλλα υλικά εργασίας) σε επαφή μ’ αυτά  
 
ή 
 
εργάζονται σε κουζίνες οινομαγειρείων, εστιατορίων, κυλικείων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων ή 
λοιπών εγκαταστάσεων επισιτισμού και κοινής εστίασης, 
 
προτού ενασκήσουν για πρώτη φορά τέτοιες εργασίες χρειάζονται ένα πιστοποιητικό από 
την υγειονομική υπηρεσία σύμφωνα με το Άρθρο 43 παρ. 1 του νόμου περί πρόληψης 
λοιμώξεων. 
 

Γιατί πρέπει να τηρηθούν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης;  
 
Ορισμένα παθογόνα μικρόβια μπορούν να πολλαπλασιαστούν πολύ εύκολα στα ανωτέρω 
τρόφιμα. Από την κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί με τέτοιους μικροοργανισμούς 
μπορούν οι άνθρωποι που τα έφαγαν να αρρωστήσουν βαριά με τροφικές λοιμώξεις ή τροφικές 
δηλητηριάσεις. Σε εστιατόρια ή κοινόχρηστους χώρους μπορεί να πάθουν την περίπτωση πολλοί 
άνθρωποι. 
 
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει για την προστασία των καταναλωτών και του ιδίου του ατόμου να ζητηθεί 
από κάθε εργαζόμενο μεγάλου βαθμού υπευθυνότητα και τήρηση των κανόνων υγιεινής. 
 
Ο νόμος προφύλαξης λοιμώξεων προσδιορίζει, ότι δεν επιτρέπεται να εκτελείτε τις ως άνω 
εργασίες, αν στην περίπτωσή σας παρουσιαστούν νοσηρά φαινόμενα (συμπτώματα) που 
υποδηλώνουν μια από τις ακόλουθες αρρώστιες ή που τις διέγνωσε γιατρός ως εξής:  
 
• Οξεία γαστρεντερίτιδα (ξαφνική και κολλητική διάρροια) που προκαλείται από σαλμονέλες, 
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βακτηρίδια δυσεντερίας, βακτηρίδια χολέρας, σταφυλόκοκκους, καμπυλοβάκιλους, 
ελικοβατηρίδια, στρεπτόκοκκους ή άλλα μικρόβια της διάρροιας. 

 
• Τύφος ή παράτυφος 
• Ηπατίτιδα ιού του τύπου Α ή Β (φλεγμονή του ήπατος) 
• Έχετε μολυσμένες πληγές ή κάποια δερματοπάθεια στην περίπτωση της οποίας τα παθογόνα 

μικρόβια ενδέχεται να μεταδοθούν σε άλλους ανθρώπους μέσω των τροφίμων. 
 
Τα αποτελέσματα από την εξέταση μιας δειγματοληψίας κοπράνων σας αποδεικνύουν την 
ύπαρξη ενός των κάτωθι παθογόνων μικροβίων: 
 
- Σαλμονέλες, 
- Βακτήρια δυσεντερίας, 
- Κολοβακτηρίδια αιμορραγικής δυσεντερίας 
- βακτήρια χολέρας του γένους vibrio. 
 
Αν εκκρίνετε αυτά τα βακτηρίδια (έστω κι αν δεν αισθάνεστε άρρωστος), ισχύει επίσης η 
απαγόρευση εργασίας στον τομέα των τροφίμων. 
 

Τα πιο κάτω συμπτώματα υποδηλώνουν τις εν λόγω ασθένειες: 
 
Διάρροια με δύο ή περισσότερες αποπατήσεις ευκοιλιότητας την ημέρα, ίσως με αναγούλα, εμετό 
και πυρετό. 
 
Ψηλός πυρετός με δυνατούς κεφαλόπονους, κοιλόπονους ή πόνους των αρθρώσεων και 
δυσκοιλιότητα (βαριάς μορφής διάρροια παρουσιάζεται μετά από μερικές ημέρες) είναι δείγματα 
τύφου και παράτυφου. 
 
Χαρακτηριστικές για την χολέρα είναι οι υπόλευκες διάρροιες με μεγάλες απώλειες υγρών. 
 
Κιτρινωπή απόχρωση του δέρματος και των βολβών των ματιών με ατονία και ανορεξία είναι 
δείγματα ηπατίτιδας τύπου Α ή Ε. 
 
Πληγές ή ανοιχτές εξελκώσεις από δερματοπάθειες μπορεί να έχουν μολυνθεί αν είναι 
κοκκινωπές (ερεθρισμένες), έχουν πυώδες επίχρισμα, είναι υγρές ή πρησμένες. 
 
Αν παρουσιαστούν στον οργανισμό σας αυτά συμπτώματα αρρώστιας, πρέπει να συμβουλευτείτε 
απαραιτήτως τον οικογενειακό σας γιατρό ή τον γιατρό επιχειρήσεως του εργοδότη σας και να του 
πείτε, ότι εργάζεστε σε επιχείρηση παραγωγής ή διακίνησης τροφίμων. Άλλωστε είστε και 
υποχρεωμένος να ενημερώσετε αμέσως τον προϊστάμενο σχετικά με την αρρώστια σας. 
 
Και τώρα παρακαλούμε να υπογράψετε την ακόλουθη δήλωση, ότι διαβάσατε και καταλάβατε το 
παρόν έντυπο οδηγιών και ότι αγνοείτε τυχόν γεγονότα που επιβάλλουν απαγόρευση εργασίας. 
 
Κατόπιν προφορικής καθοδήγησης θα λάβετε το πιστοποιητικό για τον εργοδότη ή διαχειριστή 
σας. 
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