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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

1.1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες, 

Με την παρούσα επιστολή και εν όψει του Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

αναφορικά με την σίτιση των φοιτητών/τριών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου από 1/1/2019 έως 31/12/2021, 

δηλώνουμε  ότι στην περίπτωση που η εταιρία μας «Αμβροσία 

Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Α.Ε» με διακριτικό τίτλο « Αμβροσία 

Catering A.E», αναλάβει τη διαχείριση του έργου σίτισης των 

φοιτητών του ιδρύματός σας, θα επιδείξουμε απόλυτη 

επαγγελματική ευθύνη, όμοια της οποίας επιδεικνύουμε 

καθημερινά καθώς διαχειριζόμαστε παρόμοια έργα και 

ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη των χιλιάδων πελατών 

μας. 

Έχοντας πλήρη επίγνωση της εξαιρετικής βαρύτητας και 

σπουδαιότητας του συγκεκριμένου έργου, επιστρατεύουμε 

την πολύχρονη εμπειρία μας, το έμπειρο και εξειδικευμένο 

προσωπικό και την αυτοπεποίθησή μας  και σας καταθέτουμε 

την παρούσα Τεχνική Προσφορά.   

 

Για την «Αμβροσία Επισιτιστικές Επιχειρήσεις Α.Ε» 

 

Γεώργιος Γ. Μέκρας                         Ευθύμιος Ι. Μυλωνάς 

Δ/νων Σύμβουλος                             Δ/νων Σύμβουλος 
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1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Η Αμβροσία Catering Α.Ε η οποία συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό 

δραστηριοποιείται επιτυχώς στον κλάδο της μαζικής εστίασης. 

 

Διαχειριζόμαστε με απόλυτη συνέπεια έργα συναφούς αντικειμένου, στα 

οποία ουδέποτε  σημειώθηκε το παραμικρό κρούσμα σχετικά με την 

ασφάλεια και υγιεινή των πελατών μας. 

 

Με την διεκδίκηση του έργου σας, στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε 

τις απαιτήσεις όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, του 

ιδρύματός σας αλλά και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας 

δημιουργώντας Πρότυπα Φοιτητικά Εστιατόρια . 

 

Το στελεχιακό δυναμικό μας, η οργανωτική δομή και ο τρόπος 

λειτουργιάς της «Αμβροσία Catering A.E», η πολυετής εμπειρία μας στο 

συγκεκριμένο χώρο και η άμεση εμπλοκή της Διοίκησης με τις 

παρεχόμενες από την εταιρία μας υπηρεσίες, αποτελούν εγγύηση    για 

την επιτυχή έκβαση και υλοποίηση του έργου. 

 

Γνωρίζοντας εκ πείρας λεπτομερώς τις ανάγκες των φοιτητών αλλά και 

τις συνθήκες λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων, θα 

λειτουργήσουμε άριστα και θα βελτιωνόμαστε συνεχώς για να 

συμβάλλουμε στην αρτιότερη λειτουργία  προς όφελος όλης της 

κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Θα Πραγματοποιήσουμε Άμεσα  Με Την Ανάληψη Του Έργου 

 

➢ Προσαρμογή των εγκαταστάσεων και εστιατορίων με τις 

απαιτήσεις του πιο σύγχρονου και αξιόπιστου προτύπου 

ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005 και πιστοποίησή τους. 

➢ Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ιχνηλασιμότητας 

τροφίμων ISO 22005:2007 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

➢ Νέες επενδύσεις στον εξοπλισμό παραγωγής και διάθεσης των 

γευμάτων, αλλά και στις τραπεζαρίες των εστιατορίων, 

καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει η 

σύγχρονη εστιατορική τέχνη σε εξοπλισμό, μέσα και συνθήκες  

εξυπηρέτησης των πελατών της. 
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➢ Συστηματικός τρόπος διαχείρισης των Ά υλών, εφαρμόζοντας την 

ιχνηλασιμότητα και θεσμοθέτηση ύπαρξης εγγράφου 

καταστροφών και περισσευούμενου φαγητού. 

➢ Διάθεση επαρκούς και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, 

με υψηλά κριτήρια επιλογής. 

➢ Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ανακύκλωσης ISO 14001:2004.  

➢ Εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008. 

➢   Εφαρμογή συστήματος  Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2013. 

➢ Πιστοποίηση κατά HALAL για τις διατροφικές ανάγκες 

Μουσουλμάνων. 

➢ Κατάρτιση Ειδικών Μενού πιστοποιημένη από διακεκριμένο 

Διατροφολόγο  για ευαίσθητες ομάδες που χρίζουν ειδικής 

διατροφικής αντιμετώπισης. 

❖  Γενικότερα , η προετοιμασία, η Παρασκευή και η διανομή, η 

άψογη εμφάνιση του τελικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την 

εξασφάλιση άριστων συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας των 

χώρων, καθώς και η πλήρης εφαρμογή όλων των συστημάτων 

ποιότητας που προαναφέραμε θα μας οδηγήσουν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα προς το Ίδρυμά σας. 

❖ Όλοι οι στόχοι μας είναι ρεαλιστικοί και η εκπλήρωσή τους   

εγγυώνται : 

✓ Η Πολύχρονη παρουσία μας στον χώρο της Μαζικής 

Εστίασης και η πολύμορφη εμπειρία μας 

✓ Η οργανωτική δομή μας  

✓ Το στελεχιακό μας δυναμικό  

✓ Το σύνολό των πιστοποιήσεών μας  

✓ Η Διάθεση για δημιουργική συνεργασία της «ΟΜΑΔΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της εταιρία μας με τα αρμόδια όργανα του 

Ιδρύματός σας . 

 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  
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2.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   

   

2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.E 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ, 34100,  

ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302221080919 

ΦΑΞ: +302221080931 

E-MAIL: info@ambrosia1969.gr 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 

1969 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΑΡ. ΜΑΕ/ ΑΡ. ΓΕΜΗ 69039/12/Β/09/15    /  46117422000 

ΑΦΜ 091804475 ΔΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ   
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η εταιρεία συστάθηκε στις 02-09-1969 με τη νομική μορφή της ομόρρυθμης 

εταιρείας και δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης από το έτος 1969 . Κατόπιν 

νομίμου μετασχηματισμού, ο οποίος έλαβε χώρα την 04-12-2009, η σημερινή νομική  

μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία διοικείται από πενταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, εδρεύει στη Χαλκίδα Εύβοιας και διατηρεί υποκαταστήματα  

στα Ψαχνά,  στη Θήβα, την Λαμία, το Καρπενήσι, την Άμφισσα,  την Καβάλα, την 

Δράμα, το Διδυμότειχο, την Μυτιλήνη, τη Ρόδο, τη Σάμο, την Χίο, τη Σύρο, την Λήμνο  

και στο Σχηματάρι Βοιωτίας στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας (ΕΑΒ).  Η τρέχουσα θέση της επιχείρησης, την κατατάσσει σε μία από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στον τομέα όπου δραστηριοποιείται. 

Διαθέτει μια πολυπληθή και έμπειρη ομάδα προσωπικού εξυπηρέτησης των 

εστιατορίων που υποστηρίζει, η οποία αποτελείται συνολικά από περισσότερα από 

120 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη, από φορέα ο οποίος είναι 

διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο διαπίστευσης,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 

9001:2008, ISO 22005:2007 και ISO 22000:2005 με πεδίο εφαρμογής την 

«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ» καθώς και 

κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2013 Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της 

Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 14001:2004 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

και Πιστοποίηση κατά HALAL για την σίτιση Μουσουλμάνων.  

 

Οι εμπορικές επιδόσεις της «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 

 

Η επιχείρηση διαθέτει σημαντική εμπειρία καθώς δραστηριοποιείται συνολικά 

σχεδόν 48 χρόνια στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, εκ των οποίων τα τελευταία 36 

στην παροχή υπηρεσιών μαζικής σίτισης, ανταποκρινόμενη πάντα στις ιδιαίτερα 
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υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και εδεσμάτων.   

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα έργα – δραστηριότητες της 

επιχείρησης, από τα οποία προκύπτει συνολική εικόνα για τις δραστηριότητες και την 

εμπειρία της. Αναλυτικότερα, η επιχείρηση έχει αναλάβει την:  

 

✓ Σίτιση φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 

30/10/2013 έως 21/2/2014.  

✓ Σίτιση του Προσωπικού της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στο 

Σχηματάρι Βοιωτίας από 18/12/2008 έως 31/12/2018. 

✓ Σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στη Ρόδο, στη Χίο, 

στη Σάμο,  στη Σύρο και στη Λήμνο από 1 / 9 / 2006 έως 31/12/2018.   

✓ Σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας  στη Λαμία από 1 / 9 / 

2004 έως 30/06/2013. 

✓ Σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας  στη Λειβαδιά από 1 / 9 / 

2010 έως 30/09/2013. 

✓ Σίτιση σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας (ήδη ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ) στην Καβάλα, στην Δράμα από 1 / 11 / 2000 και στο Διδυμότειχο από 

27/10/2008 έως 31/12/2018. 

✓ Σίτιση σπουδαστών του ΤΕΙ Χαλκίδας  (ήδη ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα) 

από τον 1/10/1988 έως 8/5/2018. 

✓ Σίτιση σπουδαστών του Παραρτήματος του ΤΕΙ Χαλκίδας  στη Θήβα (ήδη ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα) από τον 1/9/2006 έως 8/5/2018. 

✓ Σίτιση σπουδαστών του ΤΕΙ  Λαμίας (ήδη ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία)  από 

1/10/1991 έως 30/6/2015.  

✓ Σίτιση σπουδαστών του παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμίας στο Καρπενήσι (ήδη ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι) από τον  1/9/1996 έως 30/6/2015. 
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✓ Σίτιση σπουδαστών του παραρτήματος του ΤΕΙ Λαμίας στην Άμφισσα (ήδη ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα)  από τον 1/10/2000 έως 30/6/2015. 

✓ Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λάρισας για το σχολικό έτος 

2007-2008. 

✓ Σίτιση σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας από  30-11- 1983  έως 30-6-1987 και από το 

1-9-1990 έως 30-6-2000.  

✓ Σίτιση σπουδαστών του παραρτήματος του ΤΕΙ Λάρισας στην Καρδίτσα από την 

περίοδο 1-9-1998 έως 30-6-2000. 

✓ Σίτιση σπουδαστών του ΚΑΤΕΕ Λάρισας από 14-12-1979 έως 30-11-1983. 

✓ Λειτουργία του κυλικείου του ΤΕΙ Λαμίας (ήδη ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία) 

από 1-9-2006 έως 31/3/2016. 

✓ Λειτουργία του κυλικείου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ Α.Ε.) 

από 18/18/2008 έως 31/12/2018. 

 

Επίσης κατά διαστήματα η επιχείρηση έχει αναλάβει την  σίτιση των φοιτητών του 

τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και των σπουδαστών του 

Μουσικού Γυμνάσιου Λάρισας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες εστίασης συνολικά σε 

ΑΕΙ και ΤΕΙ με περισσότερους από 30.000 Φοιτητές και διαθέτει πληθώρα συστατικών 

επιστολών και βεβαιώσεων καλής και επιτυχής εκτέλεσης των συμβάσεων που 

υλοποιεί με γνώμονα την βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη της ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των  τεσσάρων (4) τελευταίων 

ετών.  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  2013-2016 (ποσά σε ευρώ ) 

ΕΤΟΣ 2013 2014 2015 2016 

Σύνολο κύκλου εργασιών 
 

6.522.330,35€ 

 

6.095.001,42€ 

 

5.098.045,35€ 

 

4.266.381,99€ 

Καθαρά αποτελέσματα προ 

φόρων 

 

366.453,32€ 

 

448.766,52€ 

 

344.279,17€ 

 

83.772,12€ 

 

 

Τεχνικός εξοπλισμός και προσωπικό της «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α.Ε.» 

 

Η επιχείρηση διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την παροχή 

υπηρεσιών εστίασης.  Όλος ο εξοπλισμός των εστιατορίων μας ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές που ορίζει ο «Οδηγός Υγιεινής» για τις επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης 

και Ζαχαροπλαστικής» του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων –ΕΦΕΤ του Υπουργείου 

Ανάπτυξης καθώς και το  σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). 

Συγκεκριμένα για κάθε εστιατόριο που λειτουργεί διαθέτει:  

Για την αποθήκευση και την προετοιμασία των πρώτων υλών: 

 

1) Θάλαμοι ψυγεία αποκλειστικά για κρέατα, αποκλειστικά για πουλερικά, 

αποκλειστικά για ψάρια, και αποκλειστικά για φρούτα και λαχανικά. 

2) Ψυγεία καταψύκτες.  

3) Λάτζα αποκλειστική για πλύσιμο των κρεάτων, αποκλειστική για πλύσιμο 

των λαχανικών και αποκλειστική για το πλύσιμο των ψαρικών. 
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4) Πάγκοι τεμαχισμού κρεάτων, πάγκοι τεμαχισμού πουλερικών, πάγκοι 

καθαρισμού ψαρικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές HACCP. 

5) Μηχανή τεμαχισμού κρέατος, μηχανή  παρασκευής κιμά και μηχανή 

ζύμωσης των κιμάδων. 

 

Για την συντήρηση ορισμένων έτοιμων φαγητών και σαλατών, χρησιμοποιούμε 

χωριστά ψυγεία. Επίσης χρησιμοποιούμε χωριστά ψυγεία  για τυριά, για αυγά και για 

γλυκά που παρασκευάζονται για άμεση κατανάλωση. 

 

Εξοπλισμός προετοιμασίας φαγητού 

 

Κάθε εστιατόριο διαθέτει όλο εκείνο τον εξοπλισμό που απαιτείται για ταχεία 

ανταπόκριση σε μεγάλη ζήτηση που είναι χαρακτηριστικό της μαζικής σίτισης. 

Συγκεκριμένα,  διαθέτουμε: 

1) Φούρνους κυκλοθερμικούς μεγάλης παραγωγικότητας (πάνω από 1500 

μερίδων την ώρα.) 

2) Φριτέζες διπλές. 

3) Σχάρες ψησίματος αερίου και ρεύματος συνολικής παραγωγικότητας πάνω 

από 1000 μερίδες την ώρα. 

4) Κουζίνες αερίου 4 θέσεων η κάθε μία. 

5) Τηγάνια ανατρεπόμενα. 

6) Πλατό. 

7) Ανοξείδωτους πάγκους.  

8) Βραστήρες ατμού τουλάχιστον 100 lt ο ένας. 

9) Θερμοθαλάμους μεγάλης χωρητικότητας   

10) Ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού. 

11) Ηλεκτρική εγκατάσταση για την παροχή ζεστού νερού χωρίς ποσοτικό 

περιορισμό. 

12) Συσκευή αποστείρωσης. 
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13) Κατσαρόλες, ταψιά, τρυπητά, σήτες, κλπ. 

 

Εξοπλισμός στη γραμμή σερβιρίσματος 

 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην γραμμή σερβιρίσματος 

χρησιμοποιούμε ανοξείδωτο ολισθητήρα δίσκων, ψυγείο πάγκο με βιτρίνα για τις 

σαλάτες και ολισθητήρα, ψυγείο πάγκο με βιτρίνα για τα γλυκίσματα και ολισθητήρα, 

ψυγείο πάγκο για τα φρούτα, ψύκτη νερού με πάγκο βιτρίνα για τα ποτήρια, 

ανοξείδωτο πάγκο για δίσκους σερβιρίσματος, μαχαιροπήρουνα και  χαρτοπετσέτες, 

ανοξείδωτες ψωμιέρες και  μπαιν-μαρί με βιτρίνα και ολισθητήρα για το σερβίρισμα 

των φαγητών. 

 

Εξοπλισμός καθαρισμού (λάντζα) 

 

Αναφορικά με τον εξοπλισμό καθαρισμού (λάντζα) που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό των συσκευών προετοιμασίας των φαγητών, των δίσκων των πιάτων κλπ, 

το εστιατόριο θα λειτουργήσει με τον εξής εξοπλισμό:  

1) αυτόματη περιστροφική ταινία για την συγκομιδή των επιστρεφόμενων 

δίσκων.  

2) συσκευή καταιονισμού καυτού νερού. 

3) πλυντήριο τούνελ με δυνατότητα πρόπλυσης, πλύσης, ξεβγάλματος και 

στεγνώματος.  

4) λάντζες για πλύσιμο και καθαρισμό σκευών.  

5) πλυντήριο περιστροφικό. 

6) πιεστικό μηχάνημα πλύσης ζεστού νερού. 

7) Ανοξείδωτες ραφιέρες για την τοποθέτηση των καθαρών σκευών.  

 

Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός της επιχείρησης λειτουργεί συμπληρωματικά στις 

εγκαταστάσεις των εστιατορίων των ΑΕΙ/ΤΕΙ, τα οποία διαθέτουν δικούς τους 
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κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εστίασης καθώς και τον απαιτούμενο σχετικό 

εξοπλισμό.  

 

Επιπλέον, η επιχείρηση ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. έχει εξ’ 

ολοκλήρου εξοπλίσει εστιατόρια εξυπηρέτησης σπουδαστών (πλήρη κουζίνα και 

χώρο εστιατορίου) σε  πόλεις όπου τα Ιδρύματα δεν έχουν δικά τους εστιατόρια.  

 

Τέλος, η επιχείρηση έχει επτά   (7)  φορτηγά αυτοκίνητα ( ΧΑΚ 1993, ΡΙΗ 4076, ΧΑΙ 

4162,   ΧΑΧ 5158, XAA 9196, ΧΑΙ 6540, ΧΑΙ 6299,) εκ των οποίων τα τέσσερα τελευταία 

φέρουν ψυκτικό θάλαμο κατάλληλο για την μεταφορά φαγητών.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο του εξοπλισμού της επιχείρησης είναι 

κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, τα οποία πληρούν όλες τις νόμιμες 

προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των 

τροφίμων. Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού γίνεται από 

εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού και πάντα σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που ορίζουν οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων (HACCP). 
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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το απασχολούμενο προσωπικό της ΑΜΒΡΟΣΙΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αυτό προκύπτει από τις 

μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης για το 2016. 

Διαθέτουμε μια πολυπληθή και έμπειρη ομάδα προσωπικού εξυπηρέτησης του 

εστιατορίου που αποτελείται συνολικά από περίπου 120 και πλέον εργαζόμενους  

διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και συνεργάτες  (οικονομολόγους – συμβούλους 

επιχειρήσεων – διαιτολόγους – πτυχιούχους σχολών τουριστικών επαγγελμάτων 

κλπ.). 

Αναλυτικότερα, η επιχείρηση απασχολεί :  

Ειδικότητα Αριθμός απασχολουμένων 

ατόμων 

Μάγειροι Α 15 

Μάγειροι Β 10 

Μάγειροι Γ 7 

Ζαχαροπλάστες 5 

Λαντζιέρες –Τραπεζοκόμοι-Καθαριστές 33 

Μπουφετζήδες 10 

Υπάλληλοι Κυλικείου 7 

Μαρκαδόρους 7 

Σερβιτόροι 5 

Βοηθοί Λογιστή 7 

Υπάλληλοι Γραφείου - Λοιποί Συνεργάτες & 

Επιστημονικό Προσωπικό  

14 

                           ΣΥΝΟΛΟ 120 

 

Επίσης σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας αποτελεί ισότιμο μέλος της Κοινοπραξίας  

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CITICI 2017» η οποία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του 
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εστιατορίου της Φ.Π.Λ του Α.Π.Θ. με καθημερινή σίτιση 7000 φοιτητών,  όπου 

απασχολούνται συνολικά περίπου 80 άτομα. 

Επιπλέον, η επιχείρηση διατηρεί μόνιμες συνεργασίες με Εταιρείες και ελεύθερους 

επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Αναλυτικότερα, οι συνεργάτες της 

επιχείρησης είναι: 

1. Αγγέλου Ιωάννης, Λογιστής.  

2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ , μικροβιολογικά και χημικά αναλύσεων (μηνιαία λήψη 

δειγμάτων από τα υποκαταστήματά μας και ανάλυσή τους ).  

3. I.C.B. services LTD, εταιρεία επιτήρησης και πιστοποίησης ISO.  

4. Αναστάσιος Βελισσαρίου , χημικός μηχανικός – οινολόγος (χημικοτεχνικές 

και περιβαλλοντικές μελέτες, χημικές δοκιμές και αναλύσεις. 

5. OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ, εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης 

(υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε όλα τα 

υποκαταστήματα).  

6. ΕxpressKill , απολυμάνσεις εξυγιάνσεις (Χαλκίδα,Ψαχνά,Θήβα).  

7. Vetery Service Hellas , απολυμάνσεις 

εξυγιάνσεις(Λαμία,Άμφισσα,Καρπενήσι). 

8. ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΧΑΛΙΜ ΔΕΔΕ (ευρωπαϊκό κέντρο πιστοποιήσεων Halal), 

επιθεώρηση και πιστοποίηση HALAL (θρησκευτικό πιστοποιητικό 

καταλληλότητας  σύμφωνα με την Μουσουλμανική θρησκεία).  

9. Εμμανουήλ Μανωλαράκης, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. 

10. Ευάγγελος Αγγέλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 

11. Βελισσάρης Σ. Ηρακλής, εταιρία συλλογής βρώσιμων ελαίων. 

12. Σ.Ο.Λ Α.Ε ( Σώμα Ορκωτών Λογιστών), ελεγκτική εταιρία. 

13. Ξενογιαννόπουλος Δημήτρης , Υγιεινολόγος. 
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2.2 ΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ  
ΤΗΣ  
« ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» * 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1/1/2015 – 31/12/2015 
 

Α/ 

Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

ΑΠΟ  -  ΕΩΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

1 
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΧΑΛΚΙΔΑ-ΘΗΒΑ) 

1/1/2015-

31/12/2015 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-

ΘΗΒΑ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1894/411-

27.3.2018 

2 

   

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ-

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-

ΑΜΦΙΣΑ) 

1/1/2015-

31/12/2015 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1700 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΛΑΜΙΑ-

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-

ΑΜΦΙΣΑ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

ISO 9001:2008 

ISO 18001:2013 

ISO 14001:2004 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1894/411-

27.3.2018 

3 

   

ΤΕΙ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

(ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 

1/1/2015-

31/12/2015 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

2000 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

 

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αρ.Πρωτ. 917 /29.3.2018   

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Αρ.Πρωτ. 916 /29.3.2018   

4 

   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝ

Η-ΡΟΔΟΣ-ΣΑΜΟΣ-

ΧΙΟΣ-ΣΥΡΟΣ-

ΛΗΜΝΟΣ) 

 

1/1/2015-

31/12/2015 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

2000 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΡΟΔΟ-

ΣΑΜΟ-ΧΙΟ-ΣΥΡΟ-

ΛΗΜΝΟ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,100,000 € 

ISO 22000:2005 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αρ.Πρωτ.1892/27.3.2018  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1891/27.3.2018 

5 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΑΒ 

Α.Ε 

1/1/2015-

31/12/2015 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1500 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,250,000 € 

SO 22000:2005 

ISO 9001:2008 

ISO 18001:2013 

ISO 14001:2004 

ISO 2005:2007 

HALAL 

ΕΑΒ Α.Ε  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ. 5100-18-03-

625/18.3.2018 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1/1/2016 – 31/12/2016 
 

Α/ 

Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

ΑΠΟ  -  ΕΩΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

1 
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΧΑΛΚΙΔΑ-ΘΗΒΑ) 

1/1/2016-

31/12/2016 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-

ΘΗΒΑ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1894/411-

27.3.2018 

2 

   

ΤΕΙ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

(ΚΑΒΑΛΑ-

ΔΡΑΜΑ-

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 

 

 

1/1/2016-

31/12/2016 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

2000 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1894/411-

27.3.2018 

3 

   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗ

ΝΗ-ΡΟΔΟΣ-

ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-

ΣΥΡΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ) 

 

 

1/1/2016-

31/12/2016 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

2000 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΡΟΔΟ-

ΣΑΜΟ-ΧΙΟ-ΣΥΡΟ-

ΛΗΜΝΟ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,100,000 € 

ISO 22000:2005 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αρ.Πρωτ.1892/27.3.2018  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1891/27.3.2018  

4 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΑΒ Α.Ε 

 

 

1/1/2016-

31/12/2016 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1500 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,250,000 € 

SO 22000:2005 

ISO 9001:2008 

ISO 18001:2013 

ISO 14001:2004 

ISO 2005:2007 

HALAL 

ΕΑΒ Α.Ε  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ. 5100-18-03-

625/18.3.2018 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1/1/2017 – 31/12/2017 
 

Α/ 

Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ -

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 

 

ΑΠΟ  -  ΕΩΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

1 
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΧΑΛΚΙΔΑ-ΘΗΒΑ) 

1/1/2017-

31/12/2017 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1500 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-

ΘΗΒΑ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1894/411-

27.3.2018 

2 

   

ΤΕΙ ΑΝ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

(ΚΑΒΑΛΑ-

ΔΡΑΜΑ-

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 

 

 

1/1/2017-

31/12/2017 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

2000 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,000,000 € 

ISO 22000:2005 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1894/411-

27.3.2018 

3 

   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗ

ΝΗ-ΡΟΔΟΣ-

ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-

ΣΥΡΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ) 

 

 

1/1/2017-

31/12/2017 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

2000 ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΕ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΡΟΔΟ-

ΣΑΜΟ-ΧΙΟ-ΣΥΡΟ-

ΛΗΜΝΟ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,100,000 € 

ISO 22000:2005 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αρ.Πρωτ.1892/27.3.2018  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ.1891/27.3.2018  

4 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΑΒ Α.Ε 

 

 

1/1/2017-

31/12/2017 

ΣΙΤΙΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1500 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

 ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1,150,000 € 

SO 22000:2005 

ISO 9001:2008 

ISO 18001:2013 

ISO 14001:2004 

ISO 2005:2007 

HALAL 

ΕΑΒ Α.Ε  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αρ.Πρωτ. 5100-18-03-

625/18.3.2018 

 

 Στο παράρτημα A της Τεχνικής Προσφοράς 
επισυνάπτονται οι Βεβαιώσεις Kαλής Εκτέλεσης-
Συστατικές Επιστολές που αναφέρονται στον ως 
άνω πίνακα 
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2.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

  

Η εταιρία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.E» παρακολουθώντας συνεχώς τις 

εξελίξεις των προτύπων ποιότητας φροντίζει ώστε να ενημερώνεται διαρκώς μέσα 

από σεμινάρια, ημερίδες και τους εξειδικευμένους στο χώρο της ποιότητας 

συνεργάτες της. Ως πρότυπη εταιρία στον κλάδο της έχει φροντίσει να πιστοποιηθεί  

τόσο για τα προϊόντα όσο και για τις υπηρεσίες της σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της. Συγκεκριμένα η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί βάσει των 

προτύπων ISO 22000:2005 (HACCP) και ISO 22005:2007 για την παραγωγή, ISO 

9001:2008 για τις υπηρεσίες της και βάση των προτύπων ΕΛΟΤ 1801:2008 

(Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) και OHSAS 

18001:2013 Occupational health and safety management systems για την 

Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και με το διεθνές πρότυπο  ISO 

14001: 2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.  

Επίσης , η εταιρία μας για να καλύψει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες  απαιτήσεις 

και ανάγκες των πελατών της έχει εφοδιαστεί με το Πιστοποιητικό HALAL. 

Επιπρόσθετα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών 

προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις - επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της.   

Η εταιρία μας επίσης  διαθέτει και κωδικό κτηνιατρικής έγκρισης IMP 521 

από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.      
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2.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

 

Η εταιρία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.Ε», υπερκαλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα 

στοιχεία όπως αυτά ζητούνται στο άρθρο 3 της διακήρυξης. 

Αυτό που μας κάνει να υπερτερούμε είναι:  

➢ Διαθέτουμε εμπειρία συνεχούς και αδιάληπτης σίτισης σε μαζική εστίαση 

άνω των 2.000 ατόμων καθημερινά και για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο 

από το 1979, ήτοι σχεδόν 40 χρόνια. 

 

➢ Έχουμε συνεργασία με εταιρία ( Ε.Α.Β Α.Ε) που έχουν ανάγκη καθημερινής 

σίτισης για 365 ημέρες  τον χρόνο. 

 

 

➢ Παράγουμε και διαθέτουμε με ασφάλεια επι καθημερινής βάσης 

περισσότερες από 7.000 μερίδες φαγητού. 

 

➢ Η εταιρία μας διαθέτει δεκάδες πιστοποιητικά καλής συμπεριφοράς και 

εκτέλεσης έργων. 

 

➢ Μεγάλη χρηματοπιστωτική ικανότητα όπως προκύπτει από την επιστολή 

της Εθνικής Τράπεζας, που αποτελεί  μεγάλη εγγύηση για την επιτυχή 

υλοποίηση του έργου σας. 

 

➢ Έχουμε εκτελέσει τα τελευταία 40 έτη με ασφάλεια παραπάνω από  50 

συμβάσεις συνολικού ύψους πάνω από 80.000.000€. 

 

 

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΕΚΤΕΝΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ 

 

✓ « ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
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3.ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
 

 

Η παρούσα μελέτη λειτουργίας αφορά τα Φοιτητικά Εστιατόρια του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Βασική πολιτική της εταιρείας μας είναι η παροχή υπηρεσιών σίτισης σταθερά 
υψηλού επιπέδου, με ταυτόχρονη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των 
παραγόμενων τροφίμων, της ασφάλειας των εργαζομένων και των σιτιζόμενων 
φοιτητών, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.  
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  
 
Για την εταιρεία μας η εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του κάθε  
Ιδρύματος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, αποτελεί το κέντρο γύρω από το 
οποίο περιστρέφονται όλες μας οι ενέργειες.  Παρακολουθούμε τη λειτουργία του 
εστιατορίου συνεχώς και αδιαλείπτως και προσαρμοζόμαστε στις καθημερινές 
απαιτήσεις των πελατών μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν κάθε νέο στοιχείο που 
προκύπτει. Για μας αυτή η προσπάθεια δεν τελειώνει ποτέ.  
 
Για όλο αυτό το σύστημα έχει ήδη  εκπονηθεί λεπτομερής μελέτη εφαρμογής των 
συστημάτων  ISO 22000 (HACCP) και ISO 22005 η οποία θα αφορά το κάθε εστιατόριο 
ξεχωριστά. Η προετοιμασία των εδεσμάτων θα γίνεται αποκλειστικά στην κουζίνα 
του κάθε  εστιατορίου,  η οποία θα λειτουργήσει με βάση την μελέτη εφαρμογής των 
ISO 22000, ISO 22005,ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και HALAL.  
 
Στην  συνέχεια θα δώσουμε σε γενικές γραμμές τα βασικότερα στοιχεία που κατά την 
κρίση μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία των εστιατορίων μαζικής 
σίτισης και με βάση τα οποία ενεργούμε σε κάθε περίπτωση.  
 
 

Μέσα ελέγχου και τρόπος παρασκευής γευμάτων 
 

 Κύριο και βασικό μας μέλημα, είναι η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μας.  

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος σκοπός της προσπάθειας που 
καταβάλλεται από την εταιρεία μας για την ασφάλεια των τροφίμων, είναι η 
προάσπιση της υγείας των πελατών μας.  

    Η εξασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης ασφαλών τροφίμων επιτυγχάνεται 

στα πλαίσια εφαρμογής ενός νομοθετικού πλαισίου που καλύπτει όλη την αλυσίδα 

παραγωγής. Το γεγονός της αναποτελεσματικότητας των ελέγχων του τελικού 
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προϊόντος έθεσαν ως απαίτηση την προληπτική εξέταση και την αξιολόγηση των 

κινδύνων στην πρωτογενή παραγωγή, στις ενδιάμεσες διαδικασίες και στα τελικά 

προϊόντα.  

     Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων προϋποθέτει την εφαρμογή της Ανάλυσης 

Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου – HACCP. Αποτελεί ένα πρόγραμμα που 

προσφέρει μια ικανοποιητική προσέγγιση στον έλεγχο των μικροβιολογικών 

κινδύνων, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι ορθών πρακτικών σχετιζομένων με 

την υγιεινή των τροφίμων και αποτελεί τον πιο αναγνωρισμένο, διαρκή, 

αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο απόδειξης της ασφάλειας των τροφίμων. 

          Το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων είναι αναμφισβήτητα μείζονος σημασίας. 

Η ασφάλεια των τροφίμων τεκμηριώνεται με τη συνδρομή ελεγκτικών μηχανισμών, 

τον επίσημο έλεγχο – αρμοδιότητας του δημοσίου, και τον αυτοέλεγχο – 

αρμοδιότητας της εταιρείας μας. Ο δημόσιος κτηνίατρος ελέγχει την επάρκεια και τη 

λειτουργικότητα των συστημάτων αυτοελέγχου, ενώ  κτηνίατρος της εταιρείας 

παρεμβαίνει στα συστήματα του αυτοελέγχου είτε σαν σύμβουλος υγιεινής και 

ποιότητας, είτε ασκώντας καθ΄ ύλη αρμοδιότητα στη σύνταξη και εφαρμογή κανόνων 

ορθής υγιεινής πρακτικής.     

    Τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου καταργούν τον παραδοσιακό τρόπο που ήθελε 

να ελέγχονται τυχαία δείγματα τελικών προϊόντων, τα οποία και αντιπροσωπευτικά 

δεν μπορούσαν να είναι, αλλά και δεν εξασφαλίζονταν η ποιότητα του τροφίμου με 

συστάσεις.   

       Ο αυτοέλεγχος ετυμολογικά παραπέμπει στην έννοια του «ελέγχω τον εαυτό 

μου». Αυτό είναι και το ακριβές του εννοιολογικό περιεχόμενο. Σημαίνει, λοιπόν, πως 

παρακολουθώ το προϊόν που παράγω έτσι ώστε αυτό να συμμορφώνεται με τους 

νομοθετημένους  μικροβιολογικούς, χημικούς και εν γένει εμπορικούς 

σταθερότυπους, που είναι θεσπισμένοι προκειμένου να προσδιορίσουν τα όρια της 

ασφάλειας και της ποιότητας.  
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3.1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

Τίτλος Αριθμός ατόμων με πλήρη 

απασχόληση 

Γενικός Διευθυντής 1 

Υπεύθυνος Ποιότητας 1 

Διαχειριστής Υλικών/Αποθηκάριος 1 

Αρχι-Μάγειρας (ΣΕΦ) 1 

Μάγειρας 1 

Βοηθός μάγειρα 1 

Μπουφετζής 1 

Λαντζιέρης 2 

Ταμίας/Μαρκαδόρος 1 

Καθαριστής 2 

ΣΥΝΟΛΟ 12 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 

 

Τίτλος Αριθμός ατόμων με πλήρη 

απασχόληση 

Γενικός Διευθυντής 1 

Υπεύθυνος Ποιότητας 1 

Διαχειριστής Υλικών/Αποθηκάριος 1 

Αρχι-Μάγειρας (ΣΕΦ) 1 

Μάγειρας 1 

Βοηθός μάγειρα 1 

Μπουφετζής 1 

Λαντζιέρης 2 

Ταμίας/Μαρκαδόρος 1 

Καθαριστής 1 

ΣΥΝΟΛΟ 11 

 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Τίτλος Αριθμός ατόμων με πλήρη 

απασχόληση 

Γενικός Διευθυντής 1 

Υπεύθυνος Ποιότητας 1 

Διαχειριστής Υλικών/Αποθηκάριος 1 

Αρχι-Μάγειρας (ΣΕΦ) 1 

Μάγειρας 1 

Βοηθός μάγειρα 1 

Λαντζιέρης 1 

Ταμίας/Μαρκαδόρος 1 

Καθαριστής 1 

ΣΥΝΟΛΟ 9 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Τίτλος Αριθμός ατόμων με πλήρη 

απασχόληση 

Γενικός Διευθυντής 1 

Υπεύθυνος Ποιότητας 1 

Αρχι-Μάγειρας (ΣΕΦ) 1 

Μάγειρας 1 

Βοηθός μάγειρα 1 

Λαντζιέρης 1 

Καθαριστής 1 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 

 

Τίτλος Αριθμός ατόμων με πλήρη 

απασχόληση 

Γενικός Διευθυντής-Μάγειρας  1 

Βοηθός μάγειρα 1 

Λαντζιέρης 1 

Καθαριστής 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

 

Τίτλος Αριθμός ατόμων με πλήρη 

απασχόληση 

Γενικός Διευθυντής-Μάγειρας  1 

Βοηθός μάγειρα 1 

Λαντζιέρης 1 

Καθαριστής 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

 
 
 

 

 Στο συγκεκριμένο έργο θα απασχοληθούν συνολικά περίπου 47 άτομα 

διαφόρων ειδικοτήτων όπως περιγράφεται ανωτέρω και στου Συνοπτικούς 

Πίνακες Στελέχωσης Προσωπικού ανα Πανεπιστημιακή Μονάδα.  

 

   Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί η αύξηση του προσωπικού για την 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που στοχεύουμε, δεν θα 

διστάσουμε να αυξήσουμε τα άτομα που θα απασχοληθούν. 

 

 

 Το προσωπικό θα προέρχεται από την τοπική αγορά δείχνοντας με αυτό τον 

τρόπο την ευαισθησία της εταιρίας σε θέματα όπως η καταπολέμηση της 

τοπικής ανεργίας. 
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3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η εταιρεία μας, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην παγκοσμιοποιημένη 

αγορά της μαζικής εστίασης, έγκαιρα διέγνωσε ότι η πλέον ενδιαφέρουσα αλλαγή 

στο κόσμο του ανταγωνισμού, θα επέλθει στις Αρχές που διέπουν τον ευρύτερο 

τομέα του Supply Chain. Για το λόγο αυτό προσάρμοσε ανάλογα όλες τις λειτουργίες 

της, εφαρμόζοντας στην πράξη τις σύγχρονες μεθόδους του κυκλώματος 

εφοδιασμού. 

 Η προσαρμογή των ενεργειών μας σύμφωνα με τις αρχές του ISO 9001 & ISO 22000 

πιστεύουμε ότι εξασφαλίζει τη πιστότητα από άποψη ποιότητας και ποσότητας εντός 

των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, με πλήρη αποδοχή των απαραίτητων 

δεδομένων και περιορισμών που συμφωνούνε με κάθε πελάτη μας. 

 Η συμφωνία των δεσμεύσεών μας με το αποτέλεσμα, αποτελεί για μας το « κλειδί 

της επιτυχίας » για την άψογη εκτέλεση του έργου. 

 

 
Εξυπηρέτηση των εργαζομένων - πελατών 
 
Χρόνος που δαπανά ο φοιτητής- πελάτης  για να σερβιριστεί 
Ένα σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των εργαζομένων έχει 
να κάνει με τον χρόνο που δαπανά ο σιτιζόμενος στην ουρά για να σερβιριστεί ή και 
να βρει μία καθαρή θέση για να γευματίσει. 
Στόχος μας είναι ποτέ ο φοιτητής να μην σπαταλήσει περισσότερο από 7  λεπτά στην 
ουρά για σερβίρισμα  και ούτε μισό λεπτό για να βρει κατάλληλη θέση για να καθίσει 
από την στιγμή που έχει τον δίσκο στα χέρια του. Είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε 
σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι 
στόχοι. 
Επισημαίνουμε ότι κατά την λειτουργία του εστιατορίου η εταιρεία μας θα μαζεύει 
στατιστικά στοιχεία προσέλευσης των εργαζομένων αναφορικά με τον αριθμό, την 
ώρα και την ημέρα και μετά από μελέτη και ανάλυση αυτών, ανάλογα θα κάνει 
προσαρμογές στα άτομα που θα απασχολεί στο κάθε πόστο. Η εταιρεία μας σε καμία 
περίπτωση δεν θα προσπαθήσει να περιορίσει  δαπάνες σε προσωπικό όταν αυτές 
αποδεδειγμένα βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.   
 
 
 
Τρόπος με τον οποίο το προσωπικό του εστιατορίου αντιμετωπίζει τους 
σιτιζόμενους 
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Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον σιτιζόμενο 
παίζει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του «πελάτη».  Η εταιρεία 
μας στην μακρόχρονη θητεία της στην υπηρεσία των εστιατορίων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης υιοθετώντας το  «ο πελάτης έχει πάντα δίκαιο» είναι υπερήφανη για 
την προσφορά της. Δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ούτε η παραμικρή καταγγελία για 
την μη σωστή συμπεριφορά κάποιου υπαλλήλου της απέναντι σε σπουδαστή.  Όλοι 
μας οι υπάλληλοι με το χαμόγελο προσπαθούν να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο 
τρόπο τους σιτιζόμενους και είμαστε σίγουροι ότι αυτή η παράδοση θα συνεχίζει να 
υπάρχει όσο βρισκόμαστε σ’ αυτή την εργασία.  
 
Ανταπόκριση του εστιατορίου σε προβλήματα  που προκύπτουν 
Η εταιρεία μας θα διαθέτει στην αίθουσα σίτισης κουτί υποδείξεων και βελτιώσεων 
των υπηρεσιών μας καθώς και κουτί παραπόνων όπου ο κάθε σιτιζόμενος θα μπορεί 
να υποδείξει τις ενδεχόμενες βελτιώσεις αλλά και τα ενδεχόμενα προβλήματα. Η 
εταιρείας μας δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με την επιτροπή σίτισης- 
φοιτητικών εστιατορίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και να εφαρμόσει όλες τις 
προτάσεις (έξω από οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση) της επιτροπής σίτισης σε 
σχέση με τις βελτιωτικές υποδείξεις που ενδεχομένως να προκύψουν ή/και με τα 
ενδεχόμενα παράπονα που θα υπάρξουν.  
 

Στελέχωση του εστιατορίου 

 
Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέτει σε θέσεις κλειδιά έμπειρο και 
καλά εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να υποστηρίξει την λειτουργία του 
Εστιατορίου άμεσα και αποτελεσματικά.  
 

α) Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 
 

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που θα υποστηρίξει την λειτουργία του 

εστιατορίου συμπεριλαμβάνει: 

 

➢ Διατροφολόγο / Διαιτολόγο που θα είναι υπεύθυνος για την υγιεινή 
διαμόρφωση γευμάτων θρεπτικής αξίας ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες 
του σιτιζόμενου. Θα υπάρχει συνεχής και αρμονική συνεργασία με την 
υπηρεσία εποπτείας της σίτισης.  

➢ Ιατρό εργασίας που θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των εργαζομένων στο 
εστιατόριο.  

➢ Επόπτη δημόσιας υγείας για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων 
μυοκτονιών και εντομοκτονιών όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες 
υγειονομικές διατάξεις 

➢ Τεχνολόγο τροφίμων για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων 
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➢ Τεχνικό ασφάλειας για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας τόσο των 
εργαζομένων όσο και των πελατών του εστιατορίου. 

➢ Τεχνικό εξοπλισμού εστιατορίων για την συντήρηση και την καλή λειτουργία 
του τεχνικού εξοπλισμού (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνα, κλπ) του εστιατορίου 
σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματός σας. 

 

Το εν λόγω προσωπικό προσλαμβάνεται με την μορφή του «εξωτερικού συνεργάτη-

συμβούλου» και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα 

με τις ανάγκες.  

 

β) Εξειδικευμένο και βοηθητικό προσωπικό  

 

Γενικός Υπεύθυνος Εστιατορίου 

 

Αρμοδιότητες: Βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας του προσωπικού. Είναι ο 

υπεύθυνος για την όλη λειτουργία του εστιατορίου και το σημείο επαφής μεταξύ της 

εταιρείας και των αρμοδίων υπηρεσιών του Ιδρύματός σας.   

  

Προσόντα: Πιστοποιημένη κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP. Εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητός τίτλος σπουδών ανωτέρας 

σχολής τουριστικών επαγγελμάτων αλλά οπωσδήποτε τίτλος σπουδών μέσης 

εκπαίδευσης.  

 

 

Τίτλος:  Διαχειριστής υλικών/Αποθηκάριος 

 

Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την παραλαβή των παραγγελιών 

καθώς και τη λογιστική παρακολούθησή τους. 

  

Προσόντα:  Ανάλογη  κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.  Εμπειρία 

τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση με γνώσεις κριτηρίων ελέγχου παραλαβής 

παραγγελιών. Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Η/Υ και πακέτων λογισμικού και 

ελέγχου υλικών αποθήκης. Επιθυμητή η εκπαίδευση σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο 

τουλάχιστον επιπέδου ανωτέρας σχολής.  
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Υπεύθυνος βάρδιας  

 

Αρμοδιότητες: Πιστοποιημένη κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP. 

Παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία του εστιατορίου και καταγράφει τυχόν 

δυσλειτουργίες.  Επεμβαίνει και δίνει άμεσες λύσεις όπου είναι δυνατές. 

Προγραμματίζει και φροντίζει για την άμεση λύση των προβλημάτων.  Συντονίζει τις 

εργασίες ολοκλήρου του προσωπικού του εστιατορίου κατά την διάρκεια της 

βάρδιας του.   

 

Προσόντα:  Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητή η γνώση της 

ξένης γλώσσας. Επιθυμητή εκπαίδευση τουλάχιστον σε επίπεδο απολυτηρίου 

Λυκείου ή του ενιαίου εξαταξίου γυμνασίου. Θα προτιμηθούν αυτοί που είναι 

απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων.  

Ταμίας/Μαρκαδόρος 

 

Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την είσπραξη του αντιτίμου  

 

Προσόντα:  Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητή εκπαίδευση 

τουλάχιστον σε επίπεδο απολυτηρίου Λυκείου ή του ενιαίου εξαταξίου γυμνασίου. 

Θα προτιμηθούν αυτοί που είναι απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων.  

 

Αρχιμάγειρας/ΣΕΦ 

 

Αρμοδιότητες: Οργανώνει και κατευθύνει την προετοιμασία του φαγητού. Συντονίζει 

την εργασία των υπολοίπων μαγείρων και των βοηθών μαγείρων. Επιβλέπει και 

κατευθύνει το σερβίρισμα του φαγητού. Δίνει τις κατάλληλες παραγγελίες για 

προμήθειες που αφορούν την παρασκευή του φαγητού της επόμενης ημέρας.  

 

Προσόντα:  Πιστοποιημένη κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP. Εμπειρία 

τουλάχιστον 10 ετών σε θέση μάγειρα σε σπουδαία εστιατόρια. Επιθυμητός ο τίτλος 

σπουδών αντιστοίχου πεδίου σε  επίπεδο ΙΕΚ, ή αντιστοίχων σχολών Τουριστικών 

Επαγγελμάτων.  

 

Μάγειρας 
 
Αρμοδιότητες: Προετοιμάζει κάτω από τις οδηγίες του Αρχιμάγειρα το φαγητό που 

έχει προγραμματιστεί. Κατά την διάρκεια της σίτισης, σερβίρει φαγητό στα πιάτα.  

Ελέγχει και κατευθύνει το έργο των βοηθών μαγείρων, του λαντζιέρη και του 

καθαριστή του χώρου της κουζίνας. 
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Προσόντα: Πιστοποιημένη κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.  Εμπειρία 

τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.    Επιθυμητός ο τίτλος σπουδών αντιστοίχου 

πεδίου σε  επίπεδο ΙΕΚ, ή αντιστοίχων σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.  

 

Βοηθός Μαγείρου 

 

Αρμοδιότητες: Βοηθούν τον μάγειρα στην προετοιμασία του φαγητού. 

Προετοιμάζουν σαλάτες, καθαρίζουν κρεμμύδια, κλπ. 

 

Προσόντα: Ανάλογη εκπαίδευση σε εφαρμογή διαδικασιών HACCP. Εμπειρία 

τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση ή  τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο σε  

επίπεδο ΙΕΚ, ή αντιστοίχων σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του εξωτερικού ή του 

εσωτερικού.  

 

Σαλατιέρης-Μπουφετζής 

 

Αρμοδιότητες: Προετοιμάζουν και παρασκευάζουν κάθε είδους ορεκτικών (κρύα και 

ζεστά πιάτα) και  σαλατών (νωπές και αλοιφές). 

 

Προσόντα: Ανάλογη εκπαίδευση σε εφαρμογή διαδικασιών HACCP. Εμπειρία 

τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση ή  τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο σε  

επίπεδο ΙΕΚ, ή αντιστοίχων σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του εξωτερικού ή του 

εσωτερικού.  

 

Ζαχαροπλάστης  

 

Αρμοδιότητες: Προετοιμάζει τα γλυκά, τις κρέμες, κλπ που έχουν προγραμματιστεί 

για σερβίρισμα.  Δίνει τις παραγγελίες που αφορούν προμήθειες για την παρασκευή 

των γλυκισμάτων της επόμενης ημέρας.  Ελέγχει και κατευθύνει την εργασία του 

βοηθού ζαχαροπλάστη.  

Προσόντα: Ανάλογη κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.  Εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή τίτλο σπουδών αντιστοίχου επιπέδου σε  

επίπεδο ΙΕΚ, ή αντιστοίχων σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων του εξωτερικού ή του 

εσωτερικού και εμπειρία 2 ετών.  
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Κόπτης κρεάτων 

 

Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για τον τεμαχισμό των κρεάτων και του κιμά. 

 

Προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. Ανάλογη  κατάρτιση 

στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP .     

 

Σερβιτόρος Πάσσου  

 

Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για το σερβίρισμα των γευμάτων. 

 

Προσόντα:  Ανάλογη  κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.    Θα 

προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  

 

Τραπεζοκόμος 
 
Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των τραπεζιών που 
χρησιμοποιούνται από τους πελάτες του εστιατορίου. 
 
Προσόντα:  Ανάλογη  κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.     

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  

 

 

Λαντζιέρης 

 

Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των σκευών που 
χρησιμοποιούνται από τους σιτιζόμενους. 
 

Προσόντα:  Ανάλογη  κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.  Θα 

προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  

 
Καθαριστής κουζίνας 
 
Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα αποκλειστικά του χώρου της 

κουζίνας.  

 

Προσόντα:  Ανάλογη  κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP.  Θα 

προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  
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Καθαριστής χώρων καθαριότητας και τουαλέτας 

 

Αρμοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα αποκλειστικά των χώρων των 

τουαλετών  του εστιατορίου καθώς και των νιπτήρων  που υπάρχουν στο εστιατόριο. 

 

Προσόντα:  Ανάλογη  κατάρτιση στην εφαρμογή διαδικασιών HACCP. Θα 

προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ορισμένες θέσεις εργασίας (πόστα) ενδεχομένως να καλύπτονται από 

το ίδιο άτομο ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και το μέγεθος του εστιατορίου. 

Για παράδειγμα το πόστο ενός σερβιτόρου πάσσου ενδεχομένως να καλυφθεί από το 

πόστο ενός βοηθού μάγειρα. Επίσης η θέση του Ταμία και του Υπευθύνου βάρδιας 

ενδεχομένως να καλυφθεί από το ίδιο άτομο.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 Η εκπαίδευση του προσωπικού μας αποτελεί για μας έναν από τους βασικούς μας 

στόχους αλλά και πρωτεύον μέλημά μας . Η συνεχής εκπαίδευση του κάθε 

υπαλλήλου στον τομέα ευθύνης του αλλά και η διεύρυνση των γνώσεων του σε 

νέους τομείς αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία διαθέτει για το 

σκοπό αυτό τους απαραίτητους πόρους .Πέρα από την εσωτερική εκπαίδευση και 

την αγορά έντυπου υλικού συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς εκπαιδευτές – 

συνεργάτες, διοργανώνοντας  επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την Ασφάλεια 

και Υγιεινή των Τροφίμων  με τη χρήση  σύγχρονων πολυμέσων.   

 Τηρείται αρχείο επάρκειας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο, που 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων : βιογραφικό, πτυχία, βεβαιώσεις συμμετοχής σε 

σεμινάρια, κλπ.  

 Με αυτόν τον τρόπο γίνεται συνειδητό στα στελέχη μας πόσο σημαντικό είναι η 

άριστη παροχή υπηρεσιών κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα , διαδικασία που 

απαιτείται και από τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, 

OHSAS 18001), τα οποία διέπουν τη γενικότερη φιλοσοφία μας σε θέματα 

ποιότητας. 
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  ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

✓ Η επιλογή του προσωπικού που απαιτείται για την υλοποίηση ενός τόσο 

σημαντικού έργου όπως είναι η σίτιση των Φοιτητών ενός Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είναι μείζονος σημασίας για την εταιρία μας. 

 

✓ Χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια επιλογής , καταλήγουμε να επιλέγουμε 

τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους για τις θέσεις τις οποίες προορίζονται 

να καλύψουν.  

 

✓ Οι τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση και οι απαραίτητες  συστάσεις και 

προϋπηρεσία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική μας επιλογή. 

 

✓ Η επιλογή του προσωπικού μας γίνεται πάντα με στόχο την άψογη 

ικανοποίηση των πελατών μας. 

 

✓ Θεωρούμε πως πρέπει να γίνεται κατανοητό από όλους πόσο σημαντική 

είναι η εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους τμημάτων στην έκβαση του 

άριστου αποτελέσματος και πρωτίστως σε ό,τι αφορά θέματα ποιότητας και 

υγιεινής των τροφίμων, ασφάλειας τόσο των εργαζομένων αλλά και των 

σιτιζόμενων.   

 

✓ Το προσωπικό θα τηρεί όλους τους Κανόνες Υγιεινής φέροντας πάντα την 

κατάλληλη ενδυμασία (σκούφια, ρόμπα, ποδιά, γάντια), ενώ σε συνεργασία 

πάντα με τον Υπεύθυνο Ποιότητας ενημερώνεται συνεχώς σε θέματα 

ποιότητας .  

 

✓ Η εταιρία μας υπήρξε πάντα συνεπής ως προς την ασφάλιση των 

εργαζομένων της οι οποίοι φέρουν απαραιτήτως και θεωρημένο Ατομικό 

Βιβλιάριο Υγείας. Τα έγγραφα πιστοποίησης της υγείας των εργαζομένων 

(βιβλιάρια υγείας κτλ.) θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των 

Υπηρεσιών Υγιεινής  και των μελών των επιτροπών ελέγχου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.    
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Προσδιορισμός Ωραρίου Προσωπικού Ανά Βάρδια   

 

Διεύθυνση:  

Τα Φοιτητικά Εστιατόρια θα διαθέτουν διευθυντή που θα έχει την  

ευθύνη για την  εύρυθμη λειτουργία του εστιατορίου και την άμεση επικοινωνία με  

της υπηρεσίες και τους φοιτητές  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.     

 

Κουζίνα:  

Το προσωπικό της  κουζίνας θα χωρίζεται σε  δύο βάρδιες με επικεφαλής τον Σεφ 

που θα είναι και ο υπεύθυνος της κουζίνας .  

Η πρώτη βάρδια θα ξεκινάει την εργασία στις 06:30 και θα έχει σαν αντικείμενο την 

παραγωγή του πρωινού και μεσημεριανού φαγητού .  

Η δεύτερη βάρδια θα ξεκινάει την εργασία στις 13:30 και θα έχει σαν αντικείμενο 

την παραγωγή του βραδινού φαγητού .  

Ο γενικός καθαρισμός της κουζίνας θα γίνεται με το πέρας κάθε βάρδιας ενώ κατά 

την λειτουργία της κουζίνας θα γίνεται και ειδικός καθαρισμός όπου οι καταστάσεις 

το απαιτούν με βάσει την υγιεινή παρασκευή των εδεσμάτων .  

 

Τραπεζαρία : 

Η λειτουργία της τραπεζρίας θα ξεκινάει με την διανομή του πρωινου κατά τις ώρες 

08:00 με 09:30. Η λειτουργία της τραπεζαρίας συνεχίζεται με  την διανομή του 

μεσημεριανού φαγητού  στις 12:00 και θα διακόπτεται στις 16:00 , για να αρχίσει 

πάλει στις 19:00 με την διανομή του βραδινού φαγητού και να κλείσει στις 21:30. 

 Ο καθαρισμός της τραπεζαρίας θα γίνεται με το πέρας κάθε γεύματος. 

Οι φοιτητές περνώντας από τον έλεγχο θα μπορούν να επιλέξουν το μενού που 

θέλουν και θα υπάρχουν όλα τα μέσα και τα απαραίτητα υλικά για να 

διαμορφώσουν ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.       

       

ΛΑΝΤΖΑ :  

Η λάντζα θα λειτουργεί παράλληλα με την λειτουργία της κουζίνας. Στο χώρο της 

λάντζας  θα γίνεται το πλύσιμο και η απολύμανση των σκευών που θα 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και διάθεση των γευμάτων.     
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ΑΠΟΘΗΚΗ:   

Ο υπεύθυνος της αποθήκης θα παραλαμβάνει τα εμπορεύματα και μετά από 

σχολαστικό έλεγχο θα τα τοποθετεί στον κατάλληλο χώρο για κάθε εμπόρευμα 

(αποθήκη - ψυγείο) σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις και βάση του 

προγράμματος παρακολούθησης της αποθήκης.   

Διαθέτουμε ειδικό συνεργάτη Υγιεινολόγο πτυχιούχο για τον ποιοτικό έλεγχο των 

τροφίμων  και γενικά των προσφερόμενων ειδών καθώς και την επίβλεψη των 

χώρων.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

 

 

3.3 ΛΙΣΤΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 

- 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

- 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- 

ΕΤΗ 

1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 

Δ/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

13 

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Π.Θ 12 

3. ΑΓΓΕΛΟΥ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Α’ΤΑΞΗΣ 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 40 

4. ΜΕΚΡΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

9 

5. ΜΥΛΩΝΑ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

23 

6. ΜΥΛΩΝΑ 

ΔΑΦΝΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

22 

7. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  

ΕΛΕΝΑ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 10 

8. ΘΕΟΧΑΡΗ 

ΕΛΕΝΗ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 17 

9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΑΝΝΑ  

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 17 

10. ΜΠΑΓΙΑΤΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 
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11. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ  

ΗΛΙΑΝΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Δ.Π.Θ 

2 

12. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΥΓΙΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

4 

13. ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

24 

14. ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

10 

15. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

10 

16. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

20 

17. ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

12 

 

18. ΡΟΥΣΟΥ-

ΜΠΕΡΚΕΡΤΖΗ ΣΟΦΗ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

10 

19. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

10 

20. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

32 

21. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

10 

22. ΝΤΕΛΙΝΙΚΟΛΗΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13 

23. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

8 

 

24. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

5 

 

25. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’ ΠΤΥΧΙΟ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣΤΕΧΝΗΣ 

15 

 



 
 

38 

 

26. ΠΕΡΙΣΝΑΚΑ ΜΑΡΤΙΝ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

1 

 

27. ΚΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

5 

28. ΚΙΛΙΑΚΩΒΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

5 

29. ΜΕΚΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

2 

30. ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ KAI 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

15 

 

31. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

25 

32. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

1 

33. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ-

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

ΠΤΥΧΙΟ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ –

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

10 

34. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

3 

35. ΣΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

15 

36. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ-

ΚΡΕΩΠΟΛΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

5 

37. ΧΑΜΠΕΡΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

17 

38. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

12 

39. ΤΣΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ 

15 

40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  8 

➢ Το Υπόλοιπο Βοηθητικό Προσωπικό των Φοιτητικών Εστιατορίων 

απαρτίζεται από διάφορες ειδικότητες (π.χ λαντζιέρης, καθαριστής, 

μαρκαδόρος, κτλ.) 

 

 Στο παράρτημα B της Τεχνικής Προσφοράς επισυνάπτονται 

ενδεικτικά Πτυχία και Τίτλοι Σπουδών του προσωπικού 
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3.4 ΜΕΤΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

Αρχή 1η: προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων – Hazard Analysis – και 

καθορισμός των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους. 

 

Αρχή 2η: προσδιορισμός των κρισίμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points). Τα 

κρίσιμα σημεία ελέγχου είναι τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας στα οποία 

μπορεί να εφαρμοστεί έλεγχος απαραίτητος, προκειμένου να προληφθούν, να 

εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των 

τροφίμων. Ο προσδιορισμός των κρισίμων σημείων ελέγχου απαιτεί λογική 

προσέγγιση. 

 

Αρχή 3η: προσδιορισμός των κρισίμων ορίων για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου. Τα 

κρίσιμα όρια αναφέρονται σε καθοριζόμενα όρια μιας παρατήρησης, μέτρησης ή 

παραμέτρου και αποτελούν τα απόλυτα όρια αποδοχής για το κάθε κρίσιμο σημείο. 

Το κρίσιμο όριο είναι η τιμή/ κριτήριο που διαχωρίζει το αποδεκτό από το μη 

αποδεκτό. 

 

Αρχή 4η: καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου. 

Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, στο οποίο περιγράφονται οι 

απαιτήσεις εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής για τη διατήρηση των κρισίμων 

σημείων ελέγχου εντός των κρισίμων ορίων. 

 

Αρχή 5η: καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών για κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου. 

Καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών κάθε φορά 

που διαπιστώνονται αποκλίσεις και κατανέμονται οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή 

τους. Οι διορθωτικές ενέργειες αφορούν στην επαναφορά της διεργασίας εντός των 

αποδεκτών ορίων, αλλά και στη διαχείριση των παραχθέντων προϊόντων κατά το 

χρόνο που η διαδικασία ήταν εκτός ελέγχου. 

 

Αρχή 6η: καθιέρωση διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος 

HACCP. Πρέπει να αναπτύσσονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες επαλήθευσης για τη 

 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ HACCP 
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σωστή συντήρηση του συστήματος HACCP και τη διασφάλιση της ομαλής και 

αποτελεσματικής του λειτουργίας. 

 

Αρχή 7η: καθιέρωση της τεκμηρίωσης της λειτουργίας του συστήματος HACCP. Πρέπει 

να ενημερώνονται και να τηρούνται αρχεία με τα οποία θα πιστοποιείται η σωστή 

εφαρμογή του συστήματος HACCP, θα ελέγχεται η εκτέλεση των διορθωτικών 

ενεργειών (σε περιπτώσεις απόκλισης) και θα αποδεικνύεται η παραγωγή ασφαλών 

προϊόντων στις ελεγκτικές αρχές.  

 Πολιτική Ασφάλειας στα Μαγειρεία της Λέσχης Φοιτητών, του Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματός σας. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ευθύμιος Μυλωνάς 

δηλώνω ότι όσον αφορά στην πολιτική της εταιρείας μας για την υγιεινή και 

ασφάλεια των προϊόντων της θεωρούμε, ότι η πολιτική αυτή συνίσταται, στη συνεχή 

βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής  και της ποιότητας των (επεξεργαζόμενων, 

παραγόμενων, αποθηκευόμενων, κλπ.) προϊόντων μας, με σκοπό την τεκμηρίωση της 

αξιοπιστίας  τους και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών για 

ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια στα τρόφιμα. 

 
Πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου υγιεινής ασφάλειας 
και ποιότητας των αποθηκευόμενων, παραγόμενων και διακινούμενων, από αυτή 
προϊόντων,  

σας δηλώνουμε ότι  η εταιρεία μας έχει ήδη εγκαταστήσει το σύστημα αυτοελέγχου 

HACCP σε όλα τα  εστιατόρια που διαχειρίζεται,  και για την τήρηση των παρακάτω 

αρχών που συνιστούν την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας μας:  

 Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του συστήματος αυτοελέγχου 
HACCP σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του 
συστήματος. 

 Στη συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ποιότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων αρχών. 

 Στην εναρμόνιση της, με τις απαιτήσεις για ασφάλεια και υγιεινή των πελατών, 
αντιμετωπίζοντας, βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα 
παράπονα ή ενστάσεις,. 

 Στη συνεχή εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, σε θέματα 
που αφορούν αφενός στο σύστημα αυτοελέγχου, στην υγιεινή, στην ασφάλεια 
και στην ποιότητα των τροφίμων και αφετέρου, αφορούν στην παραγωγή, 
αποθήκευση και στην διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων. 

 Στη διαρκή συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση του 
εξοπλισμού της μονάδας, συνυπευθυνότητα του Ιδρύματος για την τήρηση και 
συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στη μονάδα.              
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 Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας 
της εταιρείας.   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

1. Παραλαβή πρώτων υλών. 
 

➢ Διενεργείται από τον υπεύθυνο παραλαβής μακροσκοπικός έλεγχος των 
οχημάτων μεταφοράς των πρώτων υλών (Εικ. 1). Τα οχήματα μεταφοράς να είναι 
καθαρά.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                     Εικ. 1. Έλεγχος κατά την παραλαβή α΄ υλών 

 

 

  Προκειμένου για τα οχήματα – ψυγεία να ελέγχεται το καταγραφικό ή η 

θερμοκρασία άφιξης των προϊόντων (Εικ. 2) και η διαπίστωση της μη μεταβολής της 

θερμοκρασίας των ψυκτικών θαλάμων με χρωματομετρικούς δείκτες. Η 

θερμοκρασία των θαλάμων ψύξης θα είναι μικρότερη των 5ο C και κατάψυξης 

μικρότερη των –18 οC. 
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                                    Εικ. 2. Μέτρηση θερμοκρασίας α΄ ύλης  

                             

 

➢ Οι πρώτες ύλες θα είναι τοποθετημένες με τάξη στα μεταφορικά μέσα. Δεν 
θα παραλαμβάνονται ωμά κρέατα και εύκολα να αλλοιωθούν προϊόντα που είναι 
ασυσκεύαστα και πεταμένα στο δάπεδο. 
 

➢ Τα προϊόντα θα εκφορτώνονται και θα τακτοποιούνται με τρόπο που να 
αποτρέπεται βλάβη στην ακεραιότητα των συσκευασιών και η αποτροπή 
επιμολύνσεων. 
 

➢ θα ελέγχονται φθορές στη συσκευασία κατά τη μεταφορά. 
 

➢ Θα υποβάλλονται σε μακροσκοπικό έλεγχο. Όταν απαιτείται, θα γίνεται 
οργανοληπτικός έλεγχος (οσμή, χρώμα κλπ), θα λαμβάνονται δείγματα για 
εργαστηριακές εξετάσεις και να διαχωρίζονται τα ύποπτα εκ πρώτης όψεως. 
 

➢ Ανοίγονται τυχαία κάποιες συσκευασίες κρεάτων, ελέγχεται η οσμή τους και 
η επιφάνειά τους (ανάπτυξη γλοιώδους επικάλυψης). 
 

➢ Τα ζυμαρικά υποβάλλονται σε δειγματοληπτικό έλεγχο: πιέζονται οι 
συσκευασίες μεταξύ των δακτύλων και ελέγχεται αν έχει «ψειριάσει». 
 

➢ Το αλεύρι ελέγχεται αν τυχόν έχει αναπτυχθεί υγρασία. 
 

➢ Τα μαρούλια θα ανοίγονται μεταξύ των φύλλων και να ελέγχεται η ύπαρξη 
αυγών παρασίτων, σαπίλας κλπ. (Εικ. 3. ) 
 

 



 
 

43 

 

 
                                 Εικ. 3. Προσεκτικός έλεγχος μαρουλιών  

 

 

➢ Τα λάχανα θα καθαρίζονται από το εξωτερικό φύλλο και να αποθηκεύονται 
σε τελάρα καθαρά. 
 

➢ Τα αυγά θα είναι καθαρά εξωτερικά χωρίς ρύπους και να ελέγχεται περιοδικά 
η νωπότητά τους με τη δοκιμή της βύθισης σε ποτήρι με νερό.  
 

➢ Το γάλα θα είναι παστεριωμένο, με ερμητικά κλειστή συσκευασία. Η 
θερμοκρασία του να είναι < 6 ο C. 
 

➢ Το γιαούρτι θα είναι από παστεριωμένο γάλα και τουλάχιστον 10 μέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξεως. Η θερμοκρασία του να είναι < 6 οC. Σε περίπτωση που 
έχει καταψυχτεί γίνεται εμφανής η παρουσία κρυστάλλων.  
 

➢ Το βούτυρο θα είναι λείο, αφράτο και η θερμοκρασία του να είναι < 6 οC.  
 

➢ Το τυρί θα έχει κανονική γεύση και οσμή και κανονικές για το είδος του οπές. 
Η θερμοκρασία του να είναι < 6 ο C. 
 

➢ Ο χυμός δεν παραλαμβάνεται όταν:  
1.έχει διογκωμένα τα άκρα ή τις πλευρές του 

2. ελαττωματική στεγανοποίηση 
3. βαθουλώματα 
4. απουσία ετικέτας 
5. έχει λήξει 

 

➢ Θα ελέγχεται η ακεραιότητα των ετικετών και οι ημερομηνίες λήξης. 
 

➢ Τα προϊόντα θα προωθούνται χωρίς καθυστέρηση προς αποθήκευση, με 
προτεραιότητα στα ευπαθή και ευαλλοίωτα. 

http://images.google.com.gr/imgres?imgurl=http://mtvernon.wsu.edu/pp_images/lettuce_LG.jpg&imgrefurl=http://mtvernon.wsu.edu/plant_pathology/lettuce.htm&h=600&w=900&sz=375&tbnid=xUi3NoemHXEJ:&tbnh=96&tbnw=144&start=3&prev=/images%3Fq%3Dcontrol%25%20
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➢ Θα γίνεται επιλογή προμηθευτών που να μπορούν να εγγυηθούν την 
ασφάλεια των προϊόντων τους. 
 

Η εταιρεία μας προμηθεύεται τις πρώτες ύλες και τα άλλα προϊόντα, που 

προορίζονται για την παρασκευή των φαγητών, πάντοτε από προμηθευτές 

εγκεκριμένους από αυτήν, με κύριο, αλλά  όχι  μοναδικό χαρακτηριστικό, ότι είναι 

πιστοποιημένοι κατά ISO και HACCP στον τομέα τους. Η επιμονή της εταιρείας μας 

στο σημείο αυτό, έγκειται στο γεγονός ότι η προμήθεια και η παραλαβή των πρώτων 

υλών, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος. 

 

1. Η παραλαβή των πρώτων υλών και των άλλων προϊόντων, πραγματοποιείται 
με τον τρόπο και τη διατεταγμένη σειρά που ορίζει το σύστημα HACCP και 
περιγράφεται αναλυτικά σε άλλες σελίδες αυτής της προσφοράς. 

2. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων που 
καλύπτει πλήρως όλες τις δραστηριότητές της. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή επιδεικνύει η εταιρεία μας στη χρήση μεταφορικών 
μέσων των προμηθευτών της, επειδή αυτά πρέπει να πληρούν τις 
προβλεπόμενες Ελληνικές και Κοινοτικές Προδιαγραφές Υγιεινής, σε ότι 
αφορά στη μεταφορά τροφίμων. 

 

Ένα πεδίο συνεργασίας σ’ αυτό το πολύ σοβαρό έργο της σίτισης κατά την φάση 

του σχεδιασμού είναι η κατά το μέγιστο δυνατό υποστήριξη της τοπικής αγοράς και 

της οικονομίας της περιφέρειας του Ιδρύματος σας. 

 Μέσα από ίδιο Σύστημα Τροφοδοσίας της Εταιρείας και την ομάδα εργασίας που 

ασχολείται με την Αξιολόγηση Προμηθευτών, θα συνεχίσει να πραγματοποιείται ο 

έλεγχος της τοπικής αγοράς ώστε να οριστούν τουλάχιστον δύο προμηθευτές ανά 

κατηγορία, που θα εξασφαλίζουν την καθημερινή τροφοδοσία. 

 Όπως φαίνεται και παραπάνω η στρατηγική της Εταιρείας μας για την ενίσχυση της 

τοπικής αγοράς επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι τουλάχιστον το 95% των 

ποσοτήτων  που θα χρησιμοποιούνται στους χώρους του Ιδρύματος σας θα 

προμηθεύεται από τοπικούς εμπόρους, εάν και εφόσον οι τιμές τους είναι 

ανταγωνιστικές. 

 

       Οι προμηθευτές θα πρέπει να : 

➢ Έχουν άδεια λειτουργίας και καλή φήμη. 
➢ Εφαρμόζουν διαδικασίες για την ασφάλεια των τροφίμων. 
➢ Εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους τους σε βασικές αρχές ασφάλειας  

τροφίμων 
➢ Να φροντίζουν ώστε τα προϊόντα τους να έχουν σταθερή ποιότητα. 
➢ Παραδίδουν τα προϊόντα τους εγκαίρως. 
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➢ Χρησιμοποιούν φορτηγά διανομής σε καλή κατάσταση , καθαρά και με 
κανονική θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης όταν χρειάζεται. 

 

 

6. Αποθήκευση πρώτων υλών. 
➢ Άλευρα, αποξηραμένες τροφές, δημητριακά αποθηκεύονται σε κλειστά 
δοχεία και σε ράφια που δεν ακουμπούν στο πάτωμα. 
 

➢ Τοποθέτηση των προϊόντων σε μικρή απόσταση από τους τοίχους και το 
πάτωμα καθώς και από την οροφή, ώστε να μην εμποδίζεται η καλή κυκλοφορία του 
αέρα και η πρόσβαση για έλεγχο υγιεινής και   για ενέργειες καθαρισμού. 
(τουλάχιστον 20 εκ. από το δάπεδο, 10 εκ. από τους τοίχους και 50 από τις οροφές) 
(Εικ. 4 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Εικ. 9 . Σωστή αποθήκευση της α ΄ύλης  

 

➢ Φρούτα και λαχανικά σε χωριστούς χώρους ή σε χαμηλά ράφια, ώστε να μη 
μολύνουν με το χώμα άλλα προϊόντα. Ελέγχονται για την ανάπτυξη μούχλας, 
προνυμφών παρασίτων, άλλων αλλοιώσεων. Όσα είναι ευαίσθητα στο φως (πατάτες) 
φυλάσσονται σε σκοτεινό χώρο. 
 

➢ Θα ελέγχεται η ημερομηνία λήξης των προϊόντων και τυχόν αλλοιώσεις (Εικ. 
5. ). 
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                             Εικ. 5.  Έλεγχος της ημερομηνίας λήξεως  

 

➢ Θα υπάρχει καθαριότητα και τάξη στους αποθηκευτικούς χώρους. Όταν 
συμβαίνουν διαρροές τροφίμων, θα καθαρίζονται αμέσως το δάπεδο και τα ράφια ( 
Εικ. 6. ) 
 

 
                          Εικ. 6. Αποθήκευση α’ υλών. 

 

➢ Όταν ανοίγονται συσκευασίες θα ξανακλείνονται καλά ή θα μεταφέρονται σε 
δοχείο με καπάκι. 
 

➢ Τα απορρυπαντικά, απολυμαντικά, εντομοκτόνα, μυοκτόνα, άλλα τοξικά θα 
αποθηκεύονται χωριστά από τα τρόφιμα και να είναι σαφώς επισημασμένα με 
ετικέτες. 
 

➢ Θα υπάρχουν αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα για έντομα και τρωκτικά. 
 

➢ Τήρηση του κανόνα της ανακύκλωσης FIFO (First In First Out). 
 

 

7. Αποθήκευση πρώτων υλών υπό ψύξη. 
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➢ Τακτικός έλεγχος των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων καθημερινά 
(μεταξύ 1 και 5 οC) (Εικ. 7). 

 
                                    Εικ. 7. Συντήρηση υπό ψύξη 

➢ Οι πόρτες των θαλάμων θα μένουν καλά κλειστές. 
 

➢ Τα τρόφιμα θα είναι καλά καλυμμένα και προφυλαγμένα. 
 

➢ Τα τρόφιμα θα τοποθετούνται με τάξη στους θαλάμους. Δεν θα 
υπερφορτώνονται οι θάλαμοι. Δεν θα τοποθετούνται τα τρόφιμα μπροστά και κάτω 
από τις ψυκτικές μονάδες. Η τοποθέτηση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
άνετη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα. 
 

➢ Θα διαχωρίζονται τα ωμά τρόφιμα από τα μαγειρεμένα. Είτε θα 
αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς θαλάμους είτε κατά τέτοιο τρόπο που να 
αποφεύγονται οι επιμολύνσεις (τα ωμά σε χαμηλά ράφια κάτω από τα έτοιμα 
προϊόντα. 
 

➢ Θα ελέγχεται η ημερομηνία λήξης των προϊόντων και τυχόν αλλοιώσεις. 
 

➢ Θα τηρείται ο κανόνας της ανακύκλωσης FIFO (First In First Out). 
 

 

8. Αποθήκευση πρώτων υλών σε κατάψυξη. 
 

➢ Τακτικός έλεγχος των θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων καθημερινά 
(κάτω των –18 οC). 
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➢ Οι πόρτες των θαλάμων να μένουν καλά κλειστές. 
 

➢ Τα τρόφιμα θα είναι καλά καλυμμένα και προφυλαγμένα, ώστε να 
αποφεύγονται εγκαύματα κατάψυξης. 
 

➢ Τα τρόφιμα θα τοποθετούνται με τάξη στους θαλάμους. Δεν θα 
υπερφορτώνονται οι θάλαμοι. Να μην τοποθετούνται τα τρόφιμα μπροστά και κάτω 
από τις ψυκτικές μονάδες. Η τοποθέτηση να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
άνετη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα. 
 

➢ Θα αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι 
επιμολύνσεις. 
 

➢ Θα ελέγχεται η ημερομηνία λήξης των προϊόντων και τυχόν αλλοιώσεις. 
 

➢ Θα τηρείται ο κανόνας της ανακύκλωσης FIFO (First In First Out). 
 

➢ Δεν θα επανακαταψύχονται πρώτες ύλες που έχουν ήδη αποψυχθεί. 
 

9. Προετοιμασία των τροφίμων. 
 

➢ Τα σκεύη και τα πάσης φύσης εργαλεία χειρισμού και επεξεργασίας των 
τροφίμων θα είναι καθαρά και εξυγιασμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα των SSOP’ 
s. 
 

➢ Πριν τη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών θα γίνεται σε ξεχωριστό χώρο η 
αποσυσκευασία τους. 
 

➢ Θα ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής των πρώτων υλών σε θερμοκρασία 
κουζίνας. Τα τρόφιμα θα σκεπάζονται. 
 

10. Πλύσιμο των τροφίμων. 
➢ Το πλύσιμο των διαφόρων κατηγοριών τροφίμων θα γίνεται σε ξεχωριστούς 
νεροχύτες (Εικ. 8.). Θα πλένονται ξεχωριστά. Όπου δεν υπάρχουν ξεχωριστοί 
νεροχύτες, εξυγιαίνουμε αποτελεσματικά πριν τον χρησιμοποιήσουμε για την 
επεξεργασία διαφορετικού είδους τροφίμου. 
➢  
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                             Εικ. 8.  Διαφορετικοί νιπτήρες και κατάλληλα 

     επισημασμένοι  

 

- τα ωμά τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέατα, πουλερικά, ψάρια) 
- τα φρούτα και λαχανικά 
- τα σκεύη και τα εργαλεία 
- τα χέρια. 
 

 

➢ Θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες μετά από κάθε χρήση. 
 

 

➢ Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο πλύσιμο των λαχανικών. Θα γίνεται με 
άφθονο χλωριωμένο νερό.  
 

- Μαρούλι: αφαιρούνται τα σάπια φύλλα. Το υπόλοιπο πλένεται με χλιαρό 
νερό, ξύδι (ένα μπουκάλι σε κάθε λάντζα), και μια σταγόνα σαπούνι, για χρόνο 20 
λεπτών. Κατόπιν κόβεται, στραγγίζει και τοποθετείται στη συντήρηση. Εναλλακτικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ταμπλέτες χλωρίου. 
- Λάχανο: δεν πλένεται, παρά αφαιρούνται τα εξωτερικά φύλλα και το κοτσάνι. 
- Ντομάτες: πλένονται στη λάντζα με χλιαρό νερό και σαπούνι. 
- Αγγούρια: πλένονται στη λάντζα με χλιαρό νερό και γδέρνονται κατόπιν. 
- Καρότα, πατάτες: καθαρίζονται στον πατατοκαθαριστή και κατόπιν πλένονται 

σε τρεχούμενο νερό. 
- Άνηθο, μαϊδανό: κόβονται και κατόπιν πλένονται με τον τρόπο που έχει 

περιγραφεί ήδη στα μαρούλια. 
- Μελιτζάνες και υπόλοιπα προς μαγείρεμα: πλύσιμο σε τρεχούμενο νερό και 

κατόπιν μαγειρεύονται. 
- Σκόρδα, κρεμμύδια: αποφλοιώνονται και μπαίνουν σε τελάρα στο ψυγείο. 
- Φρούτα: πλένονται στη λάντζα.  
 

 

11. Απόψυξη των τροφίμων. 
 

➢ Τα τρόφιμα θα αποψύχονται μόνο σε θαλάμους θερμοκρασίας 2 – 5ο C ή σε 
άφθονο τρεχούμενο νερό θερμοκρασίας μικρότερης των 21ο C. Ποτέ δεν θα 
αποψύχονται με ζεστό νερό ή σε θερμοκρασία κουζίνας. 
 

➢ Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μεγάλα τεμάχια κρέατος που δεν έχουν 
ξεπαγώσει τελείως. Δεν θα μαγειρεύονται πριν ξεπαγώσουν. 
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➢ Δεν θα αποψύχονται συγχρόνως στον ίδιο χώρο νωπά και μαγειρεμένα 
τρόφιμα. 
 

➢ Τα τρόφιμα που αποψύχονται θα χρησιμοποιούνται αμέσως ή θα 
τοποθετούνται στο ψυγείο. 
 

➢ Δεν θα επανακαταψύχονται τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. 
 

➢ Όταν αποψύχονται τρόφιμα σε θαλάμους συντήρησης θα τοποθετούνται σε 
κατάλληλα δοχεία, για να μην επιμολύνονται από υγρά που στάζουν στα έτοιμα 
προϊόντα. 
 

 

 

12. Τεμαχισμός των τροφίμων. 
 

➢ Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικά εργαλεία και σκεύη για τα νωπά, τα 
ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα (Εικ. 9.). 
 

 

 

 
                 Εικ. 9. Διαφορετικά εργαλεία, σκεύη για νωπά-  

                 τελικά προϊόντα. 

 

 

➢ Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικές επιφάνειες κοπής για το ωμό κρέας, για 
τα ωμά πουλερικά, για τα ωμά ψάρια, για τα λαχανικά. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει δυνατότητα χρήσης διαφορετικών επιφανειών κοπής για κάθε είδος 
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τροφίμου, χρησιμοποιείται η ίδια επιφάνεια μετά από αποτελεσματικό καθαρισμό 
και εξυγίανση (Εικ. 10). 
 

 
                    Eικ. 10 . Διαφορετικές επιφάνειες κοπής για κάθε είδος 

τροφίμου 

 

 

13. Μαγείρεμα / ψήσιμο των τροφίμων. 
 

➢ Η θερμοκρασία στο κέντρο του τροφίμου που επεξεργάζεται θερμικά πρέπει 
να φτάσει τους 72 με 75 οC για τουλάχιστον 2 λεπτά. Αν πρόκειται για χοιρινό 
ή μπιφτέκι αρκεί η θερμοκρασία των 70 οC για 15 δευτερόλεπτα. Ο έλεγχος 
γίνεται με την εφαρμογή στον πυρήνα του τροφίμου κατάλληλων 
απολυμασμένων και βαθμονομημένων θερμομέτρων. 

 

➢ Το μαγείρεμα και το ψήσιμο πρέπει να είναι ομοιόμορφο. Για το λόγο αυτό τα 
φαγητά θα ανακατεύονται κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας. 

➢ Τα σκεύη και οι κατσαρόλες θα σκεπάζονται κατά το μαγείρεμα. 
 

➢ Τα λάδια στις φριτέζες τηγανίσματος δεν θα θερμαίνονται σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 180 οC και θα αντικαθίστανται τακτικά. 

 

➢ Δεν θα δοκιμάζονται τα τρόφιμα με λερωμένα κουτάλια και από 
οποιονδήποτε. 

 

➢ Τα τρόφιμα μαγειρεύονται τη μέρα που θα διατεθούν και πριν το σερβίρισμά 
τους. 

 



 
 

52 

 

➢ Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στο 
μαγείρεμα και την κατανάλωση του φαγητού ή την ψύξη του. 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

 

Η μέθοδος που ακολουθείται στη συνέχεια περιγράφεται ως «Προσέγγιση 

Επεξεργασίας» (Process Approach). Η μέθοδος αυτή καθιερώθηκε από τη NACMCF 

προκειμένου να επιτραπεί η εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας που 

προβλέπει το σύστημα HACCP και στις επιχειρήσεις εκείνες, όπου η παραγωγή των 

μενού δυσχεραίνει την εφαρμογή της. Η μέθοδος αυτή βασίζεται: 

 

• στο διαχωρισμό των πολλαπλών ροών σε γενικευμένες κατηγορίες 

• στην ανάλυση των πιθανών κινδύνων 

• στην καθιέρωση ελέγχων διαχείρισης για κάθε κατηγορία. 
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2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΩΠΩΝ 

 

 

ΥΠΟ ΨΥΞΗ                     ΣΕ Θ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

 

 

 

 

5.  ΨΥΞΗ  ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ● 

 

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΖΕΣΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ                                                ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   

(Κρέας, κοτόπουλα, αλιεύματα κ.α)                                   (κρέας, κοτόπουλα, λαχανικά,  

                                                                                                        άλλες ύλες)  

 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ            

 

                                                                                       

                                                                                                                

3. ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΤΕΨ/ΝΩΝ 
 

 

4.  ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

P C

P 

C 

P 

C 

P 
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7. ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΠΕΞ/ΣΙΑ 
8.  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ   ● 

9. 

ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣ

Η 
10. ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ  ● 

11. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

12.  ΔΙΑΘΕΣΗ      ● 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ    

2. ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

HACCP  

 

● υψηλή 

επιμόλυνση 

○ χαμηλή 

επιμόλυνση 
C 

P 

C 

P 

CC

P1 

CCP

2 

C 

P 



 
 

56 

 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΣΕ ΨΥΞΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

8. ΔΙΑΘΕΣΗ 

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 
                                      1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

 

  
                                      

 

 

 
                          

                                          

    

 
                                                         3. ΑΠΟΨΥΞΗ  

 

 
 

(πλύσιμο, καθαρισμός, αποφλοίωση, τεμαχισμός, ανάμιξη κ.τ.λ) 

 

  

 
                                            5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 

 
                                    6. ΑΝΑΜΙΞΗ 

 

                                             
7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΨΥΞΗ 

 

 

                                             
  

 

 

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  (υπογραφή)  

2. ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ HACCP   

 

 

CC

P1 

C 

P 

C 

P 

C 

P 
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14. Ψύξη των ετοίμων προς κατανάλωση τροφίμων. 
 

➢ Η ψύξη των μαγειρεμένων τροφίμων από τους 60 οC στους 10 οC θα γίνεται 
μέσα σε 2 ώρες. 

 

➢ Τα μεγάλα τεμάχια κρέατος θα τεμαχίζονται σε μικρότερα (2,5 κιλά το πολύ) 
ώστε να ψύχονται ταχύτερα. 

 

➢ Τα πολύ ζεστά τρόφιμα δεν θα τοποθετούνται αμέσως στο ψυγείο. Θα μένουν 
σε θερμοκρασία κουζίνας το πολύ για 1 ώρα και κατόπιν θα τοποθετούνται στο 
ψυγείο. 

 

➢ Τα ευαίσθητα τρόφιμα θα διατηρούνται σε θερμοκρασία κάτω των 5 οC. Είδη 
ζαχαροπλαστικής και γλυκά διατηρούνται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 8 
οC. Σοκολατοειδή γενικά μπορούν να διατηρηθούν στους 12 – 13 οC, ενώ οι 
σοκολάτες σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 18 οC. 

 

 

15. Διατήρηση σε κατάψυξη. 
 

➢ Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης πρέπει να είναι χαμηλότερη ή ίση 
των –18 οC.  

 

➢ Τα τρόφιμα θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλους περιέκτες ή θα είναι 
κατάλληλα καλυμμένο, ώστε να αποφεύγονται αφυδάτωση και γενικότερη 
υποβάθμιση των τροφίμων. 
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➢  (Εικ. 11 ). 
 

 Θ < –18 οC 

α.  β.  
 

       Εικ. 11. α) Εισαγωγή του φαγητού σε κατάλληλους περιέκτες για τρόφιμα β) 

Εισαγωγή σε κατάψυξη θ< -18 οC.      

 

 

➢ Θα αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης πάνω στα προϊόντα και θα τηρείται 
ο κανόνας της ανακύκλωσης FIFO. 

 

➢ Εάν παρατίθενται παγωτά σε βιτρίνες κατάψυξης, αυτά θα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία μικρότερη των -14 οC.  

 

16. Aναθέρμανση. 
 

➢ Η αναθέρμανση των προϊόντων που πρόκειται να διατεθούν μπορεί να γίνεται 
στην εστία, στο φούρνο ή σε φούρνο μικροκυμάτων.  

 

➢ Τα φαγητά πρέπει να αποκτήσουν θερμοκρασία πυρήνα τουλάχιστον 75 οC. 
 

➢ Κατά την επαναθέρμανση τα τρόφιμα θα ανακατεύονται καλά, ώστε η 
θέρμανση να γίνεται γρήγορα και ομοιόμορφα. 

 

 

17. Διατήρηση με θέρμανση των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων. 
 

➢ Τα τρόφιμα τοποθετούνται σε καθαρά και εξυγιασμένα σκεύη. 
 

➢ Η θερμοκρασία διατήρησής τους πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 60 οC. (Εικ. 
12.). 
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                          Εικ. 12. Διατήρηση των έτοιμων προς κατανάλωση 

                          τροφίμων σε θ> 60 οC.  

 

 

➢ Τα τρόφιμα θα σκεπάζονται και για την αποφυγή επιμολύνσεων, αλλά και για 
να διατηρούν την απαιτούμενη θερμοκρασία. Για το λόγο αυτό και 
τοποθετούνται σε λεπτά ανοξείδωτα σκεύη καλούς αγωγούς της θερμότητας. 

 

18. Σερβίρισμα των φαγητών. 
 

➢ Η ατομική υγιεινή των ατόμων που εξυπηρετούν το σερβίρισμα θα είναι άριστη. 
 

➢ Τα σκεύη και ο εξοπλισμός σερβιρίσματος θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 
καθαριότητας και εξυγίανσης. 

 

➢ Τρόφιμα ευπαθή που παραμένουν σε συνθήκες περιβάλλοντος (5ο – 60 οC) 
 

-έως 2 ώρες: πρέπει να καταναλωθούν αμέσως ή να τοποθετηθούν στο ψυγείο 

 

o από 2 – 4 ώρες: πρέπει να καταναλωθούν άμεσα και απαγορεύεται να 
επαναψυχθούν 

o πάνω από 4 ώρες: πρέπει να απορρίπτονται δίχως άλλο. 
o Τα τρόφιμα δεν θα είναι εκτεθειμένα στη σκόνη, στα έντομα, στις βλαβερές 

συνήθειες του ανθρώπου, θα φέρουν περιτύλιγμα ή θα προστατεύονται με 
υαλοπίνακα (Εικ. 13). 
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                     Εικ. 13. Κάλυψη των τροφίμων  

o Φαγητά που έχουν σερβιριστεί δεν ξαναχρησιμοποιούνται. 
 

o Ο τρόπος χειρισμού των σκευών (πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια) θα είναι 
τέτοιος που να μην μολύνονται. 

 

o ΠΡΟΣΟΧΗ τα νωπά τρόφιμα θα σερβίρονται χωριστά από τα τρόφιμα 
υψηλού κινδύνου και πάντοτε με διαφορετικά εργαλεία σερβιρίσματος.  

 

 

 

19. Υγιεινή προσωπικού 
Το προσωπικό που χειρίζεται τρόφιμα στα μαγειρεία φροντίζει την υγεία και 

υγιεινή του όπως: 

➢ Θα φορά  καθαρά ρούχα και μια προστατευτική ενδυμασία πάνω από τα 
κανονικά ρούχα (Εικ. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 14. Κατάλληλη ενδυμασία/ περιβολή του  

προσωπικού 

 

➢ Δεν θα  δουλεύει  όταν είναι  άρρωστος, ιδιαίτερα αν υπάρχει  στομαχόπονος, 
μολυσμένα τραύματα ή πληγές, σπυράκια με πύον κλπ. 
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 Θα πλύνει σχολαστικά τα χέρια σε νιπτήρα χεριών πριν να ξεκινήσει την εργασία, 

μετά την επίσκεψη της τουαλέτας, μετά τον χειρισμό νωπών τροφίμων, την 

απόρριψη σκουπιδιών, την αποθήκευση χημικών ουσιών , το κάπνισμα, τον 

βήχα, το πτέρνισμα ή το φύσημα της μύτης. (Εικ. 15.). 

 

 

 

 
    Eικ. 15. Διαδικασία πλυσίματος χεριών.  

                                                                                                                  

➢ Θα προστατεύει τα κοψίματα ή τις άλλες πληγές με καθαρό, αδιάβροχο 
επίδεσμο με έντονο χρώμα. Αν το τραύμα είναι στα δάκτυλα ή στην παλάμη θα 
φορά  και γάντια μιας χρήσης. Οι επίδεσμοι και τα γάντια θα αλλάζονται τακτικά. 
(Εικ. 16.). 

 

 

 
                            Εικ. 16. Προστασία δαχτύλου με αδιάβροχο  

επίδεσμο. 

 

 

 

➢ Δεν θα  βήχει ή θα φτερνίζεται πάνω στα τρόφιμα. 



 
 

62 

 

 

➢ Θα διατηρεί τα προσωπικά είδη χωριστά και μακριά από το χώρο χειρισμού 
των τροφίμων 

 

➢ Το προσωπικό που έχει μακριά μαλλιά θα  τα πιάνει πίσω και θα τα καλύπτει 
κατάλληλα.  

 

➢ Το προσωπικό δεν θα ξεχνά να πλένει τα χέρια του (Εικ. 17). 
 

o Όταν ξεκινά την εργασία του και μετά τα διαλείμματα. 
o Κάθε φορά που λερώνονται τα χέρια του. 
o Μετά τον χειρισμό νωπών τροφίμων. 
o Μετά την προετοιμασία νωπών προϊόντων και πριν από το άγγιγμα έτοιμων 

προς κατανάλωση τροφίμων. 
o Μετά το πλύσιμο λερωμένων πιάτων και σκευών. 
o Μετά το άγγιγμα χρημάτων. 
o Μετά την απομάκρυνση απορριμμάτων. 

 

 
 

 ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ: 

 
       Εικ. 17. Πλύσιμο χεριών σε κάθε περίπτωση 

                                                                                                         

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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1. Καθιερωμένες διαδικασίες εξυγίανσης στην παραγωγική διαδικασία: 
α) το προσωπικό καθαρίζει και απολυμαίνει χέρια, γάντια, μαχαίρια, εργαλεία χειρός, 

σκεύη, επιφάνειες κοπής κλπ, όσο συχνά απαιτείται ώστε να αποτρέπονται οι 

επιμολύνσεις των προϊόντων. 

β) όλος ο εξοπλισμός, μεταφορικές ταινίες, πάγκοι, επιφάνειες εργασίας 

καθαρίζονται και εξυγιαίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο χρειάζεται. 

γ) το προσωπικό λαμβάνει κατάλληλες προφυλάξεις όταν μετακινείται από 

«ακάθαρτη» περιοχή (ωμές πρώτες ύλες) σε «καθαρή» περιοχή (μαγειρεμένα και 

ενδιάμεσα προϊόντα). Το προσωπικό αλλάζει τα εξωτερικά του ενδύματα, πλένει και 

απολυμαίνει τα χέρια του με εγκεκριμένο απολυμαντικό χεριών, φορά καθαρά 

γάντια. 

δ) οι χώροι επεξεργασίας των ωμών και των μαγειρεμένων προϊόντων είναι 

ξεχωριστά. Δεν υφίσταται διασταυρούμενη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και 

εργαλείων μεταξύ των δύο χώρων. 

ε) τα εξωτερικά ενδύματα, σκούφοι, μπροστέλλες, γάντια είναι ειδικά σχεδιασμένα . 

Τα εξωτερικά ενδύματα κρεμιούνται σε ειδικό σημείο όταν ο εργαζόμενος φεύγει 

από το χώρο. Τα εξωτερικά ενδύματα διατηρούνται σε καθαρή και υγιεινή 

κατάσταση, και αν είναι απαραίτητο αντικαθίστανται κάθε μέρα ή συχνότερα. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 

• Με τον καθαρισμό απομακρύνεται η ορατή ρύπανση από τις επιφάνειες 

• Με την απολύμανση καταστρέφονται συνήθως οι ζωντανοί μικροοργανισμοί και 
σπανιότερα τα σπόρια τους. 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Οι τύποι καθαρισμού είναι: 

 

• Ο υγρός καθαρισμός που γίνεται με την  χρήση νερού και απορρυπαντικού 

• Ο ξηρός καθαρισμός που γίνεται με περιορισμένη ή καθόλου χρήση νερού, με 
τρίψιμο ή σκούπισμα και αναρρόφηση με τη χρήση απορροφητικής σκούπας. 

Ο τύπος καθαρισμού επιλέγεται ανάλογα με : 

• Τη φύση του προϊόντος (υγρό ή ξηρό) 

•  Το στάδιο κατεργασίας στο οποίο εφαρμόζεται ο καθαρισμός (ενδιάμεσο ή 
τελικό στάδιο) 

• Τη σημασία της υγρασίας στη συντήρηση των προϊόντων (π.χ. τα αφυδατωμένα 
προϊόντα ) 
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• Τον κίνδυνο διασποράς επιμολύνσεων κατά τη χρήση του νερού και τον κίνδυνο 
αλλοίωσης των φυσικών χαρακτηριστικών του προϊόντος από ίχνη νερού (π.χ η 
σοκολάτα). 
 

ΥΓΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Η διαδικασία του υγρού καθαρισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

Στάδιο 1: Ξέπλυμα (με νερό) 

Σκοπός: - απομάκρυνση ορατής ρύπανσης 

- απομάκρυνση μεγάλου αριθμού μικροοργανισμών 

 

 Στάδιο 2: Βούρτσισμα ή τρίψιμο ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μηχανική ή     χημική 

απομάκρυνσης της ρύπανσης (με ζεστό νερό και απορρυπαντικό)  

  Σκοπός: - απομάκρυνση ορατής ρύπανσης 

                - απομάκρυνση ουσιών που επιτρέπουν τους μικροοργανισμούς να   

διατηρούν εστίες μόλυνσης. 

 

 Στάδιο 3: Ξέπλυμα (με κρύο νερό) 

   Σκοπός: - απομάκρυνση ρύπανσης 

- απομάκρυνση μικροοργανισμών 
- απομάκρυνση απορρυπαντικού 

 

 Στάδιο 4: Απολύμανση ή χρήση θερμότητας 

                 (όταν απαιτείται) 

 

Σκοπός : καταστροφή των μικροοργανισμών που έμειναν 

 

Στάδιο 5: Ξέπλυμα με νερό που δεν αποτελεί κίνδυνο επιμόλυνσης  του 

εξοπλισμού. 

 

Το νερό αυτό θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του «πόσιμου». 

 

 

     ΞΗΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Η διαδικασία ξηρού καθαρισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

Στάδιο 1: Αφαίρεση ορατής ρύπανσης με ξύσιμο ή βούρτσα. 
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Στάδιο 2:Απομάκρυνση της σκόνης με τη χρήση απορροφητικής σκούπας. 

 

Στάδιο 3: Απολύμανση. Συνήθως γίνεται με θερμότητα. 

Στην περίπτωση κολλοειδούς παχύρρευστου προϊόντος είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 

«ελεγχόμενος υγρός καθαρισμός» με περιορισμένη χρήση νερού και άμεση ξήρανση. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να επιλέγεται μια από τις παρακάτω μεθόδους 

καθαρισμού: 

 

1. Πλύσιμο με το χέρι: Χρησιμοποιείται σε ανοιχτές επιφάνειες, όπου απαιτείται 
σχολαστικό τρίψιμο της επιφάνειας με πλαστικές βούρτσες σύμφωνα με την 
διαδικασία του υγρού καθαρισμού. Το βούρτσισμα δεν θα πρέπει να γίνεται με 
σκληρά υλικά για να μην χαράσσονται οι επιφάνειες  του εξοπλισμού  που 
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. 

2. Πλυντήρια: Στα πλυντήρια πλένονται σκεύη, εξαρτήματα και τμήματα 
εξοπλισμού. Τα πλυντήρια θα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και να συντηρούνται τακτικά. 

3. Δεξαμενές: Δεξαμενές χρησιμοποιούνται πολλές φορές για το πλύσιμο μικρών 
αντικειμένων και εργαλείων. Τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να βυθίζονται στο 
υγρό της δεξαμενής (απορρυπαντικό και απολυμαντικό), να ξεπλένονται καλά και 
να στεγνώνουν. Είναι δυνατόν δεξαμενή να περιέχει μόνο ζεστό νερό 
θερμοκρασίας 80ºC. Τα αντικείμενα που πλένονται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει 
να μην μένουν ώρα μέσα στο νερό και το στέγνωμά τους να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην διατρέχουν τον κίνδυνο της επιμόλυνσης (π.χ κρέμασμα).   

 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  

    Η συγκέντρωση των απορριμμάτων γίνεται σε ειδικά κυλινδρικά δοχεία , με 

ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο στο επάνω μέρος ώστε να διευκολύνεται το 

άδειασμά τους. Έχουν χειρολαβές και το κάλυμμά τους έχει ανακαμπές 50 mm για να 

εφαρμόζει καλά στον κορμό του δοχείου. Στον κάδο τοποθετείται σακούλα  

υποδοχής απορριμμάτων. Τα απορρίμματα δεν θα ξεπερνούν τη χωρητικότητα των 

δοχείων, ώστε να μπορεί να κλείνει σωστά το κάλυμμα. Η αποκομιδή των 

απορριμμάτων να γίνεται κάθε μεσημέρι και απόγευμα, ή συχνότερα αν αυτό 

απαιτείται. Τα απορρίμματα συλλέγονται  σε κεντρικό κάδο συλλογής που αδειάζεται 

κάθε μεσημέρι από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τοπικών ΟΤΑ. Το πλύσιμο των 

κεντρικών κάδων γίνεται κάθε οκτώ ημέρες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τοπικών 
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ΟΤΑ. Οι εσωτερικοί κάδοι αποκομιδής πρέπει να πλένονται κάθε φορά που ορατοί 

ρύποι και οσμές είναι παρόντα. 

 

2. Παρακολούθηση και τήρηση αρχείων: 
 

α) Ο Υπεύθυνος για την Υγιεινή είναι αρμόδιος για να διασφαλίζει ότι η υγιεινή 

πρακτική των υπαλλήλων, ο τρόπος διακίνησης προσωπικού και τροφίμων στους 

χώρους, η διαχείριση των διαδικασιών εξυγίανσης και οι διαδικασίες καθαρισμού 

τηρούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ο υπεύθυνος  για την 

υγιεινή που ορίζεται για κάθε βάρδια παρακολουθεί τις διαδικασίες εξυγίανσης δύο 

φορές κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο 

αντίστοιχο έντυπο. 

 

β) Μικροβιολογικός έλεγχος και πρόγραμμα παρακολούθησης χρησιμοποιείται για 

να προσδιορίσει και να ελέγξει το φορτίο των μικροβίων στις επιφάνειες που 

έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, ωμά και μαγειρεμένα. Μια φορά το μήνα και από 

κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, ο Επιστημονικός Συνεργάτης 

διεξάγει μικροβιολογική παρακολούθηση for total plate counts. Παίρνει με τη μέθοδο 

των βυσμάτων δείγμα από επιφάνεια, ή εκτελεί swab test σε τρία τυχαία κομμάτια 

του εξοπλισμού τόσο του χώρου επεξεργασίας των νωπών προϊόντων όσο και του 

χώρου επεξεργασίας των μαγειρεμένων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρώτα λαμβάνονται δείγματα 

από την περιοχή των μαγειρεμένων και κατόπιν από την περιοχή των ωμών 

προϊόντων. Τα δείγματα σπείρονται και επωάζονται στους 35 οC για 48 ώρες. Οι 

αποικίες καταμετρούνται και καταγράφονται ως CFU ανά τετραγωνικό εκατοστό 

επιφανείας που λήφθηκε. Οι μικροβιολογικές καταμετρήσεις αναφέρονται στο 

establishment form M-1. 

 

 

 

3. Διορθωτικές ενέργειες: 
 

α) Όταν ο υπεύθυνος για την υγιεινή ανακαλύπτει προβλήματα στην εξυγίανση, 

ενημερώνει τον υπεύθυνο παραγωγής. Ο υπεύθυνος παραγωγής διακόπτει την 

παραγωγική διαδικασία, αν το κρίνει απαραίτητο, και επισημαίνει στο προσωπικό 

παραγωγής να αναλάβει τις απαιτούμενες δράσεις για να διορθωθούν τα 

προβλήματα στην εξυγίανση. Εάν κρίνεται απαραίτητο, το προσωπικό στην 

παραγωγή επανεκπαιδεύεται. Οι διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στο 

αντίστοιχο έντυπο. 
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β) Εάν ο μικροβιακός πληθυσμός υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί για κάθε κομμάτι 

του εξοπλισμού, ο υπεύθυνος για την υγιεινή το γνωστοποιεί στον υπεύθυνο 

παραγωγής. Αυτός προσπαθεί να προσδιορίσει το αίτιο και λαμβάνει διορθωτικές 

ενέργειες. Επιπρόσθετα διενεργείται επιπλέον δειγματοληψία στα σημεία που 

πάσχουν, μέχρι ο πληθυσμός να έλθει σε αποδεκτά επίπεδα. Εάν αυτό δεν γίνει, 

συγκαλούνται ο υπεύθυνος παραγωγής και ο υπεύθυνος για την υγιεινή να 

επανεξετάσουν όλες τις διεργασίες που επηρεάζουν τον εξοπλισμό ή συγκαλείται 

συνεδρίαση της ομάδας HACCP. Ο υπεύθυνος παραγωγής ενημερώνει το αντίστοιχο 

προσωπικό και επανεξετάζει την ατομική υγιεινή και τις διαδικασίες χειρισμού των 

μέσων εξυγίανσης. Οι διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕ MICROCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε τα βακτήρια να φάνε τα απόβλητα!! 

 

 

 

 

Τα προϊόντα καθαρισμού MICROCAT που διατίθενται από την εταιρία μας καλύπτουν 

τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και παρέχουν λύσεις καθαρισμού φιλικές προς το 

περιβάλλον, αντικαθιστώντας τα «επιθετικά» χημικά. Τα προϊόντα καθαρισμού 

βασίζονται σε οργανικές ουσίες όπως ένζυμα και βακτήρια. Παρέχουμε προϊόντα 

καθαρισμού για κουζίνες, χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και  

εξωτερικούς χώρους.      
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Δράση των ενζύμων 

Τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού MICROCAT χρησιμοποιούν ένζυμα για την 

επίτευξη του καθαρισμού. Οι συνήθεις ρύποι των χώρων εστίασης και φιλοξενίας 

μπορούν να χωριστούν σε 4 κύριες κατηγορίες και συγκεκριμένα τις Πρωτεΐνες, τα 

Λίπη, τους Υδατάνθρακες και την Ουρία. Κατά τη διεργασία απορρύπανσης με τη 

χρήση των MICROCAT, αυτές οι ουσίες διασπώνται σε μικρότερες ενώσεις με τη 

βοήθεια των βιοχημικών καταλυτών που ονομάζονται ένζυμα και που περιέχονται 

μέσα στα προϊόντα MICROCAT. Τα πιο σπουδαία ένζυμα είναι: 

 

 Πρωτεάσες  Λιπάσες 

  Αμυλάσες  Ουρεάσες 

 

 

 

 

 

Καθαρισμός των πρωτεϊνών με τη χρήση ενζύμων MICROCAT 

Οι πρωτεΐνες είναι τα πιο συνηθισμένα μακρομόρια στα ζωικά, ανθρώπινα και 

βακτηριακά κύτταρα. Αποτελούν το 50% του ξηρού βάρους των κυττάρων. Οι 

πρωτεΐνες αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μονάδες πεπτιδίων. Τα πεπτίδια 

δημιουργούνται από τα αμινοξέα. Ο δεσμός μεταξύ των αμινοξέων ονομάζεται 

πεπτιδικός δεσμός. Οι πρωτεάσες διασπούν τον πεπτιδικό δεσμό και τη δομή της 

πρωτεΐνης, παράγοντας αμινοξέα τα οποία είναι διαλυτά στο νερό και μπορούν 

εύκολα να καταναλωθούν από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στις 

αποχετεύσεις και υδραυλικά δίκτυα.   

 

Καθαρισμός των λιπών με τη χρήση ενζύμων MICROCAT 

 

Τα λίπη είναι η πιο πολύπλοκη κατηγορία ρύπων και είναι αδιάλυτα στο νερό. Κυρίως 

αποτελούνται από λιπαρά οξέα και σε θερμοκρασία δωματίου μπορούν να είναι σε 

στερεή  ή σε υγρή μορφή. Τα λίπη μπορούν να βρεθούν στο βούτυρο, το μπέικον, τα 

τηγανητά λάδια, στα λάδια από σαλάτες, το γάλα, το τυρί, το κρέας κλπ. Η πιο γνωστή 

κατηγορία λιπών είναι τα τριγλυκερίδια, που δημιουργούνται από γλυκερόλη και 

τρία λιπαρά οξέα. 

Η λιπάση είναι το υπεύθυνο ένζυμο για την υδρόλυση των λιπών, με άλλα λόγια κάνει 

τα λίπη διαλυτά στο νερό. Από τη στιγμή που τα λίπη διαλυθούν στο νερό μπορούν 

να μεταφερθούν και καταναλωθούν από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στις 

αποχετεύσεις και τα φρεάτια, καθώς χρησιμοποιούν τη γλυκερόλη και τα λιπαρά 

οξέα για τις καύσεις τους αλλά και την παραγωγή νέων μικροοργανισμών.    
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Καθαρισμός των υδατανθράκων με τη χρήση ενζύμων MICROCAT  

 

Το άμυλο είναι το πιο σύνηθες μόριο που απαντάται στα απόβλητα των χώρων 

εστίασης και φιλοξενίας. Μπορεί να βρεθεί σε δημητριακά, πατάτες και σε μεγάλη 

ποικιλία άλλων τροφών. Το άμυλο αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια 

γλυκόζης (ζάχαρη), συζευγμένα μεταξύ τους με δεσμούς τύπου α-1.4 ή α-1.6. Τα 

ένζυμα που ευθύνονται για τη βιολογική αποδόμηση του αμύλου ονομάζονται 

αμυλάσες. Μια σπουδαία αμυλάση είναι η α-αμυλάση. Αυτό το ένζυμο είναι ο 

καταλύτης για την αποσύνδεση του δεσμού α-1.4 μεταξύ των μορίων της γλυκόζης. 

Η αντίδραση παράγει σάκχαρα τα οποία διαλύονται στο νερό ενώ αποτελούν πηγή 

τροφής για τους φυσικούς μικροοργανισμούς που υπάρχουν στις αποχετεύσεις και 

τα αποχετευτικά δίκτυα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρισμός χώρων υγιεινής με τη χρήση ενζύμων MICROCAT 

 

Ο καθαρισμός των χώρων υγιεινής περιλαμβάνει την απομάκρυνση κυρίως των 

ούρων που βρίσκονται πολλές φορές στο πάτωμα των αποχωρητηρίων. Όταν τα ούρα 

αφυδατώνονται σχηματίζουν κρυστάλλους ουρίας που προσκολλώνται στους 

1CH2 – O – CO – R1 

2CH2 – O – CO – R2 

3CH2 – O – CO – R3 

+ 3 H2O  

ΛΙΠΑΣΗ 

CH2-OH 

CH-OH 

CH2-OH 

+ 

R1-COOH 

R2-COOH 

R3-COOH 

Γλυκερ Λιπαρά οξέα  

Τριγλυκερίδια 
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αρμούς των πλακιδίων του δαπέδου. Όταν η ουρία αρχίζει να αποσυντίθεται χημικά, 

απελευθερώνει CO2 και αμμωνία (NH3), αέρια που δημιουργούν άσχημες οσμές.     

Η καλύτερη και μακροπρόθεσμη λύση είναι ο συνδυασμός μικροβίων και ενζύμων σε 

υγρό προϊόν. Το ένζυμο που δρα ως καταλύτης για την αποδόμηση της ουρίας 

ονομάζεται ουρεάση. Η παραγόμενη αμμωνία μετατρέπεται σε ιόντα αμμωνίου 

(NH4
+) εξ’ αιτίας των υγρών συνθηκών κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Τα 

αμμωνιακά ιόντα χρησιμοποιούνται από τα βακτήρια του προϊόντος σαν θρεπτικό 

συστατικό και έτσι απομακρύνεται από το πάτωμα.  

 

  

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

MICROCAT-GEL Υγρό καθαριστικό με βακτήρια για τις αποχετεύσεις και 

τις λιποπαγίδες. Διατηρεί τις αποχετεύσεις χωρίς 

εμφράξεις και μειώνει τη συντήρηση των λιποπαγίδων. 

Διατίθεται και με αυτόματα δοσομετρικά συστήματα.   

MICROCAT- ARCS Υδατικό αιώρημα προεπιλεγμένων βακτηρίων για την 

επεξεργασία των λιπών και των ελαίων στα 

αποχετευτικά δίκτυα.   

MICROCAT- BioPOP Συνδυασμός βακτηρίων και ενζύμων σε στερεά μορφή. 

Μπορούν να ρίχνονται σε δεξαμενές ή λιποπαγίδες με 

σχοινιά ή σύρματα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ 

BioBlock  Διαλυτή ταμπλέτα ουρητηρίων με ένζυμα και βιοδιασπάσιμα σαπούνια 

για καθαρισμό και απόσμηση των ουρητηρίων. Είναι πρόσφατα 

αρωματισμένη και αποτρέπει το σχηματισμό καθαλάτωσης. Δεν 

περιέχει παραδιχλωροβενζένιο και είναι πάνω από 95% 

βιοδιασπάσιμη. 

H2N – C – NH2 

O 

ΟΥΡ

ΙΑ

ΟΥΡΕΑΣΗ 

CO2 + NH3 

ατμόσφαιρα 

H2O 
NH4

+ Βακτήρια 
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MICROCAT- BFL Υγρό καθαριστικό δαπέδων 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ 

MICROCAT-ECL Υγρό μίγμα φυσικών ενζύμων και επιφανειοδραστικών ουσιών 

για χρήση στο καθαρισμό και την απόσμηση. Παράγεται για τη 

βελτίωση του καθαρισμού και απομάκρυνση των λιπών (σε 

στερεά ή υγρή μορφή), του αμύλου και των λεκέδων από 

πρωτεΐνες στα χαλιά και τις ταπετσαρίες και καταπολεμούν τις 

οσμές που προέρχονται από αυτές τις ουσίες.  

 

 

Σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση των προϊόντων MICROCAT στο 

καθαρισμό των χώρων φιλοξενίας και εστίασης. 

 

• Δεν χρησιμοποιούνται επικίνδυνα και καυστικά χημικά  

• Υποβοηθούν τους βιολογικούς καθαρισμούς ή τη μετέπειτα επεξεργασία 
αποβλήτων 

• Βελτιωμένη ποιότητα αποβλήτων 

• Μακροχρόνια αποτελέσματα 

• Μειώνει τα κόστη συντήρησης 
 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
 

Σύμφωνα με τη Οδηγία της ΕΟΚ 93/43, οι εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας 

απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση. Ο 

επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να έχει εμπειρία, εξειδίκευση, συνεχή επιμόρφωση 

και να είναι παρών κατά τη διάρκεια των εργασιών ώστε να ελέγχει, να καταγράφει 

και να μελετά τη βελτίωση του προγράμματος.  

       Οι εργασίες της απεντόμωσης-μυοκτονίας πρέπει να περιλαμβάνουν εντοπισμό 

των κρίσιμων σημείων και προβλημάτων, κατάλληλο πρόγραμμα αντιμετώπισης των 

προβλημάτων, ετήσιο προγραμματισμό των εφαρμογών και καταγραφή των 

ενεργειών σε ειδικά έντυπα. Η ύπαρξη φακέλου εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας 

δίνει πλήρη εικόνα των προβλημάτων που παρουσιάζονται και της συχνότητας τους, 

των προτεινόμενων λύσεων και των χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών. Εξίσου 

σημαντική για την επιτυχία του εφαρμοζόμενου προγράμματος είναι η εκπαίδευση 

και η εξοικείωση του προσωπικού με τις τεχνικές και γενικότερα τις εργασίες που θα 

εκτελέσει. 

Με την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων η επιχείρηση αποκτά Πιστοποιητικό 

απεντόμωσης-μυοκτονίας, κάνει ένα βήμα προς τον εναρμονισμό της με τις 
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Κοινοτικές Οδηγίες, παράγει ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα και αποκομίζει 

οικονομικά οφέλη. 

        Το συνεργείο υποχρεούται να εφοδιάζει την επιχείρηση με Πιστοποιητικό 

εφαρμογής στο οποίο αναγράφονται τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, η 

ημερομηνία εφαρμογής και στο οποίο επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν από τον υπεύθυνο ποιότητας. 

 

 

Πρόληψη της εγκαταστάσεως και του πολλαπλασιασμού των τρωκτικών 

 
Η πρόληψη της εγκαταστάσεως και του πολλαπλασιασμού των τρωκτικών 

βασίζεται στα εξής μέτρα: 
 

➢ Σωστή κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων 
Στα κτίρια δεν πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα, τρύπες ή κοιλότητες τις οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τρωκτικά ως είσοδο, δίοδο ή φωλιά. Οι 
αποχετεύσεις συχνά αποτελούν εισόδους προς τα κτίρια. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να 
συντηρούνται κανονικά, τα στόμια τους και τα ανοίγματα των φρεατίων να είναι 
προφυλαγμένα με σχάρες.  

 
➢ Τάξη και καθαριότητα σε όλους τους χώρους της επιχείρησης 

Αντικείμενα τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως δεν πρέπει να 
αφήνονται κοντά στις γωνίες ούτε πρέπει να παραμένουν αμετακίνητα περισσότερο 
από μια με δύο εβδομάδες, ώστε να μην αποτελούν καταφύγια για τα τρωκτικά.  

 
➢ Στέρηση των μέσων διαβιώσεως 

Τα τρωκτικά για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν χρειάζονται νερό, 
τροφή και κατοικία (Εικ. 18.) Γι’ αυτόν το λόγο δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε τροφή είναι κατάλληλη για τη διατροφή τους. Ταυτόχρονα πρέπει να 
αποκλειστεί οποιαδήποτε πρόσβαση προς το νερό. 

 
 

 

 

 

 

 

             Εικ. 18. Τοποθέτηση αντικειμένων κοντά σε τοίχο αποτελεί  

             άριστη κατοικία για την εγκατάσταση των τρωκτικών.                  
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Κατάλογος ωμών πρώτων υλών και συστατικών – πληροφορίες  

 

• προϊόντα: προετοιμασία και διάθεση γευμάτων (πρωινού, γεύματος, δείπνου, 
άλλων εκτάκτων παραθέσεων) «ζεστής κουζίνας» και προϊόντων «κρύας 
κουζίνας», καθώς και ειδών ζαχαροπλαστικής. Επιπλέον, παράθεση προϊόντων 
έτοιμων προς κατανάλωση, χωρίς καμία περαιτέρω επεξεργασία, πλην της ορθής 
συντήρησής τους. 
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3.5 Εφαρμογή Κανόνων  Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων, των 
Πελατών  και των Εγκαταστάσεων 
 

Η εταιρεία μας δίνει ύψιστη σημασία στην εφαρμογή κανόνων Υγιεινής και 

Ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών και των εγκαταστάσεων.  

 

Η Εταιρία, τηρώντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, έχει εκπονήσει μελέτη 

επικινδυνότητας και έχει ορίσει Τεχνικό Ασφάλειας, προκειμένου να προασπίσει την 

ασφάλεια των εργαζομένων της. 

 

Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπεύθυνοι να επιτηρούν και να κάνουν προτάσεις για 

ενέργειες που θα προάγουν την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. 

Επιπλέον σκοπός τους είναι η συνεχής ανασκόπηση και βελτίωση της μελέτης 

επικινδυνότητας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για  ασφάλεια. 

 

Η Εταιρία ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες καθώς και τις ενέργειες για βελτίωση της 

υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων της και παρέχει όλα τα μέσα, υλικά και 

ανθρώπινα, γι’ αυτό το σκοπό. 

 
Η Εταιρία έχει ορίσει τεχνικό ασφάλειας στην μονάδα, ο οποίος έχει την ευθύνη 
της επιτήρησης της εφαρμογής του συστήματος Υ & Α, καθώς και όλων των 
αλλαγών που απαιτούνται σε αυτό.  

 

Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας είναι: 

 

a. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά σε 
θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη 
των εργατικών ατυχημάτων. 

 

b. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 
συντήρησης εγκαταστάσεων, σε θέματα εισαγωγής νέων παραγωγικών 
διαδικασιών, σε θέματα προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, σε θέματα 
επιλογής και ελέγχου αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του 
περιβάλλοντος εργασίας και σε θέματα οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας. 
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c. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη 
λειτουργία τους και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας 
πριν από την εφαρμογή τους. 

 

d. Επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

 

e. Ενημερώνει σχετικά τους αρμοδίους προϊσταμένους των τμημάτων ή την 
Δ/νση της επιχείρησης. 

 

f. Έχει την υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς 
υγιεινής και ασφάλειας της θέσης εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη 
οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

 

g. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
 

h. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί 
τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 
παρόμοιων ατυχημάτων. 

 

i. Έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για 
την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία 
τους. 

 

j. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. 

 

k. Τις γραπτές υποδείξεις, ο τεχνικός ασφάλειας τις καταγράφει στο «Βιβλίο 
Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας» το οποίο είναι θεωρημένο από 
την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει 
γνώση, ενυπογράφως, των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο. 

 

l. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του ηθική 
ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζόμενους. Τυχόν 
διαφωνία με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. Σε τέτοια περίπτωση η 
απόλυση του Τεχνικού Ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 
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m. Ο Τεχνικός Ασφάλειας, έχει την υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό 
απόρρητο. 

 

n. Η εταιρία έχει επίσης ορίσει Ιατρό Εργασίας προκειμένου να διασφαλίσει την 
επαγγελματική υγιεινή των εργαζομένων  της αλλά και για να οργανώσει 
δράσεις και προγράμματα προαγωγής της υγείας στους χώρους δουλειάς. 

 

Αναλυτικά τα Καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας είναι: 

 

o Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και τους εργαζόμενους  
σχετικά με τη σωματική και τη ψυχική υγεία των εργαζομένων.  

o Οργανώνει χώρο παροχής α΄ Βοηθειών και εμπιστευτικό Ιατρικό αρχείο των 
εργαζομένων. 

o Εκτιμά την καταλληλότητα κάθε εργαζόμενου για τη σχετική θέση εργασίας.  
o Οργανώνει περιοδικούς προληπτικούς ελέγχους των εργαζομένων ανάλογα 

με τον επαγγελματικό κίνδυνο.  
o Οργανώνει μαθήματα α΄ βοηθειών και εκπαιδεύει κατάλληλα εθελοντές 

εργαζόμενους.  
o Εφαρμόζει προγράμματα προαγωγής της υγείας. 
 

Για να διασφαλίσει την άριστη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων εφαρμόζει τις 

διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην 

Εργασία (ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2013). Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας είναι 

πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2013.  Επισυνάπτεται η 

πιστοποίηση. Με την έναρξη της λειτουργίας του εστιατορίου από την εταιρείας μας 

θα ληφθούν  όλα τα μέτρα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και θα 

εφαρμοστούν οι διαδικασίες που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 

18001:2013.  

 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη στελέχωση του εστιατορίου παραπάνω θα 

προσληφθούν άμεσα : 

 

• Επισκέπτρια Υγείας  

• Τεχνολόγος ασφάλειας και  

• Τεχνικός εξοπλισμού εστιατορίων  
 
 οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται παραπάνω και θα αναλάβουν να 
προτείνουν και να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια των πελατών του εστιατορίου καθώς και την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
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3.6 Διαδικασία διασφάλισης προδιαγραφών ποιότητας προμηθειών 
και Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων  
 

Η διασφάλιση της ποιότητας των προμηθειών εξασφαλίζεται από την πολιτική μας 

να χρησιμοποιούμε για τις προμήθειές μας μόνο επώνυμους προμηθευτές 

πιστοποιημένους κατά HACCP και IS0 9001:2008. 

 

Όσον αφορά την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, 

οργανώνουμε και λειτουργούμε όλα τα εστιατόριά της με βάση τον «Οδηγό Υγιεινής» 

για τις επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής» του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίμων –ΕΦΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης.   

Η λειτουργία των εστιατορίων θα γίνεται με βάση το σύστημα διασφάλισης της 
υγιεινής των τροφίμων ISO 22000:2005 και ISO 2005:2007.  
 
Διακρίνουμε τέσσερις κύριους άξονες στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων ήτοι: 
 
Κατάλληλη Εκπαίδευση του προσωπικού 
Όλο το προσωπικό που έχει σχέση με την υποστήριξη λειτουργίας του εστιατορίου 
εκπαιδεύεται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την εφαρμογή 
συστήματος HACCP θεματολογία και διάρκεια ωρών εκπαίδευσης.   
 
 
Διαμόρφωση χώρων  
 
Σύμφωνα με τις διαδικασίες κατά HACCP, απαιτείται οι χώροι του μαγειρείου του 

εστιατορίου να διαρρυθμιστούν κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

καλυφθούν όλες οι σωληνώσεις με υλικά των οποίων η επιφάνεια να είναι λεία μη 

τοξική. Όλες οι επιφάνειες του χώρου της κουζίνας θα πρέπει να είναι καλυμμένες με 

υλικά μη τοξικά  λείας επιφάνειας ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Ο χώρος 

της προετοιμασίας των φαγητών θα είναι διαφορετικός από τον χώρο  της λάντζας 

καθώς επίσης διαφορετικοί θα είναι και οι πάγκοι για κάθε είδος. Για παράδειγμα τα 

κρέατα θα προετοιμάζονται σε διαφορετικό πάγκο από τα πουλερικά ή τα ψαρικά. Ο 

χώρος της λάντζας θα έχει δύο πόρτες που θα ανοίγουν αυτόματα, μία αποκλειστική 

πόρτα εισόδου από την οποία θα εισέρχονται τα προς καθαρισμό αντικείμενα και μία 

αποκλειστική πόρτα εξόδου από την οποία θα εξέρχονται τα καθαρά. Επίσης θα 

υπάρξουν διαφορετικοί χώροι αποδυτηρίων για το προσωπικό του εστιατορίου και 

ειδική διαμόρφωση του χώρου της τουαλέτας με προθάλαμο, αυτόματες πόρτες και 

ποδοκίνητους διακόπτες νερού.  Οι αποθηκευτικοί χώροι θα οργανωθούν με ράφια 

και η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες κατά HACCP. (Π.χ. 



 
 

79 

 

τα αυγά σε χωριστό ψυγείο, τα απορρυπαντικά και τα χημικά σε χωριστό χώρο κλπ).   

Όλα αυτά θα προσδιορίζονται πλήρως από τη μελέτη εφαρμογής συστήματος HACCP 

που θα υπάρχει για το χώρο του κάθε εστιατορίου. 

 
Τρόπος προετοιμασίας φαγητού 
 
Ακολουθούνται και εφαρμόζονται πιστά όλα τα βήματα, από την παραλαβή των 
πρώτων υλών έως και την τελική παράδοση του προϊόντος (φαγητό, σαλάτα, κλπ) που 
ορίζονται στις διαδικασίες εφαρμογής συστήματος HΑCPP. 
Συμβουλευτείτε την επισυναπτόμενη μελέτη εφαρμογής συστήματος HACCP.  
 
Εξοπλισμός Εστιατορίων 
 
Όλος ο εξοπλισμός των εστιατορίων μας ικανοποιεί τις προδιαγραφές που ορίζει ο 

«Οδηγός Υγιεινής» για τις επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής» του 

Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων –ΕΦΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και το  

σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). Ταυτόχρονα, 

αναλαμβάνουμε την δέσμευση,  να συμπληρώσουμε /αντικαταστήσουμε όπου 

χρειαστεί τον ήδη υπάρχοντα εγκαταστημένο εξοπλισμό που λόγω παλαιότητας δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εστιατορίου. 

 

Στην συνέχεια δίνουμε μία γενική περιγραφή του  εξοπλισμού των εστιατορίων που 

υποστηρίζουμε. Όταν η χρονική διάρκεια της σύμβασης εκμετάλλευσης του 

εστιατορίου δικαιολογεί την όλη επένδυση η εταιρεία μας εξοπλίζει πλήρως με τον 

κατάλληλο εξοπλισμό το συγκεκριμένο εστιατόριο. 

 

Σχετικά με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται άμεσα για τις ανάγκες των φοιτητών 

δηλ. μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, πιάτα και δίσκους που τοποθετούνται τα πιάτα με 

το φαγητό, διαθέτουμε άριστης αισθητικής και εμφάνισης α) δίσκους, β) πιάτα 

πορσελάνης  γ) ανοξείδωτα  μαχαιροπήρουνα και δ) γυάλινα ποτήρια τα οποία θα 

δοθούν σε χρήση για πρώτη φορά  στους  φοιτητές του ιδρύματός σας. 

 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην γραμμή σερβιρίσματος 
χρησιμοποιούμε ανοξείδωτο ολισθητήρα δίσκων, ψυγείο πάγκο με βιτρίνα για τις 
σαλάτες και ολισθητήρα, ψυγείο πάγκο με βιτρίνα για τα γλυκίσματα και ολισθητήρα, 
ψυγείο πάγκο για τα φρούτα, ψύκτη νερού με πάγκο βιτρίνα για τα ποτήρια, 
ανοξείδωτο πάγκο για δίσκους σερβιρίσματος, χαρτοπετσέτες, ανοξείδωτες 
ψωμιέρες και μπαιν-μαρί με βιτρίνα και ολισθητήρα για το σερβίρισμα των φαγητών. 
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Αναφορικά με τον εξοπλισμό καθαρισμού (λάντζα) που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό των συσκευών προετοιμασίας των φαγητών, των δίσκων των πιάτων κλπ, 

το εστιατόριο θα λειτουργήσει με τον εξής εξοπλισμό: 1) ειδικός εξοπλισμός για την 

συγκομιδή των επιστρεφόμενων δίσκων 2) συσκευή καταιονισμού καυτού νερού, 3)  

πλυντήριο τούνελ με δυνατότητα πρόπλυσης, πλύσης, ξεβγάλματος και 

στεγνώματος, 4) λάντζες για πλύσιμο και καθαρισμό σκευών, 5) πλυντήριο 

περιστροφικό,  6) πιεστικό μηχάνημα πλύσης ζεστού νερού. Επίσης θα υπάρξουν 

ραφιέρες ανοξείδωτες  για την τοποθέτηση των καθαρών σκευών.  

 

Για την αποθήκευση και την προετοιμασία των πρώτων υλών χρησιμοποιούμε: 

• Θάλαμοι ψυγεία αποκλειστικά για κρέατα, αποκλειστικά για ψάρια, και 
αποκλειστικά για φρούτα και λαχανικά. 

• Ψυγεία καταψύκτες  

• Λάντζα αποκλειστική για πλύσιμο των κρεάτων, αποκλειστική για πλύσιμο 
των λαχανικών και αποκλειστική για το πλύσιμο των ψαρικών 

• Πάγκοι τεμαχισμού κρεάτων, πάγκοι τεμαχισμού πουλερικών, πάγκοι 
καθαρισμού ψαρικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές HACCP. 

• Μηχανή τεμαχισμού κρέατος, μηχανή  παρασκευής κιμά και μηχανή 
ζύμωσης των κιμάδων 

 

Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε χωριστά ψυγεία  για τυριά, για αυγά και για σαλάτες 

που παρασκευάζονται για άμεση κατανάλωση. 

 

Για την προετοιμασία του φαγητού θα έχουμε στην διάθεσή μας όλο εκείνο τον 

εξοπλισμό που απαιτείται για ταχεία ανταπόκριση σε μεγάλη ζήτηση που είναι 

χαρακτηριστικό της μαζικής σίτισης.  

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

Ο εξοπλισμός των εστιατορίων θα είναι σύγχρονος , και σύμφωνος με τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τεχνικό εξοπλισμό που  μπορούμε να 

διαθέσουμε για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου  συγκαταλέγονται τα 

ακόλουθα :  

  

▪ Φούρνοι  κυκλοθερμικοί  ηλεκτρικοί  

▪ Φούρνοι  κυκλοθερμικοί   αερίου  

▪ Βραστήρες   

▪ Φριτέζες αερίου  

▪ Φριτέζες ηλεκτρικές  
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▪ Σχάρες ηλεκτρικές  

▪ Σχάρες φυσικού αερίου  

▪ Τηγάνια ανατρεπόμενα ηλεκτρικά   

▪ Μηχανές κοπής ψωμιού  

▪ Πολυκοπτικοί λαχανοκόπτες  

▪ Κρεατομηχανές (κοπής κρέατος και παρασκευής κιμά)  

▪ Ζαμπονοκόπτες αυτόματοι   

▪ Μηχανή Σνίτσελ  

▪ Ζυμωτήρι  

▪ Μίξερ ζυμώσεως   

▪ Grill  

▪ Ξύλα κοπής λαχανικών  - κρεάτων- πουλερικών – αλιευμάτων   

▪ Πλυντήριο πιάτων τούνελ  

▪ Πλυντήριο ποτηριών  

▪ Πλυντήριο σκευών   

▪ Πλυντήριο λαχανικών   

▪ Αποστειρωτήρες μαχαιριών   

▪ Συσκευές απολύμανσης χεριών   

▪ Θερμοσίφωνο  

▪ Λάντζες ποδοκίνητες  

▪ Πάγκοι εργασίας ανοξείδωτοι   

▪ Συσκευή απαγωγής αερίων  

▪ Σύστημα συλλογής λιπών   

▪ Ψυκτικοί θάλαμοι –καταψύκτες  

▪ Ψυγεία βιτρίνες   

▪ Ηλεκτρικοί θερμοθάλαμοι   

  

Επιπλέον η εταιρία διαθέτει έναν ικανό αριθμό σκευών για τη σίτιση χιλιάδων 

ατόμων σε ημερήσια βάση. Ενδεικτικά αναφέρονται:  
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▪ Πιάτα πορσελάνης (φαγητού, σούπας, σαλάτας, γλυκού)  

▪ Μαχαίρια ανοξείδωτα  

▪ Πιρούνια ανοξείδωτα  

▪ Κουτάλια  ανοξείδωτα ( μεγάλα – μικρά)   

▪ Δίσκοι σερβιρίσματος  

▪ Τραπέζια  

▪ Καθίσματα  

▪ Ποτήρια (γυάλινα και πλαστικά)  

▪ Αλατιέρες  

▪ Πιπεριέρες  

 

  

Καθώς επίσης και έναν ικανό αριθμό σκευών κουζίνας και λοιπό εξοπλισμό όπως :  

  

▪ Ταψιά γαστρονόμου ανοξείδωτα (μεγάλα – μικρά)    

▪ Κατσαρόλες ανοξείδωτες (μεγάλες – μικρές)   

▪ Τηγάνια ανοξείδωτα   

▪ Μαχαίρια , κουτάλια, πιρούνια, λαβίδες ανοξείδωτα   

▪ Κουτιά  αποθήκευσης  ευπαθών  προϊόντων  

(THERMOBOX)  

▪ Ντουλάπες αποθήκευσης σκευών ανοξείδωτες  

▪ Ράφια αποθήκευσης σκευών ανοξείδωτα  

  

Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του παρόντος έργου η εταιρία θα χρησιμοποιήσει:  

 

ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ  

ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ  

ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΟΥΠΑΣ  
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ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ   

ΜΑΧΑΙΡΙΑ  

ΠΙΡΟΥΝΙΑ  

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ  

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ  

ΤΑΨΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜ ΑΝΟΞ. ΜΕΓΑΛΑ  

ΤΑΨΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜ ΑΝΟΞ. ΜΙΚΡΑ  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ  

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ  

ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ   

ΜΑΧΑΙΡΙΑ – ΚΟΥΤΑΛΕΣ – ΠΗΡΟΥΝΕΣ  

  

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

 

  

 

 Στο παράρτημα Γ της Τεχνικής Προσφοράς , σας παραθέτουμε τις 

τρισδιάστατες απεικονίσεις - παρουσιάσεις  και των έξι (6) 

Φοιτητικών Εστιατορίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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3.7 Μέτρα Διασφάλισης Ποιότητας της Προσφερόμενης Σίτισης   

  

 Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της Εταιρίας συνοψίζονται ως εξής:  

 

✓ Παροχή στους πελάτες γευμάτων και υπηρεσιών εντυπωσιακής ποικιλίας και 

υψηλής ποιότητας με την ιδανικότερη σχέση ποιότητας – τιμής.  

✓ Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών , μέσω μεταξύ άλλων της άμεσης 

απόκρισης στις παρατηρήσεις τους και της άψογης εξυπηρέτησης. 

✓ Συνεχής βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης.  

✓ Μεταφορά της συσσωρευμένης εμπειρίας του παρελθόντος στη νεότερη 

γενιά των εργαζομένων.  

✓ Άρτια οργάνωση της Εταιρίας. 

✓ Βελτίωση των χρόνων παραγωγής.  

  

 Μέσω της ανασκόπησης της Διοίκησης οι γενικοί σκοποί της εταιρίας 

μεταφράζονται σε επιμέρους σκοπούς για τους οποίους καθορίζονται και 

ανασκοπούνται μετρήσιμοι στόχοι ποιότητας.  

  

 Η  εταιρία μας υπήρξε πρωτοπόρα στην υιοθέτηση του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας ISO 9001 , του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005, καθώς και του  

ISO 22000, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Σύστημα  Ανάλυσης Κινδύνων και 

Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) .  

  

Με βάση τα πρότυπα ISO 22000 , ISO 22005 και ISO 9001 με τα οποία η 

εταιρία μας είναι πιστοποιημένη, όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζονται 

διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων γευμάτων και ειδικότερα την 

ποιότητα των υπηρεσιών σίτισης. Με το πρότυπο OHSAS 18001 για το οποίο 

πιστοποιηθήκαμε διασφαλίζουμε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.   

Συγκεκριμένα η εταιρία μέσω των παρακάτω διαδικασιών διασφαλίζει την 

ποιότητα του κάθε γεύματος από την παραλαβή της α’ ύλης (αξιολόγηση 

προμηθευτών, πιστοποιημένοι προμηθευτές, έλεγχοι παραλαβών, ιχνηλασιμότητα, 

κωδικοποίηση α’ υλών, μέθοδος FIFO κοκ), την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

(παρακολούθηση χρόνων και θερμοκρασιών παραγωγής σε φούρνους, 
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θερμοκρασίες ψυγείων με αλάρμ κ.ο.κ.). μέχρι και το σερβίρισμα των γευμάτων 

(παρακολούθηση θερμοκρασιών διατήρησης σε μπενμαρί, ψυγεία βιτρίνες κ.ο.κ).  

Επιπλέον η εταιρία ελέγχει περιοδικά τα προϊόντα που παράγει 

διενεργώντας εργαστηριακές αναλύσεις σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο 

για τα μικροβιολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τόσο των γευμάτων όσο 

και του νερού.      

Στην τήρηση των παραπάνω μέτρων μεγάλο ρόλο διαδραματίζει το έμπειρο 

προσωπικό το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου παραγωγής αλλά 

και η εκπαίδευση στην οποία υπόκειται όλο το προσωπικό σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 

των τροφίμων, ασφάλειας στην εργασία, υγείας  κοκ. Όλο το προσωπικό φέρει 

απαραιτήτως ατομικό θεωρημένο βιβλιάριο υγείας. Η εταιρία διαθέτει ειδικούς 

συνεργάτες τεχνολόγο τροφίμων, τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας.   

Επιπλέον η εταιρία, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ISO 22000:2005 

συντηρεί ετησίως τον εξοπλισμό της για την καλή λειτουργία και μέγιστη 

αποδοτικότητα αυτού και διαθέτει μόνιμους συνεργάτες τεχνικούς εξειδικευμένους 

για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών. Η εταιρία διαθέτει άριστο εξοπλισμό 

κάθε τύπου (παραγωγή, συντήρηση, διάθεση, εστίαση) τον οποίο και θα διαθέσει 

στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος έργου ενώ προτίθεται να προβεί σε αγορά 

πρόσθετου εξοπλισμού για τη καλή εκτέλεση  του έργου. Αναλυτική περιγραφή του 

εξοπλισμού γίνεται παραπάνω.   

Όλη η παραπάνω διαδικασία παρακολουθείται και από ένα εξειδικευμένο 

πρόγραμμα καθαρισμού προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε υποκαταστήματος το 

οποίο τηρείται ευλαβικά, με τη χρήση πιστοποιημένων απορρυπαντικών και 

απολυμαντικών με κωδικούς ΕΟΦ και περιγραφή του τρόπου εφαρμογής τους 

(δελτία ασφαλείας). Όλη η διαδικασία επαληθεύεται με δειγματοληψίες που 

γίνονται σε εξοπλισμό και επιφάνειες με τεστ μίας χρήσης.   

Για την ομαλή λειτουργία όλου του συστήματος, την εφαρμογή και την 

επαλήθευση των παραπάνω διεργασιών διενεργούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις 

από διοικητικά στελέχη σε τακτικά διαστήματα αλλά και εξωτερικές επιθεωρήσεις 

από διαπιστευμένο φορέα ετησίως.  

Στα πλαίσια της βελτίωσης των υπηρεσιών μας θα διανέμονται  

ερωτηματολόγια για την μέτρηση ικανοποίησης των φοιτητών και την κατάθεση 

προτάσεων βελτίωσης που θα αξιολογούνται Κεντρικά προβαίνοντας στις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.   
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Να σημειωθεί ότι η εταιρία για τη διασφάλιση των σιτιζoμένων αλλά και του 

προσωπικού της  έχει συνάψει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης 

Προϊόντος και Εργοδότη με την εταιρία «INTERAMERICAN». 

Όσον αφορά της ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία η  Διοίκηση της 

«Αμβροσία Catering  Α.Ε» έχει ορίσει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και την 

ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την καταλληλότητά της.  

Μέσω της πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας εκφράζεται η δέσμευση της 

Διοίκησης της εταιρίας για την ποιότητα και την συμμόρφωση των δραστηριοτήτων 

της με την νομοθεσία, την καθιέρωση και την ανασκόπηση των στόχων για την Υγεία 

και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και την συνεχή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.  

Βασικοί όροι της πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, όπως αυτοί ορίσθηκαν από 

την Διοίκηση είναι:  

Ο προσδιορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και η παρακολούθηση των 

Κρίσιμων Ορίων, ώστε να μην ξεπεραστούν και τεθεί κίνδυνος ως προς την Υγεία και 

Ασφάλεια των Εργαζομένων.  

Η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση 

των εργαζομένων.  

Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της 

συνεργασίας και της συμμετοχής των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε 

το πνεύμα της ομαδικής εργασίας.  

Η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας.  

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

Οι διεργασίες σχεδιάζονται, ελέγχονται, επιτηρούνται και βελτιώνονται 

συστηματικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων.  

Τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της ποιότητας με την 

ευρύτερη έννοια του όρου και πρέπει έγκαιρα και τεκμηριωμένα να 

προγραμματίζουν και να διεκπεραιώνουν τις διορθωτικές ενέργειες.  

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας 

και πρέπει μέσω της δικής του ποιοτικής εργασίας να συμβάλλει στην εκπλήρωση 

των στόχων Υγείας και Ασφάλειας. Να αποφεύγει τα λάθη και τα ήδη 

δημιουργηθέντα λάθη, να εντοπίζονται έγκαιρα, να διαπιστώνονται οι αιτίες και να 
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διορθώνονται. Στην επίτευξη αυτού, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρωτοβουλία κάθε 

εργαζόμενου.  

Οι παραπάνω όροι είναι συνοπτικά συγκεντρωμένοι στο έγγραφο «Πολιτική 

Υγείας και Ασφάλειας», το οποίο έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους. 

Η Διοίκηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό 

της να υιοθετήσει την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και να συμβάλλει στην 

επίτευξη του κυρίαρχου στόχου, που είναι η διαρκής διαφύλαξη της Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία.  

Για τη διασφάλιση των ανωτέρω η εταιρία μας είναι συμβεβλημένη με την 

εταιρία «OMSSE ΕΞΥΠ ΕΠΕ» η οποία μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικού και γιατρού 

εργασίας σε όλα τα υποκαταστήματα μας.   

 

  

 Στο Παράρτημα Δ της Τεχνικής Προσφοράς ,σας καταθέτουμε 

ενδεικτικά το εγχειρίδιο ποιότητας  ISO 22000, ISO 22005, I4001 και 

το εγχειρίδιο OHSAS 18001 τα οποία έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα 

με τις ανάγκες της εταιρίας μας.  

 Στο Παράρτημα Ε καταθέτουμε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 

Ευθύνης,  

 Στο Παράρτημα ΣΤ καταθέτουμε  το Εγχειρίδιο Εκτίμησης 

Επαγγελματικού Κινδύνου. 
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3.8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το τμήμα προμηθειών της «Αμβροσία Catering Α.Ε», αποτελεί την καρδιά του 

συστήματος της Αλυσίδας Εφοδιασμού. Με πλήρη οργανωτική συγκρότηση, έχει 

μηχανογραφήσει όλες τις αναγκαίες γραφειοκρατικές εργασίες που απαιτούνται 

τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στη σχέση του με την Κεντρική Αποθήκη, τα Σημεία 

Διανομής και τα Σημεία Εξυπηρέτησης της εταιρίας, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  

ΣΙΤΙΣΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
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η απαιτούμενη ροή πληροφοριών, αλλά και ο έλεγχος (ποιοτικός και ποσοτικός) ανά 

πάσα στιγμή, όλων των πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και των υπηρεσιών. 

 

Το ως άνω τμήμα καθορίζει τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις για όλα τα υπό 

προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π) και τις απαιτήσεις του 

πελάτη. Στη βάση αυτών των αρχών επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τους προμηθευτές 

που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 

και έμφαση στη φερεγγυότητά τους να παραδίδουν τη σωστή ποιότητα, τη σωστή 

ποσότητα, στο σωστό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό καταρτίζονται και τηρούνται οι 

λίστες των «κωδικών» και των «εγκεκριμένων προμηθευτών» 

 

Οι υπόψη λίστες αναθεωρούνται μία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε και εάν 

απαιτηθεί και κριθεί αναγκαίο. 

 

Για την εταιρία τα κριτήρια επιλογή ενός προμηθευτή είναι: 

• Προηγούμενη εμπειρία που έχει η εταιρία για την ικανότητα του υπόψη 

προμηθευτή να παραδίδει προϊόν σε σωστή ποσότητα, τιμή και χρόνο 

παράδοσης. 

• Αποτελέσματα και διαδικασίες αξιολόγησης προμηθευτών  

• Αποτελέσματα ελέγχου καταλληλότητας δείγματος του προϊόντος. 

 

Κάθε προμηθευτής αξιολογείται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και 

αποφασίζεται εάν θα διατηρηθεί  ή όχι στην υπόψη λίστα. Κατ΄εξαίρεση μπορεί να 

γίνει αγορά από προμηθευτές που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, είτε για 

δοκιμαστικούς λόγους, είτε λόγους έκτακτης ανάγκης, πάντα όμως με διαδικασία 

επιλογής. 

 

Την ευθύνη για τη σύνταξη κάποιας προσθήκης ή αναθεώρησης των προδιαγραφών 

των προϊόντων έχει το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας σε συνεργασία με το Τμήμα 

Προμηθειών. 

 

Αφού καταρτισθούν και εγκριθούν οι προδιαγραφές των Πρώτων και Βοηθητικών 

Υλών, η «Αμβροσία Catering Α.Ε» τις αποστέλλει σε όλους τους προμηθευτές της, 

τεκμηριωμένες σε ειδικό έντυπο το οποίο οφείλει ο προμηθευτής να τηρεί σε 

αρχείο, αφού προηγουμένως αυτός έχει επιστρέψει υπογεγραμμένο το πρωτότυπο 

έντυπο. Όλα τα επιστρεφόμενα, υπογεγραμμένα έντυπα, τηρούνται  από το Τμήμα 

Προμηθειών στο Φάκελο Αξιολόγησης Προμηθευτών.   
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Σε περίπτωση αλλαγής προδιαγραφών, νέο έντυπο που αποστέλλεται στους 

προμηθευτές αντικαθιστά το προηγούμενο, με τη διαδικασία αναθεώρησης 

εγγράφων.  

 

Για την «Αμβροσία Catering Α.Ε» κριτήρια επιλογή ενός προμηθευτή να μπει στη 

Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών, είναι:  

✓ Τα αποτελέσματα από τις διαδικασίες αξιολόγησης προμηθευτών  

✓ Η προηγούμενη εμπειρία που έχει ο υποψήφιος προμηθευτής  στην 

παροχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών  υψηλής ποιότητας  

✓ Τα αποτελέσματα ελέγχου καταλληλότητας δείγματος του προϊόντος 

 

Κάθε προμηθευτής αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια του έτους και αποφασίζεται εάν 

θα διατηρηθεί ή όχι στην υπόψη λίστα. Επιπλέον αυτού, κάθε προμηθεύτρια 

εταιρία μας, είναι σε θέση-εφόσον ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα, να εκδώσει και 

να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση καταλληλότητας και νομοθετικής 

συμμόρφωσης του προϊόντος που προμηθεύει.  

 

Η διαδικασία του συστήματος ποιότητας, η οποία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο 

αξιολόγησης των προμηθευτών είναι η παρακάτω περιγραφόμενη. 

 

1. Σκοπός  

• Η επιλογή των προμηθευτών με βάση την ικανότητά τους να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εταιρίας  

• Η τήρηση αρχείου εγκεκριμένων προμηθευτών και η διασφάλιση της 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στους προμηθευτές 

 

 

2. Πεδίο Εφαρμογής  

Όλα τα τμήματα και προσωπικό της εταιρίας που εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών. 

 

3. Υπευθυνότητες 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος: 

 εγκρίνει την οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης του Εγκεκριμένου 

Καταλόγου Προμηθευτών. 

  

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών : 

➢ Αξιολογεί του συνεργαζόμενους προμηθευτές βοηθούμενους από τις 

παραμέτρους του συστήματος. 



 
 

91 

 

➢ Συντονίζει το Τμήμα Προμηθειών για την τήρηση των αρχείων 

Πιστοποίησης των συνεργαζόμενων προμηθευτών. 

➢ Διαμορφώνει και τηρεί τη Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών.   

➢ Αξιολογεί μαζί με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας , τη Λίστα 

Εγκεκριμένων Προμηθευτών.   

➢ Προτείνει στην Διοίκηση της Εταιρίας, συνεργαζόμενους 

Προμηθευτές, για έγκριση ή Απόρριψη κατά περίπτωση. 

 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας : 

➢ Αναθεωρεί και εγκρίνει τις εσωτερικές προδιαγραφές για τις πρώτες 

ύλες και τα τρόφιμα, σε συμφωνία με όσα ορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών αλλά και τις απαιτήσεις της Εθνικής και 

Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

➢ Ενημερώνει τον Διευθυντή Προμηθειών για τις Εσωτερικές 

Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προμηθευόμενα. 

➢ Αξιολογεί μαζί με τον Διευθυντή Προμηθειών την Λίστα 

Εγκεκριμένων Προμηθευτών. 

➢ Συντονίζει και επιθεωρεί μαζί με την ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων 

συνεργαζόμενους Προμηθευτές. 

➢  

4. Περιγραφή Διαδικασίας  

Στις ακόλουθες περιπτώσεις πραγματοποιείται αξιολόγηση: 

i Νέος Προμηθευτής  

ii Νέα Προϊόντα Πραγματοποιείται μία νέα αξιολόγηση 

iii Προμηθευτής Υπό Επιτήρηση 

Μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μία νέα αξιολόγηση στην περίπτωση 

που οι επιδόσεις ενός προμηθευτή δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο 

ποιότητας και υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτό οφείλεται σε ελαττώματα του 

συστήματος ποιότητας του προμηθευτή. Το Τμήμα Ποιότητας είναι 

υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων προμηθευτών. 

 

Ο Διευθυντής Προμηθειών σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 

Ποιότητας είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων 

προμηθευτών.  Στους υποψήφιους προμηθευτές αποστέλλεται 

ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνουν και επιστρέφουν στην 

επιχείρηση και χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για την αξιολόγηση. Στα 

πλαίσια καλύτερου ελέγχου των προμηθευτών, γίνεται επιπλέον 

επίσκεψη αξιολόγησης του υποψηφίου προμηθευτή στις εγκαταστάσεις 

του, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. 
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Οι επισκέψεις γίνονται δειγματοληπτικά, και έχουν την μορφή 

επιθεώρησης. Σε περίπτωση που αποφασιστεί επίσκεψη, αυτή 

πραγματοποιείται από μέλη της Ασφάλειας  Τροφίμων και του Τμήματος 

Προμηθειών, όπου χρίζεται απαραίτητο και αφού προηγουμένως έχει 

ενημερωθεί ο προμηθευτής, και συμφωνηθεί ημερομηνία επίσκεψης. 

Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο  Έκθεση Ελέγχου 

Προμηθευτή. Κατόπιν, ο προμηθευτής καλείται να αποστείλει αντίγραφα 

όλων  των πιστοποιητικών ποιότητας που διαθέτει. Καλείται επίσης να 

αποστείλει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές των προϊόντων 

και τυχόν στοιχεία ασφάλειας τους , όπως πρόσφατες εργαστηριακές 

αναλύσεις και αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας των προμηθευόμενων 

προϊόντων. Όλα τα παραπάνω έγγραφα διατηρούνται στο φάκελο 

αξιολόγησης προμηθευτών που τηρείται από το Τμήμα Προμηθειών, 

αλφαβητικά ανά προμηθευτή. 

 

Σε περιπτώσεις νέου προμηθευτή ή νέου προϊόντος εγκεκριμένου 

προμηθευτή, ζητείται απαραιτήτως δείγμα του νέου προϊόντος, το οποίο 

δοκιμάζεται ως προς την καταλληλότητα για την εργασία την οποία 

απαιτείται. Για τα δείγματα αυτά ακολουθείται η προγραμματισμένη 

παραγωγική διαδικασία. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία, τη φερεγγυότητα του προμηθευτή 

και την ικανότητά του να πραγματοποιεί τις παραδόσεις σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί, αποφασίζεται από την Διοίκηση η 

έγκριση ή απόρριψη του προμηθευτή.     

 

 

5. Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

               Τα κριτήρια βάση των οποίων αξιολογούνται οι νέοι   

               προμηθευτές από την «Αμβροσία Catering A.E» είναι: 

• Το διάστημα λειτουργίας της εταιρίας  

• Το μέγεθος της εταιρίας 

• Η φήμη τα εταιρίας  

• Η αξιοπιστία της εταιρίας 

• Η οικονομική της κατάσταση 

• Η κατοχή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας   

• Η διαθεσιμότητα άλλων προμηθευτών για τα συγκεκριμένα 

προϊόντα  
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• Τα αποτελέσματα των ελέγχων πάνω στα δείγματα 

• Η ικανότητα του προμηθευτή να παραδίδει στις ζητούμενες 

ημερομηνίες  

• Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρίας και τυχόν επιπτώσεις 

από τη χρήσης των προϊόντων 

• Το κόστος και η  τιμολογιακή της Πολιτική   

 

Οι προμηθευτές αξιολογούνται μα βάση τα παρακάτω κριτήρια αναφορικά με την 

ασφάλεια των τροφίμων  

 

 Προδιαγραφές προϊόντων: Οι προμηθευτές οφείλουν να παρέχουν 

προδιαγραφές για όλη τη γκάμα των προϊόντων που προμηθεύουν και να τις 

αναθεωρούν όποτε και αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Για τον εξοπλισμό 

απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και 

προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. Για τα υλικά που 

έρχονται  σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα απαιτούνται πιστοποιητικά 

καταλληλότητας(foodgradecertificates). 

 

   Πιστοποιητικά Αναλύσεων : Οι προμηθευτές οφείλουν να παρέχουν 

πιστοποιητικά αναλύσεων (π.χ. μικροβιολογικά και χημικά) των υπό διάθεση 

προϊόντων τους. Επίσης, ζητούνται και πιστοποιητικά σχετικά με την ύπαρξη 

αλλεργιογόνων. 

 

 Πιστοποιητικά Παρτίδας : Ανάλογα με τη φύση του προϊόντος, δύναται να 

απαιτηθεί και η προσκόμιση πιστοποιητικών κάθε παρτίδας προϊόντος.   

 

 Δοκιμαστικές Παραγγελίες : Για την έγκριση ενός νέου προμηθευτή αλλά 

και την προμήθεια νέων ειδών, δύναται να απαιτηθούν τουλάχιστον τρεις  

δοκιμαστικές παραγγελίες ώστε να ελέγξει τόσο τα προμηθευόμενα είδη 

αλλά και τις υποστηρικτικές  διαδικασίες του προμηθευτή, όπως είναι οι 

συνθήκες μεταφοράς. Η τήρηση των ορθών πρακτικών κατά τη μεταφορά 

των προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο, το οποίο ελέγχεται κι σε κάθε 

παραλαβή. Ιδιαίτερα για τα είδη που απαιτούν θερμοκρασίες ψυγείου ή 

κατάψυξης, το οχήματα  πρέπει να διαθέτουν μέσα ελέγχου και καταγραφής 

της θερμοκρασίας και τα αντίστοιχα αρχεία να είναι διαθέσιμα όποτε αυτά 

ζητηθούν. 

 

 Ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων  : Η ικανότητα του προμηθευτή να 

εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα που σχετίζονται με τα προμηθευόμενα 
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προϊόντα και η παροχή λεπτομερών πληροφοριών αναφορικά με τα 

προβλήματα και τον τρόπο χειρισμό τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στα 

πλαίσια αμφίδρομης επικοινωνίας με τους προμηθευτές. 

 

 Παρακολούθηση απόδοσης : Η Ομάδα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

συνοψίζει τα αποτελέσματα των επιμέρους ελέγχων παραλαμβανομένων 

πρώτων υλών και τροφίμων και αναφέρει σε ειδική φόρμα προς το Τμήμα 

Προμηθειών κατά πόσο ο συγκεκριμένος προμηθευτής είναι αποδεκτός από 

πλευράς ποιότητας.  Το Τμήμα Προμηθειών ελέγχει τους χρόνους 

παράδοσης , τις παραδοτέες ποσότητες , το κόστος και λαμβάνοντας υπόψη 

την αναφορά του Τμήματος Ποιότητας αποφασίζει για την διατήρηση ή όχι 

του συγκεκριμένου προμηθευτή στην Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών.  

 

Η Διοίκηση της «Αμβροσία Catering Α.Ε» εγκρίνει μία φορά το χρόνο, τη 

Λίστα Εγκεκριμένων Προμηθευτών, η οποία φυλάσσεται στο Τμήμα 

Προμηθειών. 

 

Στην περίπτωση που προκύπτει από την στατιστική παρακολούθηση των 

Αναφορών Μη Συμμόρφωσης και του Εντύπου Καταγραφής Αποκλίσεων Από 

Την Υγιεινή ότι κάποιος προμηθευτής έχει χαμηλή απόδοση , αρχικά του 

γίνεται παρατήρηση και του ζητείται σε διάστημα ενός μήνα να προχωρήσει 

σε διορθωτικές ενέργειες.  

Ένα μετά το πέρας της προθεσμίας του ενός μηνός, η απόδοση του 

συγκεκριμένου προμηθευτή παραμένει χαμηλή και κριθεί Μη Αποδεκτή, 

αναζητείται συνεργασία με άλλον προμηθευτή.   
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3.9 ΣΕΒΑΣΜΟΣ  ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων 
περιβαλλοντικών αναγκών μας από τους Υπευθύνους του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Για την επίτευξη και διατήρηση των παραπάνω η εταιρεία θα αναπτύξει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 
σε όλα τα στάδια των διεργασιών της. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 14001:2004. Με την έναρξη της λειτουργίας των Φοιτητικών  
Εστιατορίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου   από την εταιρείας μας θα ληφθούν  όλα τα 
μέτρα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και θα εφαρμοστούν οι 
διαδικασίες που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001:2004. 

Με την παρούσα Πολιτική δεσμεύεται, για τη διατήρηση του σεβασμού και της 
ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, μέσω της συμμόρφωσής της στις απαιτήσεις του 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αποβλέποντας στην διαρκή βελτίωσή της 
και στην πρόληψη της ρύπανσης. 

Η Πολιτική της εταιρείας μας για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, αποτελεί ζωντανή 
και συνεχώς εξελισσόμενη ιδεολογία και δέσμευση, κατάλληλη κάθε στιγμή για τις 
τρέχουσες δραστηριότητες και ανάγκες του περιβάλλοντος.  

Η συνεχής καταλληλότητά της εξασφαλίζεται μέσω της ανασκόπησης και συμφωνίας 
της με τους υπάρχοντες αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της εταιρείας και τη 
νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω θεωρούμε την 
κατανόηση και εφαρμογή τους από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, κάτι 
που επιτυγχάνουμε μέσω εγκαθίδρυσης σαφών διεργασιών επικοινωνίας και 
εκπαίδευσης, διαθέτοντας σε κάθε περίπτωση τους απαραίτητους πόρους για την 
υλοποίησή τους.  
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3.10 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

Με τον όρο «οικολογικό αποτύπωμα» των τροφίμων, εννοούμε όλες τις επιπτώσεις 
που προκαλεί ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή μια ομάδα τροφίμων κατά την 
παραγωγή, την επεξεργασία – τυποποίηση-μεταφορά, κατανάλωση και τελική 
διάθεση του στο φυσικό περιβάλλον. 

Η καθημερινή λήψη τροφής είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ανθρώπινο οργανισμό. 
Πέρα από αυτό, ο τρόπος που επιλέγουμε τι θα καταναλώσουμε, τι και πως θα 
παράγουμε, πως θα διαχειριστούμε τα απόβλητα των τροφίμων, έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.   

Αποτύπωμα σημαντικών κατηγοριών Τροφίμων  

Φρούτα και λαχανικά: 

Φρούτα και λαχανικά εισάγονται και διανύουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα οδικώς 
και αεροπορικώς. 

Μερικά από αυτά καταψύχονται για να καταναλωθούν κάποια άλλη εποχή του 
χρόνου . 

Καλλιεργούνται πληθώρα φρούτων και λαχανικών εκτός της εποχής τους σε 
θερμοκήπια. 

Συμπερασματικά, οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής είναι, 
φυσικά να καταναλώνει περισσότερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που παράγονται 
κοντά στην περιοχή που διαμένει κατά την συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. 

Σιτηρά και Ρύζι:  

To ρύζι αποτελεί είδος διατροφής πρώτης ανάγκης (staple food) για σχεδόν το μισό 
πληθυσμό του πλανήτη και αποτελεί το κύριο συστατικό της διατροφής των 
φτωχότερων ανθρώπων του πλανήτη.  

Τα σιτηρά και ειδικότερα το καλαμπόκι, είναι πολύ χρήσιμα για τις καθημερινές 
ανάγκες της διατροφής μας άμεσα, αλλά και έμμεσα αφού συντελούν στην 
παραγωγή πολλών άλλων τροφίμων. Αυτό που πρέπει να έχουμε τα νου είναι ότι, 
όπως και το ρύζι, απαιτούν για την παραγωγή τους τεράστιες ποσότητες 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και υδάτινων πόρων. 

Κρέας και Προϊόντα κτηνοτροφίας :  

H κτηνοτροφία είναι μια από τις τρείς δραστηριότητες Παγκοσμίως που προκαλούν 
τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εντείνουν τα πιο σημαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Μεταξύ των σημαντικότερων επιπτώσεων της 
παγκόσμιας παραγωγής κρέατος θεωρούνται η απώλεια βιοποικιλότητας, η αλλαγή 
στη χρήσης γης και η διαταραχή των κύκλων του αζώτου και του φωσφόρου, η 
αποψίλωση των δασών και η μετατροπή φυσικών οικοσυστημάτων σε βοσκοτόπια 
και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 
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Τέσσερα είναι τα κύρια ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε: 

 

 Το περιεχόμενο των γευμάτων  

 Την προέλευση και ποιότητα των πρώτων υλών 

 Την διαχείριση της περίσσειας τροφής 

 Την διαχείριση των αποβλήτων - υπολοίπων των γευμάτων. 

 

Στο προτεινόμενο από εμάς πρόγραμμα διατροφής φοιτητών, δεσπόζουσα θέση 
έχει η παροχή των μέγιστων δυνατών επιλογών μέσα από μια ποικιλία 
διαφορετικών εναλλακτικών γευμάτων. Άμεσος στόχος η κάλυψη των αυξημένων 
διατροφικών απαιτήσεων των σιτιζόμενων. Παράλληλα όμως και η ικανοποίηση 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, προσωπικών διατροφικών επιλογών και ατομικών 
αντιλήψεων (Vegans, κλπ.). 

 

Ο συγκερασμός όλων αυτών των διαφορετικών παραμέτρων σε συνάρτηση με το 

οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής αποτέλεσε μια πρόκληση που μπορεί να 

απαντηθεί μόνο μέσα από 3 άξονες.  

 

 Την αποδοχή της Μεσογειακής Διατροφής ως του κυρίαρχου 

χαρακτηριστικού του προγράμματος 

 Την προτίμηση πρώτων υλών τοπικής παραγωγής που θα μειώσει σημαντικά 

το κόστος μεταφοράς αλλά και την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση 

 Την ένταξη στο διαιτολόγιο σημαντικού ποσοστού τροφών - πρώτων υλών 

βιολογικής προέλευσης, μη βιομηχανοποιημένων, μη επεξεργασμένων. 

 

Γιατί Μεσογειακή Διατροφή 

 

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής αποτελεί τη 

βέλτιστη δυνατή διατροφική πρόταση μέσα από την οποία προκύπτουν πολλά 

οφέλη για τη υγεία του ανθρώπου. 

 

Σαν βάση της έχει την αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών με βάση την 

εποχικότητα. Η παραγωγή τροφίμων συμβάλει σημαντικά στην επιβάρυνση του 

οικοσυστήματος τόσο μέσα από τη καλλιέργεια όσο και μέσα από τη τυποποίηση 

των προϊόντων. Το αποτύπωμα αυτό εκφράζεται σε αποτύπωμα άνθρακα ή 

αποτύπωμα νερού. 
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Το αποτύπωμα άνθρακα εκφράζει την τελική παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) ανά κιλό τροφής ενώ το αποτύπωμα νερού εκφράζει την ποσότητα νερού που 

χρειάζεται ένα κιλό τροφής για να παραχθεί μέχρι να καταναλωθεί. 

 

Από περιβαλλοντική σκοπιά, η παραγωγή των τροφίμων ευθύνεται για το 1/5 των 

παγκόσμιων εκπομπών CO2 και για σημαντικά προβλήματα ρύπανσης και 

υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων.  

 

Για παράδειγμα ένα κιλό ζάχαρη αποδίδει στο περιβάλλον 470 γραμμ. CO2 ενώ για 

την παραγωγή ενός κιλού βόειου κρέατος (μέχρι να έρθει στο πιάτο μας) 

απαιτούνται 15415 λίτρα νερού. Από αυτά τα δύο απλά παραδείγματα είναι εύκολο 

κανείς να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το προτεινόμενο πρόγραμμα να είναι 

δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί σημαντικά, σε επίπεδο πρώτων υλών, η 

αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. 

 

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε το αποτύπωμα CO2 αλλά και νερού σε 

συνηθισμένα τρόφιμα συχνής κατανάλωσης.* 

 

Τρόφιμο Γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά κιλό 

τροφίμου 

Βοδινό κρέας 30.400 

Τυρί 8.784 

Αυγά 4.813 

Χοιρινό κρέας 4.359 

Λαχανικά θερμαινόμενου θερμοκηπίου 4.000 

Ελαιόλαδο 3.897 

Κοτόπουλο 3.830 

Ρύζι 1.800 

Ζυμαρικά 1.564 

Γάλα 1.138 

Όσπρια 1.130 

Ψωμί 983 

Ζάχαρη 470 

Λαχανικά εποχής 400 

Πατάτες 164 

Ντομάτες (υπαίθριες) 154 

Φρούτα 70 
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Τρόφιμο Λίτρα νερού ανά κιλό τροφίμου 

Χοιρινό κρέας 5.988 

Βόειο κρέας 15.415 

Κοτόπουλο 4.325 

Γάλα 1.020 

Αυγά 3.265 

Βούτυρο 5.553 

Δημητριακά 1.644 

Φρούτα 962 

Λαχανικά 322 

 

*Greenpeace Report,(2012) Ecological Livestock, WWF-Prime Cuts, (2013) Valuing 

the meat we eat, G.D Miller , Y.Wang, (2013) Carbon and water footprint, from farm 

to table 

 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολο κατανοητό ότι η χρησιμοποίηση σαν βάση της 

Μεσογειακής Διατροφής για το σχεδιασμό του προγράμματος μας μειώνει 

σημαντικά το οικολογικό αποτύπωμα. 

 

 

Γιατί τοπικά προϊόντα 

 

Μερίδιο ευθύνης για τις εκπομπές CO2 έχουν τα τροφοχιλιόμετρα, η απόσταση 

δηλαδή που διανύουν τα τρόφιμα από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι το τραπέζι 

των καταναλωτών. 

 

Η επιλογή χρησιμοποίησης φρέσκων πρώτων υλών από τοπικούς παραγωγούς σε 

ακτίνα μικρότερη των 150 χιλιομέτρων συμβάλει σημαντικά  

 Στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από ρύπους που 
προκαλούνται κατά την μετακίνηση αλλά και στη μειωμένη Κατανάλωση 
ενέργειας για την μεταφορά τους 

 Διασφαλίζει το θρεπτικό περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων υλικών μιας και 
ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ συγκομιδής και κατανάλωσης είναι μικρός 

 Διευκολύνει τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής στο σημείο παραγωγής  
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 Ενισχύει την τοπική οικονομία δημιουργώντας τις προϋποθέσεις βελτίωσης των 
όρων παραγωγής  

 Εξασφαλίζει υπάρχουσες θέσεις εργασίας  
 

Διαχείριση περίσσειας τροφής 

 

Από την ετήσια παραγωγή τροφίμων (περίπου 4 δις τόννοι), το 1,2 δεν καταλήγει σε 

κάποιο ανθρώπινο γεύμα. Και αυτό γιατί στα διαφορετικά στάδια παραγωγής και 

παρασκευής τροφής υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Η πρόταση μας προβλέπει 

επίπεδα διαχείρισης τόσο των πρώτων υλών όσο και των παραγόμενων γευμάτων 

με στόχο την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υλικών αλλά και τον μέγιστη 

κατανάλωση των παραγόμενων μερίδων. Αυτό μπορεί αν γίνει με τους παρακάτω 

τρόπους: 

 

 Η προμήθεια νωπών τοπικών προϊόντων και η σύντομη χρησιμοποίησή τους για 
την παρασκευή των φοιτητικών γευμάτων μειώνει το ποσοστό πρώτων υλών 
λόγω παρέλευσης του χρόνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν .  

 Η ορθή διαχείριση σε επίπεδο κουζίνας και μαγειρικής από πλευράς μας θα 
ελαχιστοποιήσει την ποσότητα της τροφής που δεν θα καταλήξει σε φαγητό. 

 

Σόγια και φυτοοιστρογόνα 
 
Τα φυτοοιστρογόνα είναι διαιτητικές ενώσεις φυτικής προέλευσης που 
συναντώνται σε ποικιλία τροφών με πρωταγωνιστή τη σόγια.  Αντιπροσωπεύουν 
μία ευρεία κατηγορία φυσικών χημικών ουσιών δομικά όμοια με την 17-β-
οιστραδιόλη, την βασική γυναικεία φυλετική ορμόνη. 
Λόγω της ομοιότητας αυτής, τα φυτοοιστρογόνα είναι ικανά να προκαλούν 
οιστρογονικά ή αντιοιστρογονικά αποτελέσματα μέσω της σύνδεσής τους σε 
οιστρογονικούς υποδοχείς. 
Οι πιο συχνές κατηγορίες φυτοοιστρογόνων είναι οι ισοφλαβόνες και οι λιγνάνες. Οι 
ισοφλαβόνες υπάρχουν σε αφθονία στα προϊόντα σόγιας ενώ οι λιγνάνες 
συναντώνται σε μικρότερα ποσά σε φυτικής προέλευσης και ευρείας κατανάλωσης 
προϊόντα με το λιναρόσπορο να αποτελεί μία πλούσια πηγή. 
 
Τα φυτοοιστρογόνα δεν μπορούν να θεωρηθούν θρεπτικά συστατικά, καθώς η 
απουσία τους από τη δίαιτα δεν οδηγεί σε σύνδρομο έλλειψης και επιπλέον επειδή 
δεν συμμετέχουν σε κάποια ζωτικής σημασίας βιολογική λειτουργία του 
οργανισμού. 
 
Τα φυτοοιστρογόνα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική θεραπεία αντικατάστασης 
οιστρογόνων και έχουν συνδεθεί με ποικιλία από θετικά αλλά και αρνητικά 
αποτελέσματα ως προς την υγεία. Η έκθεση σε φυτοοιστρογόνα έχει συσχετιστεί με 
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μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, παχυσαρκίας, μεταβολικού 
συνδρόμου και Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, διαταραχές της εγκεφαλικής 
λειτουργίας και διάφορων μορφών καρκίνου συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου 
του μαστού, προστάτη και παχέος εντέρου. 
 
Συγκεκριμένα για την συσχέτιση της κατανάλωσης σόγιας και του κινδύνου 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού, η έρευνα ξεκίνησε μετά από την παρατήρηση ότι ο 
γυναικείος πληθυσμός στην Ασία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης του 
συγκεκριμένου τύπου νεοπλασίας σε σχέση με τον δυτικό γυναικείο πληθυσμό, ενώ 
παράλληλα στην Ασία παρατηρείται μεγαλύτερη πρόσληψη προιόντων σόγιας.  
Ανασκόπηση που μελέτησε 8 δημοσιεύσεις από το 1998 έως το 2013 κατέληξε στο 
συμπέρασμα πως το ερώτημα χρήζει περαιτέρω μελέτης λόγω περιορισμών όπως η 
ηλικία έκθεσης στα φυτοοιστρογόνα, ο τύπος του προιόντος και το μέγεθος της 
μερίδας. 
 
Σύμφωνα με αναφορά της Ευρωπαικής Επιτροπής Ασφάλειας Τροφίμων EFSA, δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τον ισχυρισμό πως η κατανάλωση ισοφλαβονών 
από τη σόγια ενισχύει τη διατήρηση της οστικής μάζας ή πως ανακουφίζει από τα 
αγγειοκινητικά συμπτώματα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. 
 
Σε αντίθεση με τα πιθανά οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα αντι-
οιστρογονικά αποτελέσματα των φυτοοιστρογόνων εγείρουν το επιστημονικό 
ενδιαφέρον λόγω της πιθανής δράσης τους να διαταράσσουν την ενδοκρινική 
λειτουργία, αυξανοντας τις πιθανότητες να έχουμε και αρνητικές συνέπειες από την 
κατανάλωσή τους. 
 
Οι μελέτες σε ανθρώπους όσον αφορά την επίδραση των ισοφλαβονών της σόγιας 
στη θυρεοειδική λειτουργία που εξετάστηκαν από την EFSA δεν συντελούν στην 
εξαγωγή συμπεράσματος. 
 
Τέλος, οι ανησυχίες ως προς τη οιστρογονική δράση των φυτοοιστρογόνων σε 
άτομα με οιστρογονο-ευαίσθητες νεοπλασίες του μαστού ή και σε γυναίκες με 
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αυτού του τύπου της νεοπλασίας, δεν έχουν διαψευσθεί 
ακόμη από την επιστημονική κοινότητα. 
 

Το συμπέρασμα για την ασφαλή έκθεση στα φυτοοιστρογόνα δεν είναι σαφές, 
καθώς τα οφέλη δεν υπερισχύουν ξεκάθαρα των κινδύνων. Η απάντηση φαίνεται 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και να εξαρτάται από την ηλικία, την κατάσταση της 
υγείας αλλά και ακόμη την παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων αποικιών στην 
εντερική χλωρίδα. 
Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πάνω στα φυτοοιστρογόνα εξαιτίας της 
αυξημένης παραγωγής και κατανάλωσης από το κοινό τα τελευταία χρόνια. 
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Πέρα από τους παραπάνω λόγους προκρίνουμε τη  ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ σόγιας 
και για λόγους εντοπιότητας των πρώτων υλών αλλά και εποχικότητας. 
Η διατροφική μας πρόταση βασίζεται στη Μεσογειακή Διατροφή αλλά και στις 
πρώτες ύλες της τοπικής παραγωγής τις οποίες και θα χρησιμοποιήσουμε. 
Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε τη τοπική οικονομία αλλά και μειώνουμε το 
περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της παρασκευής της τροφής. 
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 Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω, 
θεωρούμε ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη η δραστική μείωση 
του Οικολογικού Αποτυπώματος της Τροφής . 

 

 

 

✓ Η εταιρία μας «Αμβροσία Catering A.E»  έχοντας οικολογική και 
περιβαλλοντική συνείδηση, προσπαθεί τα τελευταία χρόνια , μέσα από 
συμφωνίες με τοπικούς παραγωγούς φρούτων και λαχανικών, να διαθέτει 
τα συγκεκριμένα προϊόντα κατευθείαν από το χωράφι στον τελικό 
καταναλωτή, μειώνοντας στο ελάχιστο το οικολογικό της αποτύπωμα.   

✓ Επιλέγουμε Βιολογικά προϊόντα λαχανικών και οπωροκηπευτικών από 
τοπικούς παραγωγούς   

 

✓ Αποφεύγουμε πολυεπεξεργασμένα προϊόντα 

 

✓ Επιλέγουμε τοπικά προϊόντα Πτηνοτροφίας και Κτηνοτροφίας  

 

✓ Επιλέγουμε τοπικά Ψάρια και  Αλιεύματα από τις κατά τόπους 
Ιχθυόσκαλες  

 

✓ Αποφεύγουμε τη χρήση προϊόντων με βάση τη Σόγια  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475313003025#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475313003025#bib10
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✓ Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε ετησίως 5.3 τόνους χαρτιού 

 

✓ Συλλέξαμε και παραδώσαμε στο φορέα διαχείρισης Αφής για το έτος 2016, 
32 κιλά φορητές μπαταρίες  

 

✓ Συλλέξαμε 132 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και 500 λαμπτήρες 
φθορίου 

 

✓ Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε ετησίως 1.1 τόνους πλαστικό  

 

✓ Παράλληλα, από τα έργα αναβάθμισης που κατά καιρούς γίνονται στις 
παραγωγικές μονάδες μας, προέκυψαν ποσότητες σιδήρου και αλουμινίου 
οι οποίες διατέθηκαν για ανακύκλωση 

 

✓ Δεσμευόμαστε ότι τα οργανικά απόβλητα των Φοιτητικών  Εστιατορίων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου   θα χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη για 

παραγωγή κομπoστοποίησης . Τα υπόλοιπα υλικά θα ταξινομούνται και θα 

χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση 
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4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
 

4.1 Ειδικοί Όροι και Προδιαγραφές Πρώτων Υλών και Τροφίμων 

Αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλες τις τεχνικές   προδιαγραφές 

(ποσοτικές και ποιοτικές ) όπως  ορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Α της 

παρούσας Διακήρυξης ( σελ. 56-68), δηλώνουμε ότι: 

 

1. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΑΠΟ ΝΕΑΡΟ ΖΩΟ.  

Κρέας Βόειο Α/Ο από νεαρό ζώο κατηγορίας Α’* και Ε’*, διάπλασης U, R και 

πάχυνσης 2-3, απαλλαγμένα από περιτονίες και επιφανειακό λίπος.  

* Η κατηγορία Α’ και Ε’ σύμφωνα με τους κανονισμούς Ε.Ε. α) 1208/81, β) 563/82 

και τις τροποποιήσεις αυτών από κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ε. 2930/81, 

1026/91, 2191/93, Υ.Α. 366065/06-09-99 και Υ.Α. 354459/24-12-08 και όπως 

εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν.  

2. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ.  

α. Μπριζόλες χοιρινές (χωρίς δέρμα και λίπος)  

β. Χοιρινό Α/Ο  

i. Χοιρινό Α/Ο αυτοτελής μάζα οπισθίου άκρου ii. Χοιρινό Α/Ο σπάλα  

Οι κατηγορίες του χοιρινού κρέατος θα είναι σύμφωνες με τα Π.Δ. 2760/75, 

3220/84 και 3513/93 και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και 

ισχύουν.  

3. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΝΩΠΑ.  

Κοτόπουλο, ποιότητας Α’  

Τα κοτόπουλα θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό 1538/91 και όπως εκάστοτε 

τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.  

4. ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ.  

α. Ψάρια Υδατοκαλλιέργειας, όπως  

i. Τσιπούρα  

ii. Λαβράκι 

 iii. Πέστροφα  

β. Ψάρια ανοικτής θάλασσας όπως  

ι. Σκουμπρί  

ii. Πέρκα 

ιιι. Κολιός 

Τα παραπάνω είδη ψαριών θα ανήκουν στην κατηγορία φρεσκότητας Εξαιρετική ή 

Α’ σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 33/89 όπως τροποποιήθηκε από τον 2406/96 
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και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και όπως εκάστοτε 

τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.  

5. ΨΑΡΙΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.  

Είδη όπως:  

α. Βακαλάος φιλέτο ξαλμυρισμένο (saithe)  

β. Βακαλάος μπαστούνι  

γ. Γλαυκός φέτα  

δ. Κοκκινόψαρο  

6. ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ &  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ.  

Είδη όπως:  

α. Σουπιές  

β. Θράψαλα  

γ. Χταπόδι  

δ. Γαρίδες  

7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ.  

α. Γάλα  

i. Γάλα αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο με ελάχιστη 

λιποπεριεκτικότητα 3,5%  

ii. Γάλα εβαπορέ ελάχιστης λιποπεριεκτικότητας 7,5%. 

 β. Γιαούρτη  

i. Γιαούρτη πρόβειο ii. Γιαούρτη πλήρης αγελάδας και με μειωμένα λιπαρά  

Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του κεφαλαίου ΙΧ άρθρου 

80 και 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

αντικαθίσταται και ισχύει.  

γ. Τυριά, όπως  

i.       Φέτα Α΄ ποιότητας 

ii. Λευκό Τυρί άλμης Α’ ποιότητας  

iii.    Ημίσκληρο τυρί εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας  

iv.    Σκληρό τυρί εξαιρετικής ή Α' ποιότητας  

Οι προδιαγραφές των παραπάνω γαλακτοκομικών προϊόντων όπως ορίζονται από 

τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

δ. Βούτυρο  

i) Βούτυρο αγελαδινό νωπό από παστεριωμένη κρέμα 

 ii) Βούτυρο αγελαδινό νωπό σε ατομικές συσκευασίες των 10 g  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα της παραγράφου 9 θα πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/95 και του Καν. Ε.Ε. 2073/2005, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Καν. Ε.Ε. 1441/2007 και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, 

αντικαθίστανται και ισχύουν .  

8. ΑΥΓΑ.  
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Τα αυγά να είναι παραγωγής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωοσκοπημένα, 

κατηγορίας Α' και κατηγορίας βάρους : 

 α. Μ βάρους 53 – 63 g  

β. L βάρους 63 – 73 g  

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 1511/96 και τους κανονισμούς Ε.Ε. 1028/2006 

και κανονισμό 557/2007 και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και 

ισχύουν.  

9. ΠΙΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ.  

Πίτες με σφολιάτα όπως  

i. Σπανακόπιτα με ελάχιστο καθαρό βάρος 150 g  

Σύνθεση : Σφολιάτα κατ' ελάχιστο 100 g  

Σπανάκι κατ' ελάχιστο 35 g Μυζήθρα κατ' ελάχιστο 15 g 

 ii. Τυρόπιτα με ελάχιστο καθαρό βάρος 150g.  

Σύνθεση : Σφολιάτα κατ' ελάχιστο 100 g  

Μυζήθρα κατ' ελάχιστο 40 g και αυγά, σιμιγδάλι ή αλεύρι.  

10. ΦΡΟΥΤΑ.  

Είδη όπως:  

Μήλα, Αχλάδια, Ακτινίδια, Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Ροδάκινα, 

Φράουλες, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Νεκταρίνια, Κεράσια, Κυδώνια, Σταφύλια, 

Μπανάνες  

Το μέγεθος των παραπάνω θα καθορίζεται από τις κατηγορίες I & II  

11. ΛΑΧΑΝΙΚΑ.  

Είδη όπως:  

Αγγούρια, άνηθος, μαϊντανός, σέλινα, καρότα, κολοκυθάκια, κουνουπίδια, 

κρεμμύδια ξερά, κρεμμυδάκια νωπά, λάχανα, λάχανο κόκκινο, μαρούλια, μαρούλι 

σγουρό, μελιτζάνες φλάσκες, μελιτζάνες μακρύκαρπες, μπρόκολα, πατάτες, 

πιπεριές χονδρές, πιπεριές μακρύκαρπες, πράσα, ρεπάνια, σκόρδα, τομάτες, χόρτα.  

Η ποιότητα όλων των φρούτων και των λαχανικών (παρ. 13, 14) θα είναι: 

κατηγορίας I ή ΙΙ. (ποιότητα Α΄ και Β΄ του δελτίου τιμών χονδρικής πώλησης).  

12. ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡ ΦΡΟΥΤΩΝ.  

α. Χυμοί φρούτων όπως  

i. Πορτοκάλι  

ii. Ανανάς  

iii. Κοκτέιλ  

β. Νέκταρ φρούτων  

i. Ροδάκινο  

ii. Βερίκοκο  

Τα παραπάνω είδη θα είναι χωρίς προσθήκη βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε 

συσκευασία των 250 ml σε tetrapak. Όλα τα παραπάνω θα είναι σύμφωνα με τον 
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κώδικα τροφίμων & ποτών, όπως εκάστοτε τροποποιείται, αντικαθίσταται και 

ισχύει.  

13. ΖΥΜΑΡΙΚΑ.  

Όλα τα ζυμαρικά δεν θα περιέχουν γάλα και αυγά.   

Τα ζυμαρικά θα είναι από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου.  

Είδη όπως:  

• Μακαρόνια όλα τα νούμερα  

• Κοφτό μακαρόνι  

• Κριθαράκι  χονδρό  

• Σέλινο  

• Βίδα ή τριβέλι  

• Κοχύλι  

• Κοράλλι  

• Πέννα  

14. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ (σε δοχεία των 5 λίτρων).  

α. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οξύτητας 0 - 0,8% Για τις σαλάτες.  

β. Παρθένο Ελαιόλαδο, οξύτητας 0 - 1% για το μαγείρεμα.  

15. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ (σε δοχεία 5 ή 10 λίτρων).  

α. Ηλιέλαιο αποκηρωμένο  

β. Αραβοσιτέλαιο  

γ. Καλαμποκέλαιο 

δ. Σογιέλαιο 

16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.  

Προϊόντα όπως:  

α. Άρτος από σιτάλευρο τύπου 70%  

β. Άρτος από σιτάλευρο ολικής αλέσεως  

γ. Φρυγανιά τριμμένη  

δ. Κουλούρια σουσαμιού  

ε. Αρτίδια  

στ. Σταφιδόψωμα  

ζ. Τσουρέκι  

* Κόρα: Λεπτή, σκληρή - χρώματος "χρυσαφί"  

* Ψίχα: ελαστική με ομαλή κυψέλωση, χρώματος λευκού έως υποκίτρινου 

(γενικά καλού ψησίματος)  

17. ΡΥΖΙ.  

Ποικιλίες ρυζιού όπως: 

 α. Μπονέτ  

β. Μπλου Μπέλα  

γ. Γλασσέ  

δ. Μακρύκοκκο  
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18. ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΑΤΙ, ΞΥΔΙ, ΛΑΔΙ.  

1) Ελιές  

α. Ελιές φυσικής ωρίμανσης σε άλμη Ποικιλίες όπως:  

i. Άμφισσας τεμάχια 111-120 ανά kg  

ii. Καλαμών τεμάχια 141-160 ανά kg  

β. Πράσινες ελιές σε άλμη ποικιλία όπως  

Χαλκιδικής τεμάχια 111-120 ανά kg.  

19. ΟΣΠΡΙΑ.  

Είδη όπως:  

α. Φασόλια  

i. Γίγαντες  

ii. Χοντρά  

β. Φακές ψιλές  

γ. Ρεβίθια χοντρά  

Όλα τα όσπρια θα είναι τελευταίας εσοδείας και θα φέρονται στην κατανάλωση με 

τον όρο "ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΑ" με ότι συνεπάγεται ο όρος αυτός σύμφωνα με το άρθρο 

121, παρ. 14, εδαφ. β΄, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.  

20. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ.  

Α) ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.  

Είδη όπως  

1) Αλάτι  

i) Αλάτι μαγειρικό  

ii) Αλάτι επιτραπέζιο ιωδιούχο  

2) Όξος  

3) Κιτρικό οξύ (μονοένυδρο)  

4) Είδη κυρίως αρτυμάτων  

Πιπέρι μαύρο σκόνη, Πιπέρι μαύρο σπυρί, Δυόσμος, Κανέλλα σκόνη, Κανέλλα ξύλο, 

Μπαχάρι σκόνη, Μοσχοκάρυδο σκόνη, Γαρύφαλλα καρφιά, Κύμινο, Ρίγανη, 

Βανιλίνη (βανίλια), Φύλλα δάφνης, Κορίανδρος σκόνη, Σόδα φαγητού, Βασιλικό 

ξηρό, Μουστάρδα σκόνη, Δενδρολίβανο ξηρό, Πιπέρι κόκκινο γλυκό, Πιπέρι 

πάπρικα, Πιπέρι Καγιέν (καυτερό)  

Β) ΟΙΝΟΣ (για παρασκευή γευμάτων)  

Όπως Οίνος λευκός  

Γ) ΣΑΛΤΣΕΣ.  

1) Demi glas  

Δ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ.  

1. Αλεύρι τύπου 70%  

2. Άμυλο καλαμποκιού  

3. Σιμιγδάλι χοντρό  
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Ε) ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΟΥ.  

1. Μπέϊκιν πάουντερ  

ΣΤ) ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  

1. Ζάχαρη λευκή  

2. Ζάχαρη άχνη  

3. Μέλι “Ανθέων” σε ατομικές συσκευασίες των 20 g  

21. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ.  

Είδη όπως:  

α. Αρακάς μέτριος  

β. Φασολάκια πλατιά ή κυλινδρικά  

γ. Μπάμιες  

δ. Σπανάκι (ολόκληρα φύλλα σπανακιού)  

ε. Ανάμικτο τεσσάρων-πέντε ειδών στ. Πιπεριές πράσινες για γέμισμα  

ζ. Κουνουπίδι (ανθοκεφαλές)  

η. Μπρόκολο (ανθοκεφαλές )  

θ. Φασόλια χάντρες  

ι. Αγκινάρες  

Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα είναι εξαιρετικής ή Α΄ ποιότητας και σε καμία 

περίπτωση να μην υπερβαίνουν το ένα έτος κατάψυξης.  

22. ΧΑΛΒΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ (βανίλια, κακάο, φιστίκι).  

23. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ.  

α. Λαχανικών  

i. Παντζάρια  

ii. Πιπεριές Φλωρίνης  

iii. Αγκινάρες  

iv. Μανιτάρια τεμαχισμένα  

β. Φρούτων  

i. Ροδάκινο i 

i. Ανάμικτοι κύβοι  

28. ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ (με αποστείρωση ή συμπύκνωση) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ.  

α. Τοματοπολτός, διπλής συμπύκνωσης 28 - 30  Brix  

β. Ψιλοκομμένα τοματάκια σε χυμό τομάτας  

 

Διευκρινήσεις:  

Όλα τα παραπάνω προϊόντα υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις:   

α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.  

β) Υγειονομικές, Αγορανομικές καθώς και συναφών Προεδρικών Διαταγμάτων 

και κανονισμών.  

γ) που προβλέπονται από τους ειδικούς όρους, σύμφωνα πάντα με την κείμενη 

νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.  
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4.2 Βελτίωση των   

Ποσοτικών Προδιαγραφών όπως κατ’ ελάχιστον ορίζονται από την 

Παρούσα Διακήρυξη  

 

Αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλες τις τεχνικές   

προδιαγραφές (ποσοτικές και ποιοτικές ) όπως  ορίζονται στο 

Παράρτημα I, Μέρος Α της παρούσας Διακήρυξης ( σελ. 56-68), 

δηλώνουμε ότι: 

 

✓ H προσφορά μας υπερκαλύπτει τις ποσοτικές προδιαγραφές 

παρούσας Διακήρυξης και επιπλέον δηλώνουμε ότι: 

 

▪ Τα βάρη των μερίδων θα των παρασκευαζόμενων φαγητών 

θα είναι αυξημένα κατά 15% από αυτά που ορίζονται από 

τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 

 

▪ Προσφέρουμε συμπλήρωμα σε όλα τα συνοδευτικά πιάτα 

των σαλατών και γαρνιτούρας καθ’ όλη την διάρκεια του 

γεύματος και του δείπνου.  

 

▪ Προσφέρουμε τέσσερα (4) πρώτα πιάτα και στα δύο 

γεύματα. 

 

▪ Προσφέρουμε τέσσερα (4) κυρίως πιάτα στο γεύμα, και 

τρία (3) στο δείπνο. 

 

▪ Προσφέρουμε τρία  (3) είδη γαρνιτούρας και στα δύο 

γεύματα. 

 

▪ Προσφέρουμε έξι (6) είδη σαλάτας γαρνιτούρας και στα 

δύο γεύματα. 

 

▪ Προσφέρουμε τυρί φέτα και στα δύο γεύματα. 
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▪ Προσφέρουμε τυρί  και στα δύο γεύματα. 

▪ Προσφέρουμε τρία (3) είδη φρούτων και στα δύο γεύματα. 

▪ Προσφέρουμε τρία (3) είδη γλυκού και στα δύο γεύματα. 

▪ Προσφέρουμε δύο (2) είδη γάλακτος και στα δύο γεύματα. 
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4.3 Βελτίωση των  Ποιοτικών Προδιαγραφών Πρώτων Υλών και 

Τροφίμων όπως κατ’ ελάχιστον ορίζονται από την Παρούσα 

Διακήρυξη  

 

Αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλες τις τεχνικές   προδιαγραφές 

(ποσοτικές και ποιοτικές ) όπως  ορίζονται στο Παράρτημα I, Μέρος Α της 

παρούσας Διακήρυξης ( σελ. 56-68), δηλώνουμε ότι: 

 

 

✓ Η εταιρία μας χρησιμοποιεί Πρώτες ύλες και Τρόφιμα Ά ποιότητας  από 

επώνυμους προμηθευτές πιστοποιημένους σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ και τις απαιτήσεις για εφαρμογή του συστήματος HACCP και ISO 9001. 

 

✓ H προσφορά μας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 

πρώτων υλών και τροφίμων και τους ειδικούς όρους της παρούσας 

Διακήρυξης και επιπλέον δηλώνουμε ότι: 

 

✓ Δεν θα χρησιμοποιήσουμε Κρέατα Κατεψυγμένα (Βόεια, Χοιρινά και 

Αρνιά)  και Πουλερικά Κατεψυγμένα (Κοτόπουλο, Γαλοπούλα)  

 

 

▪ Το Βόεια Κρέατα  θα είναι όλα νωπά Α/0 Ελληνικής προέλευσης.  

▪ Τα Χοιρινά Κρέατα θα είναι όλα νωπά Ελληνικής προέλευσης.  

▪ Τα πουλερικά (Κοτόπουλο και Γαλοπούλα) θα είναι όλα νωπά Ελληνικής 

Προέλευσης  

▪ Τα αυγά θα είναι ημέρας, ωοσκοπημένα, κατηγορίας Ά, μόνο Ελληνικής 

Προέλευσης. 

▪ Τα Ζυμαρικά θα είναι όλα Ά ποιότητας από 100% σιμιγδάλι Ελληνικής 

Προέλευσης.  

▪ Τα Ρύζια και τα Όσπρια  θα είναι όλα Ά ποιότητας Ελληνικής Προέλευσης.  

▪ Τα νωπά λαχανικά θα είναι ως επί το πλείστων Βιολογικής καλλιέργειας. 

▪ Το ψωμί θα διατίθεται σε λευκό, ολικής , πολύσπορο, τσιαπάτα, 

χωριάτικο. 

▪ Θα προσφέρουμε και ψωμί  χωρίς γλουτένη. 
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Ειδικότερα δηλώνουμε ότι : 

 

▪ Τα «πιάτα» του Χοιρινού και του Βόειου θα είναι αποκλειστικά από μπούτι 

Α/Ο ή σπάλα Α/Ο. Τα ανωτέρω τεμάχια θα είναι συσκευασμένα , σε 

συσκευασία κενού αέρος. 

▪ Οι Χοιρινές Μπριζόλες( χωρίς δέμα και λίπος)  θα είναι κομμένες ανά 

τεμάχιο και θα προέρχονται αποκλειστικά από μόλους τους αυχενικούς , 

θωρακικούς και οσφυϊκούς σπονδύλους και όχι μεμονωμένα τμήματα 

αυτών. 

▪ Τα «πιάτα» Χοιρινό Κοντοσούβλι και Χοιρινό Σνίτσελ θα προέχονται 

αποκλειστικά από φιλέτο χοιρινό (ψαρονέφρι) και από  χοιρινή μπριζόλα 

Α/Ο αντίστοιχα. 

▪ Το «πιάτο» Μοσχάρι Μπρεζέ θα προέρχεται αποκλειστικά μοσχάρι νουά. 

▪ Προσφέρουμε επίσης ζυμαρικά Ολικής Άλεσης και Χωρίς Γλουτένη. 

▪ Προφέρουμε επίσης ποικιλίες ρυζιού όπως είναι το μπασμάτι, καστανό και 

αρμπόριο. 

▪ Τα νωπά ψάρια  θα προέρχονται αποκλειστικά από τις κατά τόπους 

Ιχθυόσκαλες. 

▪ Στα «πιάτα» που συνοδεύονται από πουρέ πατάτας θα είναι αποκλειστικά 

από νωπή πατάτα και όχι από νιφάδες. 

▪ Όλα τα «πιάτα» των Ζυμαρικών θα συνοδεύονται από κεφαλοτύρι ή 

παρμεζάνα. 

▪ Θα προσφέρουμε επίσης και γάλα φρέσκο χωρίς λακτόζη για όσους έχουν 

δυσανεξία στην λακτόζη. 
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4.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

Κατά την παραλαβή όλων των Πρώτων και  Βοηθητικών υλών,  

πραγματοποιούνται όλοι οι αναγκαίοι οπτικοί και οργανοληπτικοί έλεγχοι  

(εμφάνιση, χρώμα, μυρωδιά, γεύση) για να επιβεβαιωθεί η καλή κατάστασή τους, 

ενώ παράλληλα ελέγχεται η αρτιμέλεια της συσκευασίας τους και οι ημερομηνίες 

λήξης. Η εταιρία μας υπήρξε πρωτοποριακή στην υιοθέτηση ενός πληροφοριακού 

συστήματος για τη διαχείριση της αποθήκης.  

Όλες οι πρώτες και βοηθητικές ύλες αποκτούνε ταυτότητα  κατά την παραλαβή, 

αφού σε αυτές τοποθετείται μια  ειδική ετικέτα  που φέρει τις ενδείξεις: είδος, 

ποσότητα, προμηθευτής, ημερομηνία παραλαβής και ημερομηνία λήξης. Πέρα από 

τις παραπάνω ενδείξεις η ετικέτα φέρει και ένα γραμμικό κώδικα ο οποίος είναι 

μοναδικός για κάθε προμηθευόμενο είδος. Κάθε φορά που η πρώτη ύλη 

μεταφέρεται από την αποθήκη στην παραγωγή η  ειδική ετικέτα  σκανάρεται και 

αυτόματα η πρώτη ύλη αφαιρείται από το απόθεμα.   

  

Έτσι, η εταιρία μας μέσω αναφορών από τον Η/Υ  μπορεί να γνωρίζει ανά 

πάσα στιγμή τι διαθέτει στην αποθήκη της και μπορεί μ’ αυτόν τον τρόπο να 

συντονίσει και τις προμήθειές της.  

  

Η αποθήκευση των  πρώτων υλών ποικίλει αναλόγως της φύσης τους και 

αφορά την ψύξη, κατάψυξη και την αποθήκευση σε συνθήκες περιβάλλοντος, μέχρι 

την εσωτερική διακίνησή τους με τα αναγκαία μέσα στον κατάλληλο χώρο 

προετοιμασίας τους. Τα προς αποθήκευση προϊόντα και υλικά διαχωρίζονται στις 

εξής κατηγορίες: ψάρια, κρέας, λαχανικά και φρούτα, αυγά  και τυροκομικά. Για 

κάθε κατηγορία υπάρχει ξεχωριστό ψυγείο, για να μην επιβαρύνει το ένα προϊόν το 

άλλο. Επίσης, τα προϊόντα που αποθηκεύονται σε συνθήκες περιβάλλοντος 

διαχωρίζονται σε χώρους ξηράς τροφής (μακαρόνια, ρύζι, κονσέρβες), χώρο 

αποθήκευσης κρεμμυδιών και πατάτας.  

Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στους χώρους των Εστιατορίων του 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου  και θα είναι παρασκευής φαγητών ημέρας. Τα φαγητά 

θα είναι πάντα ζεστά και το σερβίρισμά τους άψογο.  

 Η παρασκευή των γευμάτων γίνεται από έμπειρο προσωπικό (επικεφαλής του 

οποίου είναι ο σεφ) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε γεύματος και βασίζεται 

στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Η προετοιμασία των υλών που θα 

χρησιμοποιηθούν ξεκινάει το πρωί κάθε ημέρας με βάση το πρόγραμμα διατροφής 

και τον αριθμό των μερίδων. Τα υλικά που είναι έτοιμα τοποθετούνται σε σκεύη 

ανοξείδωτα, καλύπτονται και οδηγούνται στον ψυκτικό θάλαμο ημέρας που 
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βρίσκεται στο χώρο παραγωγής. Από εκεί ο μάγειρας μπορεί να προμηθευτεί ό,τι 

χρειαστεί για την παρασκευή των φαγητών.  

 Χρησιμοποιούνται κατάλληλα σκεύη και εξοπλισμός, παρακολουθούνται οι 

θερμοκρασίες των φούρνων και των ψυγείων και ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα 

για την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων και την αλλοίωσή 

τους (ποδοκίνητοι νεροχύτες, αποστειρωτές  μαχαιριών, κλπ.) ενώ τα διαφορετικά 

είδη γευμάτων σαλάτες, τυροκομικά, κρέατα, ψάρια κλπ. προετοιμάζονται σε 

αντίστοιχους ξεχωριστούς χώρους (ζαχαροπλαστείο, κρεοπωλείο, κλπ.).    

 Η προετοιμασία και το ψήσιμο των απαραίτητων μερίδων γίνεται με τέτοιο ρυθμό 

ώστε το έτοιμο φαγητό να οδηγείται απευθείας στο χώρο σερβιρίσματος ή αν 

χρειαστεί να παραμείνει όσο λιγότερο γίνεται στο θερμοθάλαμο πριν οδηγηθεί στο 

χώρο σερβιρίσματος. Έτσι, τα φαγητά παραμένουν πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμά 

τους είναι άψογο. Ακόμη, τα μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν θα 

ξαναχρησιμοποιούνται.   

 Τα στάδια της παρασκευής των «πιάτων ημέρας» , φαίνονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.  Η διανομή και διάθεση των γευμάτων γίνεται από το προσωπικό της 

εταιρείας.   

 Η διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και διάθεσης των 

εδεσμάτων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται  στο σύστημα ανάλυσης 

κρίσιμων σημείων ελέγχου  (HACCP) για το οποίο η εταιρία μας  έχει ελεγχθεί και 

πιστοποιηθεί βάση του προτύπου ISO 22000:2005. Το Σύστημα αυτό ελέγχεται 

πλήρως τόσο από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 

9001:2008, όσο και από Σύστημα Ιχνηλασιμότητας ISO 20005:2007, με τα οποία έχει 

πιστοποιηθεί η εταιρεία .  

  Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του τρόπου χειρισμού των τροφίμων, όταν 

η επεξεργασία αφορά κρύα και ζεστά προϊόντα.    

  

Διαγράμματα Ροής-Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας και Προληπτικά Μέτρα  

  

➢ Διαγράμματα ροής  

Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των φαγητών (ζεστών και κρύων), που 

παρασκευάζει η εταιρεία  

«Αμβροσία Catering Α.Ε» φαίνονται σχηματικά στο διάγραμμα που ακολουθεί.  

Ανάλογα με τα στάδια επεξεργασίας που ακολουθούνται, διακρίνονται οι 

διεργασίες:  

 

Ζεστα Φαγητά (Φαγητά Με Θερμική Επεξεργασία) 

κατάλληλη θερμοκρασία - Προετοιμασία συστατικών  
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(απόψυξη, αποσυσκευασία, κοπή κλπ.) – Προσωρινή αποθήκευση – Προετοιμασία 

φαγητού – Θερμική επεξεργασία – Διατήρηση με θέρμανση, Διατήρηση υπό ψύξη - 

Τοποθέτηση σε ισοθερμικά δοχεία – Μεταφορά – Παράδοση στον πελάτη (ή 

Αναθέρμανση – Σερβίρισμα).  

Κρύα Φαγητά (Χωρίς Θερμική Επεξεργασία) 

Παραλαβή συστατικών - Διατήρηση συστατικών στην κατάλληλη θερμοκρασία – 

Προετοιμασία συστατικών (αποσυσκευασία, κοπή κλπ.) – Προσωρινή αποθήκευση 

– Προετοιμασία φαγητού – Διατήρηση με ψύξη – Τοποθέτηση σε ισοθερμικά 

δοχεία – Μεταφορά – Παράδοση στον πελάτη (ή Σερβίρισμα).  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ( ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ) 

  

1.Προμήθεια, Παραλαβή 
  

2.Διατήρηση 
  

3.Απόψυξη 
  

σε ψύξη  
  

στο περιβάλλον  
  

σε κατάψυξη  
  

4.Προετοιμασία 
  

πλύσιμο  
  

καθαρισμός  
  

τεμαχισμός  
  

ανάμειξη  
  

κ.λπ.  
  

6 .Θερμική επεξεργασία  
(ψήσιμο, μαγείρεμα κ.λπ.) 

  

7.Ψύξη 
  

8 .Διατήρηση με  
ψύξη 

  
10 .Διατήρηση με  

θέρμανση 
  

11 .Ζεστό σερβίρισμα    
(εντός της επιχείρησης) 

  

13 .Ζεστό σερβίρισμα    
(εκτός της επιχείρησης) 

  

9.Επαναθέρμανση 
  12.Μεταφορά 

  

.Κρύο σερβίρισμα        5 
(εντός της επιχείρησης) 

  

9.Επαναθέρμανση 
  

14 .Κρύο σερβίρισμα        
(εκτός της επιχείρησης) 

  

12.Μεταφορά 
  

αποφλοίωση  
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➢ Στάδια παραγωγικής διαδικασίας και προληπτικά μέτρα  

  

Τα ζεστά και κρύα φαγητά, που σερβίρονται σε κάθε χώρο εστίασης 

παρασκευάζονται και καταναλώνονται αυθημερόν.  

Η εταιρεία για την παραγωγή των φαγητών ακολουθεί την ακόλουθη φιλοσοφία 

παραγωγής:  

Η προετοιμασία των υλών που θα χρησιμοποιηθούν ξεκινάει το πρωί κάθε ημέρας 

με βάση το Πρόγραμμα παραγωγής και τον αριθμό των μερίδων. Τα υλικά που είναι 

έτοιμα τοποθετούνται σε σκεύη ανοξείδωτα, καλύπτονται και οδηγούνται στον 

ψυκτικό θάλαμο ημέρας που βρίσκεται στο χώρο της παραγωγής. Από εκεί ο 

μάγειρας μπορεί να προμηθευτεί ότι χρειαστεί για την παρασκευή των 

μαγειρεμένων και κρύων φαγητών. Τα ζεστά φαγητά, αφού μαγειρευτούν/ψηθούν, 

είτε διατηρούνται εν θερμώ ή ψύχονται και τοποθετούνται σε ψυκτικό θάλαμο. Στη 

συνέχεια μεταφέρονται με ισοθερμικά δοχεία στον τόπο όπου θα διατεθούν. Αν 

σερβιριστούν από την ίδια της επιχείρηση τότε θα αναθερμανθούν και στη 

συνέχεια θα διατεθούν.  

  

Αντίστοιχα, τα κρύα φαγητά (σαλάτες κλπ.) τα οποία δεν υπόκεινται θερμική 

επεξεργασία, διατηρούνται υπό ψύξη έως ότου μεταφερθούν και διατεθούν.  

  

➢ Στάδια της παραγωγικής διαδικασίας  

  

Παραλαβή Συστατικών 

Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες έρχονται στην εταιρεία με ευθύνη των 

προμηθευτών. Ελέγχονται μακροσκοπικά στον χώρο παραλαβής για προβλήματα 

και γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας τους (στα ψημένα  ή κατεψυγμένα υλικά).  

 

  

Αποθήκευση Συστατικών  

  

Στην συνέχεια, οδηγούνται στην αποθήκη, όπου τα στοιχεία τους καταγράφονται 

στο ειδικό έντυπο. Ακολουθεί η τοποθέτηση τους στους αντίστοιχους ψυκτικούς 

θαλάμους ή στην ξηρή αποθήκη.  

  

Προετοιμασία Συστατικών – Προσωρινή Αποθήκευση  

  

Κάθε μέρα ο υπεύθυνος αποθήκης ετοιμάζει και προωθεί στο χώρο 

αποσυσκευασίας τα απαραίτητα υλικά για την παραγωγή των 

φαγητών/σαλατών/συνοδευτικών  σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής που 
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είναι ήδη γνωστό. Από τα προϊόντα απομακρύνεται η β’ συσκευασία και 

οδηγούνται στους χώρους προετοιμασίας.  

Το κρέας τεμαχίζεται και γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία. Τα παρασκευάσματα 

κρέατος τοποθετούνται σε καθαρά σκεύη και οδηγούνται στον ψυκτικό θάλαμο 

ημέρας στο χώρο παραγωγής.  

Τα λαχανικά υφίστανται μια πρώτη διαλογή με το χέρι για την απομάκρυνση των 

ακατάλληλων και στην συνέχεια πλένονται στο νιπτήρα λαχανικών, τεμαχίζονται 

στο επιθυμητό μέγεθος, ξεπλένονται με άφθονο νερό, στεγνώνουν, τοποθετούνται 

σε δοχεία και προωθούνται στον ψυκτικό θάλαμο ημέρας στο χώρο παραγωγής. Τα 

λαχανικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα κομμένα και πλυμένα την ημέρα 

παραγωγής. Λαχανικά που περίσσεψαν δεν χρησιμοποιούνται την επόμενη μέρα 

και απορρίπτονται.  

Τα τυροκομικά κόβονται σε διάφορα μεγέθη, τοποθετούνται σε δοχεία και 

προωθούνται στον ψυκτικό θάλαμο ημέρας στο χώρο παραγωγής.  

Τα αλιεύματα καθαρίζονται σε ξεχωριστό νιπτήρα και τοποθετούνται απευθείας 

στις λαμαρίνες που θα χρησιμοποιηθούν για το ψήσιμο.  

Το στάδιο της προετοιμασίας των συστατικών περιλαμβάνει αρκετές διεργασίες, 

όπως αποσυσκευασία, πλύσιμο, τεμαχισμό. Οι διεργασίες αυτές θα πρέπει να 

γίνονται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται επιμόλυνση από τα υλικά συσκευασίας, 

τα εργαλεία και τις επιφάνειες κοπής, τα χέρια και το ρουχισμό του προσωπικού.  

  

Προετοιμασία – Παραγωγή Γευμάτων  

  

Από τον ψυκτικό θάλαμο ημέρας τα υλικά οδηγούνται στους πάγκους εργασίας, 

όπου προετοιμάζονται τα φαγητά. Τα υλικά τοποθετούνται στις λαμαρίνες 

ψησίματος/κατσαρόλες μαζί με τα επιθυμητά υλικά γαρνιρίσματος και οδηγούνται 

για ψήσιμο/μαγείρεμα. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των φαγητών, όπου 

λαμβάνει χώρα ανάμιξη συστατικών, ελλοχεύει ο κίνδυνος επιμόλυνσης των 

τροφίμων.  

Κατά το στάδιο της θερμικής επεξεργασίας σκοτώνονται τα περισσότερα παθογόνα 

μικρόβια που ενδέχεται να υπάρχουν στο τρόφιμο.  

Στη συνέχεια, τα τρόφιμα που υπέστησαν θερμική επεξεργασία πρέπει να 

διατηρούνται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 65oC μέχρι να μεταφερθούν και 

διατεθούν στους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγεται η επιβίωση και ανάπτυξη 

επιβλαβών μικροοργανισμών. Γι’ αυτό το λόγο τα έτοιμα ψημένα/μαγειρεμένα 

φαγητά τοποθετούνται σε θερμοθάλαμο, ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους  

να ξεπεράσει τους 75oC.  
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Παραγωγή Σαλατών  

Από τον ψυκτικό θάλαμο ή απευθείας από την αποθήκη παραλαμβάνονται τα 

υλικά, προετοιμάζονται κατάλληλα (πλύσιμο, τεμαχισμός κλπ.), και οδηγούνται 

στους πάγκους όπου ετοιμάζονται οι σαλάτες .  

Οι σαλάτες αμέσως μετά την παρασκευή τους διατηρούνται υπό ψύξη, σε 

θερμοκρασία 5oC ή χαμηλότερη, έως να  διατεθούν στους καταναλωτές.  

  

➢ Προληπτικά Μέτρα  

  

Παραλαβή Συστατικών 

Κατά την παραλαβή όλων των τροφίμων είναι σημαντική η απουσία παθογόνων 

μικροοργανισμών και τοξινών, ιδιαίτερα στα τρόφιμα που δεν πρόκειται να 

υποστούν θερμική επεξεργασία πριν τη διάθεση τους για κατανάλωση.  

Ο χειρισμός των τροφίμων κατά την παραλαβή γίνεται με βάση όσα περιγράφονται 

στην Οδηγία Εργασίας Χειρισμός Των Τροφίμων.  

Οι πρώτες και βοηθητικές ύλες ελέγχονται μακροσκοπικά στον χώρο παραλαβής για 

προβλήματα εμφάνισης, συσκευασίας και σήμανσης σε συνδυασμό με έλεγχο της 

θερμοκρασίας τους (στα ψυγμένα ή κατεψυγμένα προϊόντα).  

  

Αποθήκευση Συστατικών  

Τα ψυγμένα ή κατεψυγμένα προϊόντα, εφόσον γίνουν αποδεκτά κατά την 

παραλαβή, πρέπει να μεταφερθούν άμεσα στους αντίστοιχους ψυκτικούς 

θαλάμους. Η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης ελέγχεται σε 

τακτική βάση με σκοπό την παρεμπόδιση της ανάπτυξης των μικροοργανισμών που 

υπάρχουν ήδη στα τρόφιμα.  

Ο χειρισμός των τροφίμων κατά το στάδιο αυτό γίνεται με βάση όσα περιγράφονται 

στην Οδηγία Εργασίας Χειρισμός Των Τροφίμων.  

Ο σωστός χειρισμός των τροφίμων κατά την αποθήκευση (διαχωρισμός ωμών – 

έτοιμων προς κατανάλωση) περιορίζει επίσης τη διασταυρούμενη επιμόλυνση των 

τροφίμων.  

  

Προετοιμασία Συστατικών – Προσωρινή Αποθήκευση  

Το στάδιο της προετοιμασίας των συστατικών περιλαμβάνει αρκετές διεργασίες, 

όπως αποσυσκευασία, πλύσιμο, τεμαχισμό. Οι διεργασίες αυτές θα πρέπει να 

γίνονται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται επιμόλυνση από τα υλικά συσκευασίας, 

τα εργαλεία και τις επιφάνειες κοπής, τα χέρια και το ρουχισμό του προσωπικού.  

Το προσωπικό πρέπει να τηρεί τις Οδηγίες Υγιεινής όπως περιγράφονται στην 

Υγιεινή Και Ασφάλεια Προσωπικού. 
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 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται  στην αποφυγή επαφής ενός έτοιμου προς 

κατανάλωση τροφίμου με γυμνά χέρια.  

Για την αποφυγή της διασταυρούμενης επιμόλυνσης θα πρέπει να ακολουθούνται 

οι κανόνες που διαχωρίζουν τις καθαρές από τις βρώμικες περιοχές και τα ωμά 

από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα .  

Η απόψυξη θα πρέπει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να μειώνεται η 

πιθανότητα μικροβιακής, επιμόλυνσης.  

Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το πρόγραμμα καθαρισμού και 

απολύμανσης χώρων,  

εξοπλισμού και επιφανειών  

 

Προετοιμασία Ζεστών και Κρύων Πιάτων  

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας των φαγητών, σαλατών όπου λαμβάνει χώρα 

ανάμιξη συστατικών, ελλοχεύει ο κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων.



 
 

123 

 

 

Θερμική Επεξεργασία Φαγητών  

Κατά το στάδιο της θερμικής επεξεργασίας σκοτώνονται τα περισσότερα παθογόνα 

μικρόβια που ενδέχεται να υπάρχουν στο τρόφιμο. Η θερμοκρασία του τροφίμου 

και ο χρόνος διατήρησης αυτής είναι σημαντικοί παράγοντες στο συγκεκριμένο 

στάδιο, καθώς είναι πιθανή η μικροβιακή επιβίωση αν το τρόφιμο δεν αποκτήσει 

την κατάλληλη θερμοκρασία για τον απαιτούμενο χρόνο.  

Ο κρίσιμος χρόνος και η θερμοκρασία διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του 

τροφίμου.  

Επειδή η μέτρηση κάθε προϊόντος που παράγεται δεν είναι εφικτή γίνονται έλεγχοι 

ρουτίνας προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η διαδικασία που τηρείται και ο 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι ικανά να επιτύχουν την αποδεκτή 

θερμοκρασία στο εσωτερικό του προϊόντος.  

Η συχνότητα των ελέγχων μπορεί να μειωθεί όταν προκύπτει από τα αρχεία που 

τηρούνται πως η συγκεκριμένη θερμική επεξεργασία δίνει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

 

 Διατήρηση Φαγητών Με Θέρμανση 

Τα φαγητά που υπέστησαν θερμική επεξεργασία πρέπει να διατηρούνται σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση των 60oC μέχρι να διατεθούν στους καταναλωτές, 

ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη των σπορίων των σπορογόνων μικροοργανισμών, τα 

οποία δεν καταστρέφονται με τη θερμική επεξεργασία.  

  

Διατήρηση Φαγητών Με Ψύξη 

Τα τρόφιμα που δεν υπέστησαν θερμική επεξεργασία (φαγητά, σαλάτες, 

συνοδευτικά) πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 5oC 

μέχρι να διατεθούν στους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη 

επιβλαβών μικροοργανισμών.  

Τα φαγητά/γλυκίσματα που υπέστησαν θερμική επεξεργασία πρέπει να ψυχθούν 

στους 10oC εντός 2 ωρών προκειμένου να αποφευχθεί ανάπτυξη σπορογόνων 

μικροοργανισμών που επιβίωσαν της θερμικής επεξεργασίας και, στη συνέχεια, να 

διατηρηθούν σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των 5oC μέχρι να διατεθούν στους 

καταναλωτές.  

  

Τοποθέτηση Σε Θερμοθαλάμους 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή επιμόλυνσης από τα χέρια του 

προσωπικού και στην τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής.  
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Μεταφορά  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάρκεια και στις συνθήκες μεταφοράς των 

φαγητών και γλυκών, ώστε τα τρόφιμα να παραμείνουν εντός της ζώνης 

επικίνδυνων θερμοκρασιών (5-60oC) για διάστημα όσο το δυνατό μικρότερο.  

  

Αναθέρμανση 

Τα τρόφιμα που διατηρούνται σε ψύξη αναθερμαίνονται έτσι ώστε η θερμοκρασία 

στο εσωτερικό του τροφίμου να ξεπεράσει τους 75oC.  

  

Σερβίρισμα  

Το έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο που πρόκειται να σερβιριστεί ζεστό πρέπει να 

έχει θερμοκρασία >65oC και να καταναλωθεί μέσα σε διάστημα 4 ωρών από το 

σερβίρισμα.  

Το έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο που πρόκειται να σερβιριστεί κρύο πρέπει να 

έχει θερμοκρασία <5oC και να καταναλωθεί μέσα σε διάστημα 4 ωρών από ο 

σερβίρισμα.  

Μετά το πέρας των 4 ωρών τα τρόφιμα πρέπει να απορρίπτονται και να μην 

καταναλώνονται.  

Στο στάδιο αυτό ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή επιμόλυνσης 

από τα χέρια του προσωπικού και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία και σκεύη. Η 

πιστή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής σε συνδυασμό με την άμεση διάθεση του 

προϊόντος στον καταναλωτή έχουν ως αποτέλεσμα την αποτροπή των κινδύνων στο 

στάδιο αυτό.  
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4.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρεία ‘‘ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.Ε.’’ λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πρώτων υλών, 

τη διαδικασία παραγωγής τελικών προϊόντων, αλλά και τη διαδικασία μεταφοράς, 

εγκατέστησε και εφαρμόζει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας ικανό για την παραγωγή 

ασφαλών προϊόντων. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η εταιρεία ‘‘ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.Ε.’’ εφαρμόζοντας το Διεθνές Πρότυπο ISO/DIS 

22005:2007 έχει ως σκοπό την εναρμόνιση με συγκεκριμένους Κανονισμούς και την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της.  

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζεται στη εταιρεία ‘‘ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.Ε.’’  

είναι ικανό να καταγράφει το ιστορικό των προϊόντων και να προσδιορίζει τη θέση μιας 

πρώτης ύλης προτού παραχθεί το τελικό προϊόν. Επίσης, είναι ικανό να αναγνωρίζει και 

να εντοπίζει μία μη-συμμόρφωση κατά την παραλαβή, την αποθήκευση, την επεξεργασία 

μέχρι και την παράθεση και/ή μεταφορά των τελικών προϊόντων στους πελάτες – 

φοιτητές. 

 

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας: 

-επαληθεύεται από τον Υπεύθυνο ΣΔΑΤ  

-εφαρμόζεται από τους υπευθύνους των τμημάτων παραλαβής, αποθήκευσης, 

επεξεργασίας (κουζίνας) και μεταφοράς. 

 

Στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας στην εταιρεία 

‘‘ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING A.Ε.’’ είναι: 

-ο πλήρης έλεγχος των πρώτων υλών αλλά και των παραγόμενων τελικών προϊόντων 

-η έγκαιρη απόσυρση των παραγόμενων προϊόντων (μέχρι πριν τη διάθεση για 

κατανάλωση) 

-η εναρμόνιση με τις ισχύουσες νομοθεσίες  

-η λήψη μέρους σε διαγωνισμούς. 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 



 
 

126 

 

Στο εγχειρίδιο ISO 22000 αναφέρονται αναλυτικά: 

-οι πρώτες ύλες και οι προδιαγραφές τους 

-τα παραγόμενα τελικά προϊόντα και οι προδιαγραφές τους 

-τα διαγράμματα ροής 

-η διαδικασία τήρησης εγγράφων 

-η διαδικασία τήρησης αρχείων 

-η διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού 

-η διαδικασία μη – συμμορφούμενων προϊόντων 

-η διαδικασία ανάκλησης  

-το πλάνο δειγματοληψίας 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τo σύστημα ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται κατά την παραλαβή των πρώτων υλών, την 

αποθήκευση, την παραγωγή, την παράθεση και/ή τη μεταφορά. 

Τηρούνται σχετικά αρχεία, από εκπαιδευμένο προσωπικό, τα καθήκοντα του οποίου 

καθορίζονται στο Καθηκοντολόγιο και έχουν γίνει αποδεκτά υπογράφοντάς τα. 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η εταιρεία πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου. Οι 

εσωτερικοί έλεγχοι για το σύστημα ιχνηλασιμότητας, πραγματοποιούνται συγχρόνως με 

τις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος ΣΔΑΤ. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Η εταιρεία πραγματοποιεί ανασκόπηση πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου. Οι 

ανασκοπήσεις για το σύστημα ιχνηλασιμότητας, πραγματοποιούνται συγχρόνως με τις 

ανασκοπήσεις του συστήματος ΣΔΑΤ. 
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4.6 ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

ISO 

1. Νωπά  Κρέατα 

1. ΛΑ.ΚΡΕ Α.Ε 

2. ΚΡΕΟΚΟΠΕΙΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ  ΜΟΝ.ΕΠΕ 

3. ΕΛΒΕΚ Α.Ε. 

ISO 22000:2005 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ HACCP   

       

ISO 22000:2005                                                                                 

2. Νωπά Πουλερικά, Αυγά 

1. ΑΓΡΟΖΩΗ 

2. ΛΑΚΡΕ ΑΕ 

3. ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005 

ISO22000:2005,14001:2004,9001:2008 

3. 
Ζυμαρικά-Τοματοειδή 

(Melissa, Primo Gusto, Ηλιος, ) 

1. ΔΑΚΟΣ  ΣΠ.ΠΑΝΑΓ ΑΒΕΕ 

2. ΕΛΕΤΡΟ A.E AE 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005 

4. 

Ζωμοί, Σούπες, Μυρωδικά, Πουρές, 

Σάλτσες, Βοηθήματα μαγειρικής, Έλαια κ.α 

( Knorr, Pummaro, Hellmann's, Lipton, 

Carte d'or, Ελαϊς) 

1. UNILEVER FOOD SOLUTIONS 

2. ZANAE A.E 

3. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ  

ΑΒΕΕ-ΚΑΛΑΣ ΑΕ 

4. ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Α.Ε 

5. ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. 

ISO 22000:2005,9001:2008 

ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 

 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005 

5. Έλαια ,Σπορέλαια, Ελιές 

 

 

1. EMELKO S.A 

2. ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ 

3. ΥΙΟΙ.Ι.Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕ 

 

IFS FOOD 

ISO 22000:2005 

FSSC 22000 

6. Κατεψυγμένα Λαχανικά 1. ΓΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ISO 9001:2008 

7. Κατεψυγμένα Ψάρια και Θαλασσινά 1. ΣΑΒΡΑΜΗΣ  ISO 9001:2008 

8. Ζύμες και  προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

1. ΕYBOΙΚΗ ΖΥΜΗ 

2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3. ΑΦΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΕΠΕ 

4. ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. 

5. PURATOS A.E.B.E 

 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005 

ISO 9001:2008 

ISO 22000:2005 
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9. Γαλακτοκομικά 
1. ΤΖΑΦΕΤΑΣ Α.Ε. 

2. ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ 

ISO 22000:2005,9001:2008 HALAL 

ISO 22000:2005,22002-1:2009,9001:2008 

10. 

 
Όσπρια και Ρύζια 

1. ΟΡΥΖΟΜΥΛΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

2. ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ 

 

ISO 22000:2005,9001:2008,14001:2004 

ISO 22000:2005 

 

11. Αναψυκτικά και νερά 
1. GREEN COLA HELLAS A.E 

2. ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ 

ISO9001:2008,22000:2005,22002-1:2009 

ISO 22000:2005 

12. 

Απορρυπαντικά, καθαριστικά και 

υπηρεσίες υγιεινής  (Απεντομώσεις, 

μυοκτονίες & απολυμάνσεις) 

1. Jonhson Diversey Hellas 

2. Ηygiene Service 

3. ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε 

4. I.ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΠΕ 

ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008 

ISO 9001:2015,14001:2015 

ISO 9001:2008 

13. 
 

Κονσέρβες 

1. ΣΕΡΚΟ FOODS Α.Ε 

2. ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε 

ISO 22000:2005,9001:2008 

ISO 22000:2005 

14. 

Aτομικές 

συσκευασίες(μέλι,μαρμελάδα,χαλβάς 

,μαργαρίνη,βούτυρο αγελάδος,καφές) 

1. ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ 

3. ΚΟΠΑΝΗΣ ΑΕ 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005 

ISO 22000:2005,9001:2008 

15. 
 

Τυροκομικά 

1. ΤΖΑΦΕΤΑΣ Α.Ε 
2. ΤΡΙΚΚΗ AE 
3. ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε 
4. ΔΙΑ-ΤΥΠ Α.Ε.Β.Ε 

ISO 22000:2005,9001:2008 HALAL 
ISO 22000:2005,22002-1:2009 
ISO 9001:2015 
ISO 22000:2005 

16. Άλευρα 
1. ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ Α.Ε 

 
ISO 22000:2005 

      17.  Φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
1. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
2. ΑΓΡΟΤ.ΣΥΝ.ΠΑΡ ΚΗΠ.ΜΕΓΑΡΩΝ 

ISO 22000:2005 
 
ISO 22000:2005 

   18.  Υλικά Συσκευασίας 
1. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΒΕΕ 
2. ΚΟΠΑΝΗΣ ΑΕ 

ISO 9001:2008 
 
ISO 22000:2005,9001:2008 

 

 Στο παράρτημα  Ζ της Τεχνικής Προσφοράς επισυνάπτονται 

ενδεικτικά  τα Πιστοποιητικά  Ποιότητας Των Εγκεκριμένων 

Προμηθευτών 
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5. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ   
 

Το προσφερόμενο εδεσματολόγιο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Ειδικότερα συμπεριλαμβάνει: 

1. Πρωινό,   το οποίο θα σερβίρεται καθημερινώς από τις 8:00  έως τις 9:30 και 
συμπεριλαμβάνει: 
 
✓ Ποικιλία Ροφημάτων 
✓ Ποικιλία Εδεσμάτων και Συνοδευτικών 

 

2. Μεσημεριανό το οποίο θα σερβίρεται από τις 12.00  έως τις 16:00 και 
συμπεριλαμβάνει: 

 
✓ Πρώτο πιάτο με δυνατότητα επιλογής από τέσσερα (4) είδη. 
✓ Κυρίως πιάτο και μάλιστα με δυνατότητα επιλογής του φοιτητή από τέσσερα 

(4) είδη.  
✓ Γαρνιτούρα με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 
✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από έξι (6) είδη σαλατών( 2 είδη 

νωπής, 2 είδη βραστής & 2 είδη πολυσαλάτας). 
✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από δύο (2) είδη  (τυρί φέτα  και 

επιλογή από τυρί )  
✓ Συνοδευτικό (Φρούτο εποχής) με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 
✓ Συνοδευτικό (Γλυκό-Επιδόρπιο) με δυνατότητα επιλογής τρία (3) είδη. 
✓ Συνοδευτικό (Γάλα) με δυνατότητα επιλογής δύο (2) είδη. 

 

3. Βραδινό το οποίο θα σερβίρεται από τις 19:00 έως 21:30 και συμπεριλαμβάνει: 
 
✓ Πρώτο πιάτο με δυνατότητα επιλογής από τέσσερα (4) είδη. 
✓ Κυρίως πιάτο και μάλιστα με δυνατότητα επιλογής του φοιτητή από τρία (3) 

είδη.  
✓ Γαρνιτούρα με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 
✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από έξι (6) είδη σαλατών( 2 είδη 

νωπής, 2 είδη βραστής & 2 είδη πολυσαλάτας). 
✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από δύο (2) είδη  (τυρί φέτα  και 

επιλογή από τυρί)  
✓ Συνοδευτικό (Φρούτο εποχής) με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 
✓ Συνοδευτικό (Γλυκό-Επιδόρπιο) με δυνατότητα επιλογής τρία (3) είδη. 
✓ Συνοδευτικό (Γάλα) με δυνατότητα επιλογής δύο (2) είδη. 
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4. Περίοδος Νηστειών: Τις νηστίσιμες  ημέρες προσφέρουμε μία νηστίσιμη επιλογή 
ανά γεύμα και δείπνο. 

 

5. Ειδικά Μενού: Προσφέρουμε ειδικά μενού για τους χορτοφάγους φοιτητές, για 
τους διαβητικούς φοιτητές και για τους μουσουλμάνους φοιτητές (για 
λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον κατάλογο «ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΝΟΥ») 

  

 Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

• Πρώτο πιάτο ( επιλογή από 4 είδη) 

• Κυρίως πιάτο ( επιλογή από 4 είδη στο γεύμα και από 3 είδη στο δείπνο) με 

συνοδεία γαρνιτούρας (επιλογή από 3 είδη) 

• Συνοδευτικό-σαλάτα ( επιλογή από 6 είδη) 

• Συνοδευτικό-τυρί φέτα και  τυρί ( επιλογή από τυρί φέτα ή τυρί ) 

• Συνοδευτικό-Γλυκό-επιδόρπιο ( επιλογή από 3 είδη) 

• Συνοδευτικό-Φρούτο εποχής ( επιλογή από 3 είδη) 

• Συνοδευτικό-Γάλα  ( επιλογή από 2 είδη)  

• Ψωμί ( επιλογή από 5 είδη) 

 

➢ Κατόπιν σχετικής  έγκρισης της επιτροπής σίτισης του Ιδρύματός σας 

είμαστε στην διάθεσή σας να βελτιώνουμε το πρόγραμμα σίτισης ανάλογα 

με τα εποχικά δεδομένα χωρίς να αλλοιώνουμε την ουσία του μενού.  
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5.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΠΡΩΙΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ  

 

 

Επί καθημερινής βάσης προσφέρουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΟΥ  το 

οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη: 

ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

• ΚΑΦΕΣ 

➢  στιγμιαίος 

➢  φίλτρου 

➢  χωρίς καφεΐνη 

• ΤΣΑΙ 

➢ μαύρο  

➢ πράσινο  

➢  μέντα 

➢  φρούτα του δάσους 

➢  καραμέλα 

➢ χαμομήλι 

• ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο 

➢  πλήρες 3,5% λιπαρά 

➢  ελαφρύ 1,5% λιπαρά 

➢  χωρίς λακτόζη 

• ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ  

➢  πορτοκάλι 

➢ ροδάκινο 

➢ Βερίκοκο 

➢ Κοκτέιλ 
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ΕΔΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

• ΨΩΜΙ 

➢  λευκό τύπου 70% 

➢ ολικής άλεσης 

➢  χωριάτικο 

• ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

➢  λευκές 

➢ ολικής άλεσης 

• ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ 

➢  σίτου 

➢  ολικής άλεσης 

• ΒΟΥΤΥΡΟ-ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

➢ γάλακτος Ά ποιότητας σε ατομικές σκευασίες 10γρ. 

➢ μαργαρίνη γάλακτος Ά ποιότητας σε ατομικές σκευασίες 

10γρ. 

• ΖΑΧΑΡΗ 

➢ λευκή σε ατομικές σκευασίες 4γρ. 

➢ καστανή σε ατομικές σκευασίες 4γρ. 

• ΜΕΛΙ 

➢ άνθεων σε ατομικές συσκευασίες 20γρ. 

• ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 

➢ φράουλα σε ατομικές συσκευασίες 20γρ. 

➢ Βερίκοκο σε ατομικές συσκευασίες 20γρ. 

➢ κεράσι σε ατομικές συσκευασίες 20γρ. 

• ΤΥΡΙΑ 

➢ φέτα 

➢ κασέρι 

➢  Edam 
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➢  γκούντα 

➢  Μανούρι 

➢ μοτσαρέλα 

• ΑΥΓΑ 

➢ βραστά 

➢ ομελέτα με τυρί 

• ΠΙΤΕΣ 

➢ τυρόπιτα 

➢ σπανακόπιτα 

➢ κουρού 

• ΚΕΙΚ 

➢ βανίλια 

➢ σοκολάτα 

➢ ανάμικτο 

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

➢ σίτου 

➢ ολικής άλεσης 

• ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ 

➢ λευκά 

➢ ολικής άλεσης  

• ΚΡΟΥΑΣΑΝ  

➢ βουτύρου 

➢ σοκολάτα 

➢ μαρμελάδα 

• ΦΡΟΥΤΑ 

➢ μήλο 

➢ πορτοκάλι 

➢ μπανάνα 
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➢ ροδάκινο 

➢ νεκταρίνι 

➢ αχλάδι 

• ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 

➢ Ροδάκινο 

➢ Ανανάς 

➢ Κοκτέιλ 

• ΚΡΕΜΕΣ 

➢ ρυζόγαλο 

➢ αραβοσίτου ( βανίλια & σοκολάτα) 

• ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

➢ αγγουράκια ζουλιέν 

➢ ντομάτες ζουλιέν 

➢ καροτάκια ζουλιέν 

➢ πίκλες 

➢ τουρσί 

• ΔΙΑΦΟΡΑ 

➢ τσουρεκάκι 

➢ βουτήματα 
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5.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)  

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ  

ΔΥΟ (2) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (1η-3η & 2η-4η) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1η–3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΓΕΥΜΑ  Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σαββάτο  Κυριακή  
Πρώτο Πιάτο  

(επιλογή από 4 είδη) 

Κρεμμυδόσουπα 

Παντζαροσαλάτα 
Κοτόπιτα 

Σπανακοτυρόπιτα 

Καστοριάς 
 

Σούπα με κρέμα σπανάκι 

Πίτσα μαργαρίτα 
Μακεδονίτικη 

κολοκυθόπιτα 

Σουπιές Στιφάδο 
 

 

 

Ψαρόσουπα 

Μελιτζάνες τυρί 
Σπανακοτυρόπιτα 

Καστοριάς 

Κοζανίτικο κιχί με φέτα 
και πράσο 

 

 

Σούπα με μακαρονάκι και 

φασόλια 
Σουπιές στιφάδο 

Μακεδονίτικη 

πρασοκιμαδόπιτα 
 

Κοτόσουπα αυγολέμονο 

Σουφλέ πατάτας 
Μανιτάρια λεμονάτα 

τηγανητά 

Καλαμαράκια βραστά 
σαλάτα 

 

 

Σούπα με κοκκινιστό 

τραχανά 
Κιμαδοκολούρες 

Τονοσαλάτα 

Παντζαροσαλάτα 
 

Σούπα βελουτέ πατάτας 

Μελιτζανόπιτα 
Σουπιές κρασάτες 

Καλαμαράκια τηγανητά 

 
 

 

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

Μοσχάρι γιουβέτσι 

 
Χοιρινό κοντοσούβλι του 

ΣΕΦ 

 

Μοσχάρι Ορλώφ 

 
Κρέπες (γέμιση με κιμά 

και κόκκινη σάλτσα) 

 

 

Μουσακάς 

 
Χοιρινή τηγανιά με ελιές 

και θυμάρι Χαλκιδικής 

 

Αρνί Γιουβέτσι 

2 ή Ομελέτα με μανιτάρια 

 

Κοτόπουλο Μπιριάνι  

 

Βακαλάος λεμονάτος με 

μυρωδικά 

 

Κοτόπουλο τηγανιά  

 

Ταλιατέλες με Σολωμό  

 

Γαλοπούλα στήθος φέτα 

 

Κοτόπουλο Πανέ  

 

3 ή Αρνάκι Φρικασέ  

 

Φασόλια γίγαντες 

φούρνου 

 

Σουφλέ λαζάνια 

 

Φακές σούπα  

 

Καλαμαράκια γιαχνί  

 

Σαρδέλα λεμονάτη  

 

 

Πέρκα λεμονάτη με 

μυρωδικά  

 

 

4 Ριγκατόνι με τέσσερα 

τυριά 

 

Ριζότο με θαλασσινά Γεμιστά με ρύζι Γιουβαρλάκια σούπα Πατάτες γιαχνί με 

μπιζέλια 

Χανιώτικο μπουρέκι Πλακωτή Κυκλάδων 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 

(επιλογή από 3 είδη) 

 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 6   είδη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 
βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
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Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2   είδη) 

 

 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 3 είδη) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό 

(επιλογή από 3 είδη) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2 είδη) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  

γάλακτος (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

ΔΕΙΠΝΟ Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σαββάτο  Κυριακή  

 

 

Πρώτο Πιάτο  

(Επιλογή από 4 είδη) 

Αρακόσουπα με πράσα 

Τονοσαλάτα 

Κολοκυθάκια φρέσκα 
τηγανητά 

Λαχανοντολμάδες 
αυγολέμονο 

 

Σούπα γαλοπούλας με 

λαχανικά 

Τορτίγιες με πατάτες και 
φρέσκο κρεμμύδι 

Κρέπες με γέμιση 
μανιτάρια 

Τυρόπιτα στο τηγάνι 

 
 

Σούπα κάρδαμο  

Πατατοσαλάτα με ελιές 

Βίδες σαλάτα 
Κολοκυθοκεφτέδες με 

άνηθο και πράσο 
 

 

 

Καροτόσουπα βελουτέ με 

πράσα 

Τάρτα με σπανάκι 
Μελιτζανοσαλάτα 

Ομελέτα με μανιτάρια 
 

 

Κρεατόσουπα με διάφορα 

λαχανικά 

Κρεμμυδόπιτα 
Κοχυλάκια σαλάτα 

Πίτσα μαργαρίτα 
 

Σούπα ριζότο μανιτάρια 

Σπανακοπιτάκια 

Θράψαλα γιαχνί με 

πατάτες 

Κοζανίτικο κιχί με φέτα 

και πράσο 

 
 

 

Σούπα μινεστρόνι αλά 

μιλανέζε 

Κρέπες με γέμιση τυρί 
Κροκέτες μπακαλιάρου 

Μελιτζάνες τυρί 
 

 

 
 

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

Γαλοπούλα σπέσιαλ ρολό 

 
Κεφτεδάκια σάλτσα με 

πιλάφι 

 

Καλαμαράκια  τηγανιτά  

 

 

Χοιρινό Σνίτσελ  

 
Μπιφτέκι σχάρας  

 
Σουτζουκάκια 

σμυρνέϊκα  

 

Ιταλικό Παστίτσιο  

 

2 ή Φιλέτα γαλέου 

 

Αγκινάρες αλλά πολίτα 

 

Αρακάς  

 

Σουπιές σπανάκι 

 

Ρεβίθια σούπα Πιπεριές φούρνου με 

τυρί  

Ομελέτα στραπατσάδα 

 

 

3 

 

 

Κρεατόπιτα 

 

Ψάρι αλά σπετσιώτα Σαγανάκι με γαρίδες 

 

Μπριάμ 

 

Μοσχαρίσια μπριζόλα 

 

Μακεδονίτικη 

κολοκυθόπιτα 

 

Τυρόπιτα στα τηγάνι 
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ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 

(επιλογή από 3 είδη) 

 

 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 6 είδη) 

 

 

 

 

 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 
Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2   είδη) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 
 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 3 είδη) 

 

 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό 

(επιλογή από 3 είδη) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2 είδη) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2η–4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΓΕΥΜΑ  Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σαββάτο  Κυριακή  
Πρώτο Πιάτο 

 (επιλογή από 4 είδη) 

Κρεατόσουπα με 

κριθαράκι 
Σουφλέ λαζάνια 

Κολοκυθοκεφτεδες 

Χορτόπιτα 
 

 

Ντοματόσουπα βελουτέ 

Σουφλέ πιπεριές και 
μανιτάρια 

Πιτάκια με μυζήθρα 

Μελιτζανόπιτα 
 

Χορτόσουπα 

Τάρτα με λουκάνικα 
Πίτσα μαργαρίτα 

Τονοσαλάτα 

 

Σούπα κρέμα αγκινάρας 

Παραδοσιακή μλήνα 
Σερρών 

Πιπεριές Φλωρίνης 

Σουφλέ πατάτας 
 

 

 
 

Σούπα κρέμας μπρόκολο 

Φασόλια σαλάτα με τόνο 
Κοχυλάκια σαλάτα 

Τορτίγιες με πατάτες και 

φρέσκο κρεμμύδι 
 

 

Σούπα κρέμας σπανάκι 

Κρεατόπιτα 
Κολοκυθόπιτα με τυρί 

Μελιτζανόπιτα 

 
 

Ψαρόσουπα 

Πιπεριές φούρνου με τυρί 
Τάρτα με σπανάκι 

Κιμαδοκολούρες 

 
 

 

Κυρίως Πιάτο  

1 ή 

Μοσχάρι Μπρεζέ 

 

Χοιρινά φιλετάκια με 

σως μουστάρδα 

 

Μοσχάρι Στρογγανόφ 

 

Κρέπες με γέμιση 

Μανιτάρια 

 

Παστίτσιο 

 

 

Χοιρινή Πανσέτα 

 

Αρνάκι ατζέμ πιλάφι 

 

2 ή Ομελέτα φούρνου 

 

 

Κοκοράκι κρασάτο  

 

Φιλέτο Σεϊθ   με σως 

μουσελίν 

Κοτόπουλο σουβλάκι  

 

Σουφλέ λαζάνια 

 

Μπιφτέκι  Γαλοπούλας Κοτόπουλο Γκαράμ 

Μασάλα  

 

3 ή Αρνάκι κλέφτικο 

 

Ρεβίθια σούπα 

 

Σουφλέ τυριού 

 

 

Φασόλια σούπα  

 

Γαρίδες με κόκκινη 

σάλτσα  

 

Γαύρος στο φούρνο  

 

Λαβράκι αλα σπετσιώτα  

 

4 Χυλοπίτες πηλιορείτικες Τρουμπετίνα με 

θαλασσινά 

Κανελόνια με σπανάκι Μακαρόνια με μπαλάκια 

κιμά κοκκινιστά 

Ρύζι Αμβροσία Μουσακάς Λαχανικών Μελιτζάνες 

παπουτσάκια  

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 

(επιλογή από 3 είδη) 

 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

( επιλογή από 6 είδη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  
Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
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Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2   είδη) 

 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

Τυρί φέτα  
Τυρί  

(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 3 είδη) 

 

 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Φρούτο  

(επιλογή από 3 είδη) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 
φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2 είδη) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

ΔΕΙΠΝΟ Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σαββάτο  Κυριακή  

 

 

Πρώτο Πιάτο 

 (επιλογή από 4 είδη) 

Σούπα  βελουτέ πατάτας 

Σουφλέ σπανάκι 
Κοχυλάκια σαλάτα 

Πατατοσαλάτα με ελιές 
 

Στριφτή τυρόπιτα 

Κοζανίτικη 
Τορτίγιες με λαχανικά 

Σπανακοπιτάκια 
Λαχανοντολμάδες 

αυγολέμονο 

 
 

Τυροπιτάκια 

Κρέπες με γέμιση τυρί 
Τάρτα με σπανάκι 

Ρεβυθοκεφτέδες 
 

 

Κοτόσουπα αυγολέμονο 

Πιπεριές τηγανιτές με 
λαδολέμονο 

Σουφλέ πιπεριές και 
μανιτάρια 

Πατζαροσαλάτα 

 

Σούπα με μακαρονάκι και 

φασόλια 
Σουφλέ ψαριού 

Τάρτα με σπανάκι 
Πιτάκια με μυζήθρα 

 

 
 

 

Καροτόσουπα βελουτέ με 

πράσα 
Τορτίγιες με λιωμένο τυρί 

και κιμά 
Φιογκάκια σαλάτα 

Καλαμαράκια κρασάτα 

 
 

 

Σούπα ριζότο μανιτάρια 

Ντοματοκεφτέδες 
Πιπεριές Φλωρίνης 

Σούπα κρέμα αγκινάρας 
 

 

Κυρίως Πιάτο  

1 ή 

Γαλοπούλα με ραβιόλια  

 

Χάμπουργκερ ανοιχτό με 

μπιφτέκι μοσχαρίσιο 

 

Κροκέτες μπακαλιάρου 

 

Χοιρινή Μπριζόλα  

 

Μπιφτέκι σχάρας Λαζάνια  με κιμά  

 

Χορτόπιτα 

 

2 ή Τσιπούρα πλακί 

φούρνου  

 

Φασολάκια  

 

Μελιτζάνες ραγού 

 

Χταπόδι κοκκινιστό με 

ζυμαρικά 

 

Μπάμιες 

 

Ομελέτα στραπατσάδα 

 

 

Σουπιές με σπανάκι  

 

3 

 

 

 

 

Τυροκροκέτες Καλαμαράκια με 

μανέστρα 

Φασόλια σούπα 

Πρεσπών 

Φακές Φαρσάλων με 

κριθαράκι 

 

Μοσχάρι ταζίν 

Κολοκυθοκεφτέδες με 

άνηθο και πράσο  

 

Σουτζουκάκια με 

ζυμαρικά με σάλτσα 

ντομάτας 
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ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 

(επιλογή από 3 είδη) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 6 είδη) 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 
 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

βραστή  

Δύο είδη σαλάτας εποχής 

ωμή 

Δύο είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 
 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2  είδη) 

 

 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 
 

Τυρί φέτα  

Τυρί 
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Τυρί φέτα  

Τυρί  
(Βλέπε επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 3 είδη) 

 

 

 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία είδη 

γλυκών-επιδορπίων 

(Βλέπε επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό 

(επιλογή από 3 είδη) 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Επιλογή από τρία είδη 

φρούτων εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο συνοδευτικών) 

 

Συνοδευτικό  

(επιλογή από 2 είδη) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 είδη  
γάλακτος (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

κατάλογο συνοδευτικών) 
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5.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΑΤΩΝ   

 

I. ΣΑΛΑΤΕΣ  

(όλες οι σαλάτες παρασκευάζονται εντός των εγκαταστάσεων των εστιατορίων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

 

ΕΙΔΟΣ 

Σαλάτα εποχής ωμή: 

• Λάχανο 

• Λάχανο-Καρότο 

• Πολίτικη 

• Μαρούλι 

• Μαρούλι- άνηθος-κρεμμυδάκι φρέσκο 

• Ντομάτα 

• Ντομάτα-Αγγούρι 

• Χωριάτικη 

• Πολύχρωμη 

• Λάχανο-Καρότο-Μαρούλι 

• Ντομάτα-αγγούρι-πιπεριά 

 

 

Σαλάτα εποχής βραστή: 

• Χόρτα (αντίδια, ή ραδίκια, ή βλίτα) 

• Παντζάρια 

• Μπρόκολο 

• Κουνουπίδι 

• Κολοκυθάκια βραστά 

• Πατατοσαλάτα 

• Μαυρομάτικα Φασόλια 

• Ρεβίθια με κουσκούς 

• Ποικιλία οσπρίων  

 

 

Πολυσαλάτες: 

• Μεξικάνικη 

• Ρόκα-Μαρούλι-Λόλα  

• Σπανάκι-Καλαμπόκι-Γραβιέρα  

• Ζυμαρικών 

• Τονοσαλάτα 

• Κινόα και Χαλούμι 
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• Πέστο Αρακά και Μυζήθρα 

• Ταμπουλέ 

• Νισουάζ 

• Ρύζι με σολομό 

• Μελιτζανοσαλάτα 

• Καπρέζε 

• Σπανάκι με Ταλαγάνι ψητό 

• Μεσογειακή σαλάτα με ρεβίθια 

• Πατατοσαλάτα με αγκινάρες 

• Σισιλιάνα 

 
 
 
 

II. ΤΥΡΙΑ  

(όλα τα τυριά θα  κόβονται  εντός των εγκαταστάσεων των εστιατορίων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

Τυριά: 

• Φέτα 

• Ανθότυρο 

• Γκούντα 

• Κασέρι 

• Γραβιέρα 

• Χαλούμι 

• Κεφαλοτύρι 

• Μυζήθρα 

• Μοτσαρέλα 

• Τσένταρ 

• Έμενταλ 

• Κεφαλογραβιέρα 
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III. ΓΙΑΟΥΡΤΗ-ΓΑΛΑ 

 
(όλα τα γιαουρτάκια θα είναι σε ατομικές συσκευασίες 180-200γρ. , και όλα τα 

γάλατα θα είναι σε συσκευασίες του ½ ή 1 Λίτρου) 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

Γιαούρτη: 

• Αγελαδινό πλήρες  

• Αγελαδινό ελαφρύ  

• Πρόβειο  

• Στραγγιστό πλήρες 

• Στραγγιστό ελαφρύ 

Γάλα: 

• Αγελαδινό πλήρες  

• Αγελαδινό ελαφρύ 

• Χωρίς Λακτόζη 

 

 

 
 

 
 

IV. ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ * 

 
(όλες οι γαρνιτούρες παρασκευάζονται εντός των εγκαταστάσεων των εστιατορίων 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

 

ΕΙΔΟΣ 

Πιλάφι, ριζότο, μπασμάτι, μακρύκοκο, καστανό 

Αρακάς, φασολάκια στρογγυλά, αγκινάρες 

Ρύζι με αρακά, ρύζι με καρότο 

Ριζότο με μανιτάρια, ριζότο με πιπεριές  

Σπαγγέτι, πέννες, λιγκουίνι,βίδες, τρουμπετίνα 

Κριθαράκι, κοχυλάκια, κοφτό, φαρφάλες 

Πατάτες λεμονάτες φούρνου 

Πατάτες ριγανάτες 

Πατάτες τηγανιτές, πατάτες τηγανιτές με τυρί τριμμένο 
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Πατάτες μεθυσμένες, πατάτες βουτύρου 

Πουρές πατάτας 

Πατάτες κοκκινιστές, πατάτες baby 

Πατάτες με μυρωδικά 

Χόρτα (αντίδια, ραδίκια, λάπαθα, σπανάκι) 

Πρασόρυζο, λαχανόρυζο, φακόρυζο 

Καρότα baby, καρότα bay σωτέ 

Πουρές καρότου 

Πατάτες αλλιμέντ 

Μπρόκολο, κουνουπίδι 

Πατατοσαλάτα, πατατοσαλάτα με μυρωδικά 

Λαζάνια, παπαρδέλες, ταλιατέλες 

Πατάτες νουαζέτ 

Πατάτες ντοφίν 

Παντζάρια, φασολάκι πλατύ, καλαμπόκι 

Πιπεριές ψητές, μελιτζάνες φούρνου 

Πουρές μελιτζάνας, πουρές κολοκύθας 

Πουρές πατάτας ογκραντέν 

Χούμους, χούμους με ντομάτα και φέτα 

Πατάτες παπρικάζ, σκορδαλιά πατάτας 

Μανιτάρια αλα κρεμ, μανιτάρια σχάρας 

Πιλάφι με ντοματίνια, πιλάφι μιλανέζα, πιλάφι με 

κιτρινόριζα, πιλάφι με σαφράν 

Ποικιλία (πιλάφι, αρακάς, καρότο), (κοχυλάκια, χόρτα) 

Ποικιλία (πουρές, χόρτα), (πουρές, αρακάς, καρότο) 

Ποικιλία (πιλάφι, μπρόκολο, κουνουπίδι) 

Ποικιλία (σπαγγέτι, κουνουπίδι, καρότα)  

Πλιγούρι, κουσκούς , κρέτσα, ρεβιρόρυζο 

 
* Η γαρνιτούρα όπως και η σύνθεση της ποικιλίας που θα προσφέρεται θα 

ταιριάζει με το κυρίως πιάτο που θα συνοδεύει. 
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V. ΦΡΟΥΤΑ (όλα εγχώριας παραγωγής ) 

 

ΕΙΔΟΣ 

Φρούτο εποχής: 

• Μήλο, Πορτοκάλι, ροδάκινο, αχλάδι 

• Σταφύλι, φράουλες, βανίλιες, νεκταρίνια, ακτινίδια 

• Κεράσια, βερίκοκα, δαμάσκηνα, μανταρίνια 

• Καρπούζι, πεπόνι, μπανάνα, ανανάς, κυδώνια  

• Ρόδι, φιρίκια, γκρέιπφρουτ, σύκα, σταφίδες και αποξηραμένα 

φρούτα  

 

 

 

VI. ΓΛΥΚΑ – ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

(όλα τα γλυκά-επιδόρπια παρασκευάζονται εντός των εγκαταστάσεων των 

εστιατορίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

 

ΕΙΔΟΣ 

• Γλυκά ταψιού με σιρόπι (ραβανί, κανταΐφι, σαραγλί, τουλούμπα, 

γιαννιώτικο, εκμέκ, δίπλες, σου καραμέλας, ινδοκάρυδο, ροξάκια, 

σκαλτσούνια ) 

 

• Γλυκά σε φόρμες (μπακλαβάς, τρίγωνα, τιραμισού, πανακότα, 

πουτίγκα, cupcakes, pancakes, muffins, brownies, κοκ, μιλφειγ, 

προφιτερόλ, cheesecake ) 

 

• Κρέπες  (με γέμιση  κάστανο, μήλα και καρύδια, μαρμελάδα, μέλι, 

σοκολάτα, φρούτα, κλπ) 

• Τάρτες γλυκές ( με γέμιση αμύγδαλα και cranberries, λεμόνι, 

αχλάδι, μαρμελάδες, φρούτα του δάσους) 

• Κομπόστες διάφορες ( ροδάκινο, ανανάς, κοκτέιλ) 

• Κρέμες διάφορες (βανίλια, σοκολάτα, ανάμικτη) 

 

• Ρυζόγαλο, κρέμες πιάτου, κρεμ μπρουλέ, μπουγάτσα, φανουρόπιτα, 

κολοκυθόπιτα με κανέλα, στρούντελ μήλου, πιτάκια με ταχίνι, 

πορτοκαλόπιτα, λεμονόπιτα.  

 

• Ζελέδες ( φράουλα, κεράσι, μπανάνα, ανανάς, φρούτα του δάσους,) 

• Μους ( βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, στραρτσιατέλα) 
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• Κέικ διάφορα (μήλου, καρότου, αμυγδάλου, βανίλιας, σοκολάτας) 

• Τσουρέκια διάφορα ( σοκολάτα, κρέμα βανίλια, κάστανο, βύσσινο)  

 

• Λουκουμάδες, λουκουμάδες με μέλι και κανέλα, λουκουμάδες με 

buenno, λουκουμάδες με πραλίνα φουντουκιού, λουκουμάδες με 

Ferrero 

• Χαλβάδες (βανίλια, κακάο, φιστίκι, Φαρσάλων, σιμιγδάλι ) 

 

• Βάφλες ( με γέμιση σοκολάτα, πραλίνα, Buenno, Ferrero, 

Nutella,μέλι, μαρμελάδα, μπισκότο, φρούτα  εποχής) 

• Κορμοί και ρολλάκια με γέμιση σοκολάτα, σοκολάτα μπισκότο, 

βανίλια, μαρμελάδες διάφορες 

• Pan cakes με μέλι, Pan cakes με σιρόπι σοκολάτας, Pan cakes με 

μύρτιλο 
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5.4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΝΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΧΟΡΤΟΦΑΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΓΕΥΜΑ 

 Σούπα 
οσπρίων 
(φακές) 

 

 

 

----------------
Μουσακάς 
Χορτοφάγου 

(κρεμμυδάκι, 
ντομάτες, 
μελιτζάνες) 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

---------------- 

Φρούτο,  

Σούπα  
Οσπρίων  

   (φασόλια) 

 

 

 

---------------- 

Γεμιστές 
πιπεριές με 
ρύζι και 
αρωματικά 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Χαλβάς 
σιμιγδάλι 

 Σούπα κρέμα 
σπαράγγια 

 

 

 

 

---------------- 

Μπιφτέκι 
λαχανικών με 
ρύζι 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι, 

 

 ---------------- 

Φρούτο  

Σούπα  
Οσπρίων 
(φακές) 

 

 

 

---------------- 

Σπαγγέτι με 
σπανάκι 

 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Κέικ 
νηστίσιμο 

Σπανακόρυζο  

 

 

 

 

 

 ------------------ 

Γιουβαρλάκια 
από ρεβίθια 

 

 

 

 

------------------
Σαλάτα εποχής 
ωμή με λάδι – 
ξύδι,  

 

 

------------------ 

Φρούτο  

Σούπα  
Οσπρίων 
(ρεβίθια) 

 

 

 

-------------- 

Πλιγούρι με 
μανιτάρια 

 

 

 

 

-------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι 

 

-------------- 

Κομπόστα 

Σούπα 
ανοιξιάτικη 
(Ζωμός με 
αρακά, 
καρότα, 
φασόλια) 

---------------- 

Παστίτσιο 
χορτοφαγικό 
με κιμά 
σόγιας  

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι 

 

---------------- 

Φρούτο 

ΔΕΙΠΝΟ 

 Σούπα 
Βελουτέ 
ντομάτας 

 

 

---------------- 

Πίτσα 
χορτοφαγική 
με μανιτάρια, 
λαχανικά και 
τυρί 

 

 

 

----------------
Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

---------------- 

Φρούτο 

 

Σούπα 
Βελουτέ 
μανιτάρια 

 

 

---------------- 

Μανιτάρια 
φρικασέ 

 

 

 

 ---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

---------------- 

Μωσαϊκό 
μπανάνας  

 

Κοφτό 
μακαρονάκι 
με κόκκινη 
σάλτσα 

 

----------------
-------------- 

Σούπα 
λαχανικών 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

---------------- 

Φρούτο 

Κρεμμυδόσου
πα  

 

 

 

----------------
-------------- 

Ρεβιθοκεφτέδ
ες με πουρέ   

----------------
-------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

---------------- 

Φρούτο 

Κοφτό 
μακαρονάκι με 
κόκκινη 
σάλτσα 

 

------------------
----------------- 

Κολοκυθάκια 
γεμιστά με ρύζι 

 

 

 

------------------ 

 Σαλάτα εποχής 
ωμή 

Με λάδι – ξύδι,  

 

------------------ 

Χαλβάς 
σιμιγδάλι 

Σούπα 
Βελουτέ 
ντομάτας 

 

 

--------------
-------------- 

Γιουβέτσι με 
μανιτάρια 

 

 

 

-------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

-------------- 

Φρούτο 

Σούπα 
βελουτέ 
μανιτάρια 

 

 

----------------
--------------- 

Σουτζουκάκια 
Vegan με 
πατάτες 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

---------------- 

Κομπόστα 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΓΕΥΜΑ 

 Σούπα 
οσπρίων 
(φακές) 

 

 

---------------- 

Μοσχαράκι 
με σάλτσα 
ντομάτας 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

---------------- 

Φρούτο 

Spring  

Rolls 

λαχανικών 

 

 

---------------- 

Κοτόπουλο 
tikka masala 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Ραβανί 

 Σούπα κρέμα 
σπαράγγια 

 

 

 

---------------- 

Λαχανοντολμ
άδες 
αυγολέμονο 
με 
μοσχαρίσιο 
κιμά 

 

 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

---------------- 

Φρούτο  

Φαλάφελ 

 

 

 

 

---------------- 

Φουσίλι 
Φούρνου με 
χταποδάκι 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Κανταΐφι 

Πλιγούρι 

 

 

 

 

 --------------------
Φιλέτο ψαριού 
τηγανητό με 
κουρκούτι 
ανατολίτικο 

 

 

--------------------  

Σαλάτα εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι – 
Λεμόνι  

 

 

-------------------- 

Φρούτο,  

Σούπα 

Μανιτάρια 

 

 

 

--------------- 

Γεμιστά με 
αρνίσιο κιμά 
κουκουνάρι 
και 
σταφίδες 

 

 

--------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι 

 

--------------- 

Πορτοκαλόπ
ιτα 

Λεχματζού
ν 

 

 

 

------------- 

Κεμπάπ με 
αρνίσιο και 
πρόβειο 
κιμά 

 

 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα 
Λάδι – 
Λεμόνι  

 

------------- 

Φρούτο 

ΔΕΙΠΝΟ 

Σούπα 
Βελουτέ 
ντομάτας 

 

 

---------------- 

Αρακάς 
Francaise 

 

 

 

 

 

----------------
Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Χαλβάς 

Σούπα 
Βελουτέ 
μανιτάρια 

 

 

---------------- 

Κανελόνια με 
σπανάκι 

 

 

 

 

 

 ---------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

---------------- 

Φρούτο 

Σαμούσα 

Λαχανικών 

 

 

 

--------------- 

Μοσχαρίσιο 
μπιφτέκι με 
λαχανικά 
ατμού 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Λουκουμάδες 

Κρεμμυδόσου
πα  

 

 

 

---------------- 

Παστίτσιο 
Λαχανικών 

 

 

 

 

--------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

---------------- 

Φρούτο 

Μοτσαρέλα 

Sticks 

 

 

------------------- 

Κοτόπουλο 
Garam Masala 

 

 

 

 

 

-------------------- 

 Σαλάτα εποχής 
ωμή 

Με λάδι – ξύδι,  

 

 

------------------- 

Εκμέκ 

Σούπα 
Βελουτέ 
ντομάτας 

 

 

------------- 

Γαλοπούλα 
Ρολό με 
κάρυ 

 

 

 

 

--------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

--------------- 

Φρούτο 

Μανιτάρια 

σχάρας 

 

------------- 

Κεφτεδά-
κια 
λαχανικών 
με 
αρωματικά 
βότανα 

 

-------------
------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

------------- 

Ταχινόπιτα 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΓΕΥΜΑ 

 Σούπα 
οσπρίων 
(φακές) 

 

 

 

-------------- 

Μοσχαράκι 
με ρύζι 
μαγειρεμένο 
στον ατμό  

Με σάλτσα 
ντομάτας 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

---------------- 

Φρούτο  

Σούπα  
Οσπρίων  

   (φασόλια) 

 

 

 

---------------- 

Κοτόπουλο 
φιλέτο στο 
φούρνο με 
ζυμαρικά 

 

 

-------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι,  

 

------------- 

Μωσαϊκό  με 
στέβια 

 Σούπα κρέμα 
σπαράγγια 

 

 

 

 

---------------- 

Μπιφτέκι 
μοσχαρίσιο 
στον ατμό με 
πουρέ 
πατάτας 

 

------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

 ---------------- 

Φρούτο 

Σούπα  
Οσπρίων 
(φακές) 

 

 

 

---------------- 

Φιλέτο 
γαλοπούλας 
με ρύζι 
αποφλοιωμέν
ο στον ατμό 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 
με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Γαλακτομπού
ρεκο με 
στέβια 

Σπανακόρυζο  

 

 

 

 

 

 -------------------- 

Φιλέτο ψαριού με 
λαχανικά στο 
φούρνο 

 

 

-------------------  

Σαλάτα εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι – 
Λεμόνι  

 

 

-------------------- 

Φρούτο  

Σούπα  
Οσπρίων 
(ρεβίθια) 

 

 

 

--------------- 

Μοσχαράκι 
με ρύζι 
αποφλοιωμέ
νο στον ατμό  

 

--------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι 

 

--------------- 

Μηλόπιτα 
χωρίς 
ζάχαρη 

 

Σούπα 
ανοιξιάτικη 
( με αρακά, 
καρότα, 
φασόλια) 

------------- 

Μπιφτέκι 
μοσχαρίσιο 
στον ατμό 
με πουρέ 
πατάτας 

 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα 
Λάδι – 
Λεμόνι  

 

------------- 

Φρούτο 

ΔΕΙΠΝΟ 

 Σούπα 
Βελουτέ 
ντομάτας 

 

---------------- 

Φιλέτο 
ψαριού με 
λαχανικά 

 

 

----------------
Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Τάρτα 
πορτοκάλια 
χωρίς 
βούτυρο και 
ζάχαρη 

 

Σούπα 
Βελουτέ 
μανιτάρια 

 

---------------- 

Αρακάς 
λαδερός 

 

 

 

 ---------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

---------------- 

Φρούτο 

 

Κοφτό 
μακαρονάκι 
με κόκκινη 
σάλτσα 

-------------- 

Σούπα 
λαχανικών 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

 

---------------- 

Μους βανίλια 
με στέβια 

Κρεμμυδόσου
πα  

 

 

---------------- 

Φασολάκια 
λαδερά 

 

 

 

---------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

---------------- 

Φρούτο 

Κοφτό 
μακαρονάκι με 
κόκκινη σάλτσα 

 

--------------------- 

Λαχανικά στον 
ατμό 

 

 

 

--------------------- 

 Σαλάτα εποχής 
ωμή 

Με λάδι – ξύδι,  

 

 

--------------------- 

Ρυζόγαλο χωρίς 
ζάχαρη 

Σούπα 
Βελουτέ 
ντομάτας 

 

-------------- 

Αρακάς 
λαδερός 

 

 

 

--------------- 

Σαλάτα 
εποχής 
βραστή με 
σάλτσα Λάδι 
– Λεμόνι  

 

--------------- 

Φρούτο  

Σούπα 
βελουτέ 
μανιτάρια 

 

------------- 

Κοτόπουλο 
φιλέτο στο 
φούρνο με 
ζυμαρικά  

 

------------ 

Σαλάτα 
εποχής 
ωμή 

Με λάδι – 
ξύδι,  

------------- 

Τσιζκεικ με 
στέβια  

       



 
 

151 

 

5.5 Γιατί Διατροφικές Ετικέτες Στο Χώρο Εστίασης 

 

Διατροφικές συνήθειες Ελλήνων φοιτητών 

Η περίοδος αμέσως μετά την ενηλικίωση και κατά τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο 
χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τρόπο ζωής και την υιοθέτηση νέων διατροφικών 
συμπεριφορών. Αυτό συμβαίνει καθώς οι φοιτητές ζουν για πρώτη συνήθως φορά 
μακριά από την οικογένεια τους, και αφιερώνουν περιορισμένο χρόνο στην 
προετοιμασία των γευμάτων τους. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2007, 
οι διατροφικές συνήθειες παρακμάζουν την περίοδο αυτή, ακόμα και σε φοιτητές 
που παρουσίαζαν ορθές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 
 
Το 2011 δημοσιεύθηκε μία μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση των διατροφικών 
συνηθειών και των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά στους Έλληνες φοιτητές. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής η δίαιτα των φοιτητών της Βόρειας Ελλάδας 
διαφέρει σημαντικά από το τυπικό Μεσογειακό πρότυπο, και είναι ιδιαίτερα χαμηλή 
σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, διαιτητικές ίνες και φρούτα και 
συνεπώς και σε βιταμίνες Β6, Ε και φυλλικό οξύ. 
 
Επιπρόσθετα, φάνηκε πως η συνολική πρόσληψη λιποειδών, κορεσμένων λιπαρών 
οξέων και χοληστερόλης ήταν υψηλότερη από τις συστάσεις της Αμερικάνικης 
Εταιρείας για την Καρδιά (American Heart Association). 
 
Σε δημοσίευση που μελέτησε Ελληνίδες φοιτήτριες, η ανάλυση του μεταβολικού 
προφίλ του δείγματος έδειξε πως ένα υψηλό ποσοστό αυτού είχε τιμές 
τριγλυκεριδίων, LDL και HDL χοληστερόλης διαφορετικές των φυσιολογικών, 
εμφανίζοντας από τα υψηλότερα ποσοστά δυσλιπιδαιμίας σε νεαρές γυναίκες στη 
βιβλιογραφία. 
 
Επιπρόσθετα, σε μελέτη με δείγμα φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, βρέθηκε πως μεγάλο μέρος αυτού κατατασσόταν στο υπέρβαρο(27.6%) ή 
παχύσαρκο(4%), με αυτά τα ποσοστά να είναι από τα υψηλότερα που εμφανίζονται 
στη βιβλιογραφία, με το 33.4% των αγοριών και το 21.7% των κοριτσιών να 
εμφανίζουν κεντρική κατανομή του λιπώδους ιστού. Τα επίπεδα της αρτηριακής 
πίεσης και το λιπιδαιμικό προφίλ φάνηκαν επίσης υψηλά. 

Παχυσαρκία  

Είναι κοινά αποδεκτό πως η παχυσαρκία συσχετίζεται με πληθώρα χρόνιων 
νοσημάτων συμπεριλαμβανομένου της υπέρτασης, των καρδιαγγειακών, 
Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2, νόσους της χοληδόχου κύστης και ποικίλες 
κακοήθειες. 
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Δεδομένου ότι το υπέρβαρο στην ηλικία των 20-22 ετών συσχετίζεται με σημαντική 
επίπτωση παχυσαρκίας μέχρι την ηλικία των 35-37 ετών, η διατήρηση 
ισορροπημένων διατροφικών συμπεριφορών κατά τη φοιτητική ηλικία είναι 
καθοριστική για την μέλλουσα υγεία του ατόμου. 
 
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες στις οποίες το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής 
έχει αλλοιωθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων και η διατροφή έχει ισχυρές 
επιρροές από Δυτικού τύπου συνήθειες, ώστε πλέον η δίαιτα των Ελλήνων να είναι 
υψηλότερη σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, κρέας και επεξεργασμένα τρόφιμα και 
χαμηλότερη και ίνες και φρούτα. Αυτό σε συνδυασμό με την μείωση των επιπέδων 
της φυσικής δραστηριότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη παραγόντων κινδύνου για 
χρόνιες παθήσεις και γενικότερα στην υποβίβαση της υγείας. Δημοσίευση του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης και του Hogeschool Van Amsterdam έδειξε πως οι Ολλανδοί φοιτητές 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμμόρφωση στη Μεσογειακή Δίαιτα σε σχέση με τους 
Έλληνες, πιθανότατα λόγω της παγιωμένης γνώσης για τα οφέλη του Μεσογειακού 
προτύπου στην υγεία. 
 
Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει ο φοιτητής υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες και κατά την απομάκρυνση του από το σπίτι, με σκοπό την βελτίωση της 
ποιότητας της υγείας του αλλά και την πρόληψη της εμφάνισης παχυσαρκίας στο 
μέλλον, που όπως αναφέρθηκε αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πολλά χρόνια 
νοσήματα. 

Ένα πιθανό βοήθημα  

Η φοιτητική εστία σίτισης μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του 
σκοπού, καθώς οι φοιτητές που το δικαιούνται μπορούν να καταναλώνουν εκεί τα 
δύο κύρια γεύματά τους καθημερινά. Η αξιολόγηση και βελτίωση των γευμάτων που 
προσφέρονται καθώς και η παροχή διατροφικών πληροφοριών στους φοιτητές θα 
μπορούσε να συμβάλλει σε καλύτερες διατροφικές επιλογές και συνεπώς σε 
βελτίωση της συνολικής διατροφής και υγείας των φοιτητών. 
 
Η χρήση των διατροφικών σημάνσεων (food labels) σε χώρους εστίασης έχουν δώσει 
θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις διατροφικές επιλογές των φοιτητών. Σε μελέτη 
του Πανεπιστημίου Cornel έδειξε ότι η παρουσία διατροφικών πληροφοριών 
οδήγησε σε μία μείωση 7% των προσλαμβανόμενων θερμίδων αλλά και λιπαρών. 
Παραπέρα όμως αξιοσημείωτη ήταν η μείωση των επιλογών γευμάτων με αυξημένα 
λιπαρά και αντίστροφα η αύξηση των γευμάτων με χαμηλά λιπαρά. 
 
Ευρύτερες μελέτες σε καταναλωτές έχουν δείξει ότι η σήμανση των έτοιμων 
γευμάτων οδηγεί σε τροποποιήσεις της διατροφικής συμπεριφοράς και σε καλύτερες 
διατροφικές επιλογές. Σε μελέτη που έγινε σε 4 ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γερμανία, 
Πολωνία και Τουρκία) έδειξε ότι η σήμανση έτοιμων γευμάτων για τις θερμίδες, τα 
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λιπαρά, τη ζάχαρη, τα κορεσμένα λιπαρά και το νάτριο (αλάτι) βοήθησε σημαντικά 
τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το περιεχόμενο και να 
προχωρήσουν σε καλύτερες ακόμα διατροφικές επιλογές. 
 
Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση της διατροφικής σήμανσης στους χώρους 
εστίασης αλλά και στα έτοιμα γεύματα αποτελεί ακόμα ένα όπλο στην διαμόρφωση 
καλύτερης διατροφικής συμπεριφοράς. Με δεδομένη την ύπαρξη κακών 
διατροφικών επιλογών η χρήση των διατροφικών ετικετών στο χώρο της εστίασης 
ίσως αποτελέσει ένα παραπέρα ερέθισμα και κίνητρο για τους σιτιζόμενους.  
 
 
 
Βιβλιογραφία: 
 
 Bertsias, G., Mammas, I., Linardakis, M., & Kafatos, A. (2003). Overweight and 

obesity in relation to cardiovascular disease risk factors among medical students in 

Crete, Greece. BMC Public Health, 3, 3. 

 Chourdakis, M., Tzellos, T., Papazisis, G., Toulis, K., & Kouvelas, D. (2010). Eating 

habits, health attitudes and obesity indices among medical students in northern 

Greece. Appetite, 55(3), 722–725. 

 Chourdakis, M. (2011). Evaluation of dietary habits and assessment of 

cardiovascular disease risk factors among Greek university students Appetite 57. 

Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου, 2017, από 10.1016/j.appet.2011.05.314. 

 Farajian, P., Renti, E., & Manios, Y. (2008). Obesity indices in relation to 

cardiovascular disease risk factors among young adult female students. British Journal 

of Nutrition, 99(4), 918–924 

 Papadaki, A., Hondros, G. J. A. S. , & Kapsokefalou, M. (2007). Eating habits of 

university students living at, or away from home in Greece. Appetite, 49(1), 169–176. 

 Van Diepen, S., Scholten, A. M., Korobili, C., Kyrli, D., Tsigga, M., Van Dieijen, T., 

et al. (2010). Greater Mediterranean diet adherence is observed in Dutch compared 

with Greek university students. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases . 

 WHO. (2000). World Health Organization. Obesity. Preventing and managing 

the global epidemic. WHO Technical Report Series (No. 894). Geneva: WHO. 



 
 

154 

 

Catherine E. Cioffi, David A. Levitsky, Carly R. Pacanowski, Fredrik Bertz. A nudge in a 

healthy direction. The effect of nutrition labels on food purchasing behaviors in 

university dining facilities. Appetite, 2015; 92: 7 DOI: 10.1016/j.appet.2015.04.053 

Charo E. Hodgkins, Monique M. Raats, Chris Fife-Schaw, Matthew Peacock, Andrea 
Gröppel-Klein, Joerg Koenigstorfer, Grazyna Wasowicz, Malgorzata Stysko-Kunkowska, 
Yaprak Gulcan, Yesim Kustepeli, Michelle Gibbs, Richard Shepherd, Klaus G. 
Grunert. Guiding healthier food choice: systematic comparison of four front-of-pack 
labelling systems and their effect on judgements of product healthiness. British 
Journal of Nutrition, 2015; 1 DOI: 10.1017/S0007114515000264 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 Στο Παράρτημα  Η της Τεχνικής Προσφοράς, σας παραθέτουμε 
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5.6 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 

 

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το 

διατροφικό μοντέλο  που ακολουθούν οι κάτοικοι των περισσότερων μεσογειακών 

χωρών. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα της 

Μεσογείου, που σχετίζονται με την παραγωγή, τις διαφορετικές συνήθειες και 

παραδόσεις κάθε χώρας. Η σχέση αυτού του μοντέλου διατροφής με την υγεία 

αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος και πολύχρονης έρευνας από την επιστημονική 

κοινότητα. 

Ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά γεγονότα, το οποίο έδειξε για πρώτη φορά την 

αξία αυτού του τύπου διατροφής, υπήρξε η μελέτη των επτά χωρών (The Seven 

Countries Study), που ξεκίνησε στη δεκαετία του ’50 και είχε διάρκεια πάνω από 20 

χρόνια. Πραγματοποιήθηκε σε μία προσπάθεια του καθηγητή Ancel Keys και των 

συνεργατών του να τεκμηριώσουν τη σχέση της διατροφής με την εμφάνιση ή όχι 

ασθενειών και κυρίως καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μελετήθηκαν περίπου 13.000 

άνδρες ηλικίας 40-59 ετών, από επτά διαφορετικές χώρες με διαφορετικά επίπεδα 

ανάπτυξης, διαφορετικούς πολιτισμούς και διατροφικές συνήθειες. Οι χώρες που 

πήραν μέρος στην έρευνα ήταν οι: Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία, 

Φινλανδία, ΗΠΑ και Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα της μελέτης απέδειξαν ότι οι κάτοικοι 

της Μεσογείου (ιδιαίτερα της Κρήτης και της νότιας Ιταλίας) είχαν γενικά καλύτερη 

υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους κατοίκους των υπόλοιπων χωρών. 

Στην Ελλάδα τα επίπεδα θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκινογενέσεις 

ήταν σημαντικά χαμηλά σε σχέση με των άλλων χωρών. Τα παραπάνω ευρήματα 

αποδόθηκαν στις διατροφικές συνήθειες και το γενικότερο τρόπο ζωής, που 

χαρακτήριζαν τους λαούς της Μεσογείου. 

• Τη βάση της διατροφής αποτελούν τα μη επεξεργασμένα δημητριακά (ψωμί, 

ζυμαρικά, δημητριακά ολικής άλεσης, μη αποφλοιωμένο ρύζι) και τα 

προϊόντα τους, ενώ συχνή είναι η κατανάλωση οσπρίων. Καθημερινή είναι η 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (περίπου 5 μερίδες). Οι παραπάνω 

τροφές αποτελούν σημαντική πηγή φυτικών ινών, οι οποίες προστατεύουν 

τον οργανισμό από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, 

διαβήτη, παχυσαρκία, ενώ συμβάλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. 

Επίσης παρέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμινών και αντιοξειδωτικών 

ουσιών, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, 

την προστασία από λοιμώξεις, χρόνιες παθήσεις, καρκινογενέσεις και 

πρόωρη γήρανση. 
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• Το ελαιόλαδο αποτελεί την κύρια πηγή λίπους και τροφή με μεγάλο όφελος 

για την υγεία. Είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα και κυρίως 

μονοακόρεστα, τα οποία μειώνουν την ολική και την LDL («κακή») 

χοληστερόλη, ενώ δεν μειώνουν την προστατευτική HDL («καλή 

χοληστερόλη»). Η υψηλή περιεκτικότητα του ελαιόλαδου στην 

αντιοξειδωτική βιταμίνη Ε, είναι ένας ακόμα λόγος που το καθιστά τρόφιμο 

με αδιαμφισβήτητη θρεπτική αξία. 

• Καθημερινή, αλλά σχετικά μικρή, είναι η κατανάλωση γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Έτσι επιτυγχάνεται πρόσληψη ασβεστίου σε καλά απορροφήσιμη 

μορφή, χωρίς ταυτόχρονη αυξημένη πρόσληψη ζωικού κορεσμένου λίπους 

και χοληστερόλης, που δημιουργεί βλάβες στα αγγεία. 

• Το ψάρι και το κοτόπουλο είναι απαραίτητα σε εβδομαδιαία βάση και 

παρέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες. Τα λιπαρά ψάρια (σολομός, 

σκουμπρί, ρέγγα, τόνος, πέστροφα, σαρδέλα) είναι πλούσια σε 

πολυακόρεστα ω-3 λιπαρά οξέα, που προστατεύουν από καρδιαγγειακά και 

άλλα νοσήματα, συμβάλουν στην ανάπτυξη και έχουν αντιφλεγμονώδη 

δράση. 

• Επίσης σε εβδομαδιαία βάση καταναλώνονται οι ξηροί καρποί και τα αυγά, 

τροφές με μεγάλη θρεπτική αξία. Οι ξηροί καρποί παρέχουν πολυακόρεστα 

λιπαρά, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και άλλες χρήσιμες ουσίες. Τα 

αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες και 

ιχνοστοιχεία. 

• Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος (μοσχάρι, χοιρινό, αρνίσιο) είναι 

περιορισμένη σε περίπου 2-3 φορές το μήνα. Είναι γνωστό ότι η μεγάλη 

κατανάλωση κόκκινου κρέατος προσφέρει πολλά κορεσμένα λιπαρά και 

ενοχοποιείται για την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως και γενικά 

η κατανάλωση έτοιμου και γρήγορου φαγητού (τύπου fast food) πλούσιου σε 

λίπη και αλάτι, που και αυτή στη Μεσογειακή Δίαιτα είναι εξαιρετικά σπάνια. 

• Μικρή είναι και η κατανάλωση ζάχαρης με τη μορφή γλυκισμάτων, 

αναψυκτικών και τυποποιημένων τροφών, που συμβάλουν στην αύξηση του 

σωματικού βάρους και την επιβάρυνση του οργανισμού από ορισμένα 

βλαβερά πρόσθετα. 

• Η μέτρια κατανάλωση κρασιού είναι γνωστή για τα οφέλη της στην υγεία, 

ιδίως της καρδιάς και την αντιοξειδωτική της δράση (αρκεί να μην ξεπερνά τις 

1-2 μερίδες την  ημέρα). 



 
 

157 

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα διατροφής υπακούει απόλυτα στα παραπάνω 

χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής. Σε εβδομαδιαία βάση υπάρχουν όλα τα 

παραπάνω σε συνδυασμούς τέτοιους που το πρόγραμμα να μπορεί να εφαρμοστεί: 

Από άτομα που τηρούν το Ορθόδοξο πρόγραμμα διατροφής (νηστείες Τετάρτης και 

Παρασκευής). Αυτό γίνεται με τη  ύπαρξη θαλασσινών και οσπρίων, ζυμαρικών και 

ρυζιού σε γεύματα με αμιγώς μη ζωϊκής προέλευσης τρόφιμα. 

Από άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν ένα χορτοφαγικό  πλαίσιο διατροφής. 

Σε καθημερινή βάση υπάρχουν επιλογές με γεύματα μη ζωϊκής προέλευσης. 

Το πρόγραμμα κρίνεται επαρκές επίσης μιας και υπάρχει μία ποικιλία τροφίμων 

(αυγά, κοτόπουλο, όσπρια, ζυμαρικά, κρέας) που επιτρέπει σε κάθε άτομο με 

διαφορετικές προτιμήσεις να επιλέξει γεύμα προς κατανάλωση. 

Healthy Eating Plate 

Το πιάτο υγιεινής διατροφής (Healthy Eating Plate) δημιουργήθηκε από 

εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του 

πανεπιστημίου του Harvard. Αποτελεί ένα νέο εποπτικό βοηθητικό μέσο που 

επιτρέπει στους πολίτες με απλό τρόπο καθημερινά να μπορούν να διαμορφώσουν 

μία οπτικοποιημένη αντίληψή του πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο κάθε γεύμα 

αλλά και σε ποια αναλογία θα πρέπει να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση τα 

θρεπτικά συστατικά με βάση την πηγή προέλευσής τους. 
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Το προτεινόμενο μενού είναι απόλυτα συμβατό και με αυτή την προοπτική. Σε κάθε 

προτεινόμενο πιάτο αλλά και συνολικό γεύμα, συνυπάρχουν όλα τα περιγραφόμενα από το 

Healthy Eating Plate, σε αναλογία και ποσότητα όπως προτείνεται από αυτό. 

Σημείωση 

Σαν μέτρο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το Healthy Eating Plate του Harvard έναντι του 

USDA’s MyPlate (δείτε εικόνα παρακάτω) μιας και το Healthy Eating Plate του Harvard είναι 

πιο λεπτομερές και πιο κοντά στο μοντέλο της Μεσογειακής Διατροφής. 
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 Συμπερασματικά 

Το προτεινόμενο μενού είναι απόλυτα συμβατό με το μοντέλο της μεσογειακής 

διατροφής μιας και ανταποκρίνεται  σε κάθε χαρακτηριστικό της Μεσογειακής 

Διατροφής (εκτός από την κατανάλωση αλκοόλ) αλλά και με το νέο εξειδικευμένο 

μοντέλο του Healthy Eating Plate του Harvard.  

 

Πηγές  

• Healthy Eating Plate, Harvard School of public health 2011 
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6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

❖ H προσφορά μας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης 

και επιπλέον προσφέρουμε: 
 

6.1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΝΟΥ 

 
✓ Η εταιρία μας υπερκαλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της εν λόγω 

διακήρυξης προσφέρει ΜΟΝΟ νωπά κρέατα και πουλερικά ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ,  νωπά λαχανικά ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και Ψάρια από τις 

κατά τόπους Ιχθυόσκαλες  και πολλά άλλα 

(δίνεται αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο βελτίωσή ειδικών όρων και 

προδιαγραφών ά υλών και τροφίμων) 

   

✓ Η εταιρία μας προτίθεται να ικανοποιήσει όλες τις διατροφικές 

ιδιαιτερότητες. Έτσι, κατά την περίοδο της Νηστείας θα ενσωματώσουμε στο 

ημερήσιο μενού Νηστίσιμα Εδέσματα και Νηστίσιμα Συνοδευτικά του 

κυρίως μενού.  

 

✓ Επίσης θα λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του Χορτοφαγικού πληθυσμού 

προσαρμόζοντας το εβδομαδιαίο μενού αντιστοίχως ( έχει επισυναφθεί 

σχετικό μενού).  

 

✓ Ακόμη, ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα δίνεται και στις ομάδες ατόμων που 

πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα λόγω 

ασθενείας η δίαιτας. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει Ειδικό Μενού Διαίτης.    

 

✓ Η εταιρία μας διαθέτει την τεχνογνωσία (εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα)  

για παραγωγή γευμάτων για Ειδικές Διατροφικές Ομάδες ( άλιπα, χωρίς 

γλουτένη, χωρίς προσθήκη νατρίου, κλπ.) μιας και είναι επί σειρά ετών 

ανάδοχος συμβάσεων φορέων  που απαιτούν ειδικό διαιτολόγιο ( έχει 

επισυναφθεί σχετικό μενού).    

 

 

✓ Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποίηση HALAL για την κάλυψη των αναγκών 

μουσουλμάνων και λοιπών θρησκευτικών ομάδων( έχει επισυναφθεί σχετικό 

μενού).  
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6.2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

 

 Η εταιρία μας προσφέρει προς τους σιτιζόμενους φοιτητές τις παρακάτω 

επιπλέον παροχές :   

  

 

✓ Η εταιρία μας θα παρέχει ενισχυμένο μενού στους αιμοδότες   φοιτητές. 

 

✓ Η εταιρία μας θα παρέχει δωρεάν σίτιση στους αριστούχους φοιτητές που 

δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση. 

 

✓ Παρέχουμε δωρεάν σίτισης στους επισκέπτες φοιτητές από ιδρύματα της 

αλλοδαπής ή ημεδαπής που φιλοξενούνται για μικρά χρονικά διαστήματα 

στα πλαίσια εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. 

  

✓ Η εταιρία μας θα παρέχει στήριξη στις πρωταθλήτριες ομάδες μπάσκετ, 

ποδοσφαίρου και κολύμβησης με αθλητικές ενδυμασίες.   

  

✓ Η εταιρία μας θα συμβάλλει με κάλυψη σε εξοπλισμό στις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις των φοιτητών που συνδιοργανώνονται με το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου.  

  

✓ Παρέχουμε τη δυνατότητα σε Έξι (6)  φοιτητές/τριες  του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ( ένας/μία ανα πανεπιστημιακή μονάδα) να πραγματοποιήσουν την 

πρακτική τους άσκηση στην εταιρία μας.  

  

✓ Προφέρουμε Πέντε Υποτροφίες Συνολικής Αξίας 5.000€ : Από 1.000€ για 

τους πέντε καλύτερους Πρωτοετείς Φοιτητές, με βάση την τελική 

βαθμολογία  καθ΄ υπόδειξη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

✓  Θα διαθέσουμε το ποσό των 3.000€ για πολιτιστικά δρώμενα σε φοιτητές, 

σε συνεννόηση με τους συλλόγους και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

✓ Δημιουργούμε σε συνεργασία με εταιρία παροχής Internet στα Φοιτητικά 

Εστιατόρια ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ WIFI. 
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✓ Θα προσαρμόζουμε το μενού στις εθιμοτυπικές διατροφικές συνήθειες 

συγκεκριμένων ημερών του έτους, π.χ. Καθαρά Δευτέρα λαγάνα αντί άρτου, 

Την 25η  Μαρτίου Ψάρι, κλπ. 

 

✓ Προσφέρουμε 2000 σουβλάκια την ημέρα της Τσικνοπέμπτης για το 

εθιμοτυπικό «τσίκνισμα» σε πολιτιστικούς Φοιτητικούς Συλλόγους. 

 

✓ Προσφέρουμε την δυνατότητα διοργάνωσης «Μαθημάτων Μαγειρικής 

Τέχνης» από τους chef της εταιρίας μας και Γευσιγνωσία από τους Φοιτητές 

στο χώρο των Φοιτητικών Εστιατορίων. 

 

✓ Προσφέρουμε δωρεάν τον μπουφέ (γλυκίσματα, καφέδες, αναψυκτικά) για 
όλες τις ορκωμοσίες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 

✓ Θα διοργανώσουμε έξι (6) ημερίδες( 1 σε κάθε φοιτητικό εστιατόριο) με την 
συνδρομή συνεργαζόμενων διατροφολόγων – διαιτολόγων της εταιρίας μας 
εντός των Φοιτητικών Εστιατορίων, με σκοπό την ανάδειξη των κανόνων 
υγιεινής διατροφής, τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής και όλα τα 
στοιχεία που λάβαμε υπόψη για την κατάρτιση του προτεινόμενου μενού που 
καταθέτουμε στην προσφορά μας 
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6.3 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

  

Η εταιρία μας προσφέρει προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  τις ακόλουθες επιπλέον 

παροχές ανά έτος :    

  

✓ Δέκα (10) δωρεάν επιπλέον δεξιώσεις-κοκτέιλ μπουφέ των 100 ατόμων ανά 

έτος εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

  

✓ Δέκα (10) δωρεάν coffee breaks των 100 ατόμων ανά έτος εντός των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.   

 

✓ Προσφέρουμε  χίλια (1000) σάντουιτς , χίλια (1000) κρουασάν και Χίλιους 

(1000) Χυμούς στη διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να καλύψει 

ανάγκες των μελών του για εκπαιδευτικές εκδρομές ή ελαφρύ γεύμα. 

 

✓ Δωρεάν κάλυψη των συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με coffee break και snack γεύματα. 

 

✓ Προσφέρουμε τις Βασιλόπιτες κάθε έτους στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου για τις ανάγκες τις ετήσιας κοπής πίτας.  
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