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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ 2  
 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΘΚ)  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΞΦ1002 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 
 

 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

4. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

5. Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος 

της ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση. 

6. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

7. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

8. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν.  

9. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος 

μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση. 

10. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ  (6) ΣΕΛΙΔΕΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 

μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

1. Να απαντήσετε Ορθό εάν συμφωνείτε ή Λάθος εάν διαφωνείτε με τις ακόλουθες  

προτάσεις:  

 

(α) Υγιεινή είναι η επιστήμη που μελετά τις συνθήκες και τα αίτια που επηρεάζουν την 

υγεία του ατόμου.  _____________________ (2 μονάδες) 

 

(β) Σκοπός της υγιεινής των τροφίμων είναι η ευαισθητοποίηση των χειριστών 

τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης.  __________________ (2 μονάδες) 

 

2. Να απαντήσετε Ορθό εάν συμφωνείτε ή Λάθος εάν διαφωνείτε με τις ακόλουθες  

προτάσεις:  

 

(α) Οι πελάτες ενός εστιατορίου δεν ενδιαφέρονται για τις συνθήκες υγιεινής που 

επικρατούν σε μια κουζίνα φτάνει το φαγητό να είναι εύγευστο.  ________  (2 

μονάδες) 

(β) Οι ανελκυστήρες τροφίμων είναι από τους χώρους που εύκολα γίνονται εστίες 

μικροβίων.  ____________ (2 μονάδες) 

 

3. Να απαντήσετε Ορθό εάν συμφωνείτε ή Λάθος εάν διαφωνείτε με τις ακόλουθες  

προτάσεις:  

 

(α) Οι τουαλέτες της κουζίνας πρέπει να καθαρίζονται από τις καθαρίστριες της 

κουζίνας.  _______________ (2 μονάδες) 

(β) Πόρτες και παράθυρα κουζίνας πρέπει να καλύπτονται με πυκνό δικτυωτό 

συρμάτινο πλέγμα.  __________________ (2 μονάδες) 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 3 από 6 
 

4. Να επιλέξετε την Ορθή απάντηση για την παρακάτω δήλωση:   (4 μονάδες) 

Αρκετά είδη μικροβίων που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις και ιδιαίτερα τα 

μικρόβια του σταφυλόκοκκου βρίσκονται στο  

 

(α) ψημένο κρέας 

(β) Ανθρώπινο σώμα 

(γ) ψυγείο τροφίμων   

(δ) εστιατόριο ξενοδοχείου 

 

5. Να επιλέξετε την Ορθή απάντηση για την παρακάτω δήλωση:   (4 μονάδες) 

Υγιεινή πολύ απλά σημαίνει  

(α) ιατρική φροντίδα 

(β) πρόληψη 

(γ) καταστροφή των επικίνδυνων μικροβίων με θερμότητα 

(δ) ιατρική εξέταση  

 

6. Να επιλέξετε την Ορθή απάντηση για την παρακάτω δήλωση:   (4 μονάδες)  

Στην Κύπρο υπεύθυνα όργανα για την επίβλεψη της υγιεινής στους χώρους 

παρασκευής και διάθεσης τροφίμων  είναι:  

(α) τα κρατικά νοσοκομεία 

(β) οι υγειονομικοί επιθεωρητές  

(γ) η αστυνομία  

 

7. Να επιλέξετε την Ορθή απάντηση για την παρακάτω δήλωση:   (4 μονάδες) 

      Οι επαγγελματικές κουζίνες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό φωτισμό και αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με:  

       (α) φυσικό φωτισμό 

       (β) τεχνητό φωτισμό 

       (γ) με φυσικό και τεχνητό φωτισμό 
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8. Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων με μια από τις πιο κάτω 

λέξεις:  

(πιστοποιητικό, ασφαλές, ομαλή, διαφήμιση) 

(α) Οι χειριστές τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν έγκυρο ιατρικό 

_______________________ υγείας κάθε χρόνο.  (1 μονάδα) 

 

(β) Φαγητό που φαίνεται καθαρό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα 

_________________  για να καταναλωθεί. (1 μονάδα) 

 

(γ) Η καθαριότητα αποτελεί την καλύτερη _________________ για κάθε 

επισιτιστική επιχείρηση.  (1 μονάδα) 

            

(δ) Η επιφάνεια του πατώματος στην κουζίνα εστιατορίων πρέπει να είναι 

________________ και  αδιαπέραστη από υγρά. (1 μονάδα) 

 

9. Να συμπληρώσετε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων με μια από τις πιο κάτω 

λέξεις:  

(μικρόβια, σχεδιασμό, τροφικής, στολή)  

 

  (α) Η ευκοιλιότητα είναι σύμπτωμα _______________ δηλητηρίασης. (1 

μονάδα) 

            

  (β) Τα δόντια και το στόμα περιέχουν πολλά ________________ γι΄αυτό πρέπει 

να διατηρούμε άριστη στοματική υγιεινή.  (1 μονάδα) 

            

  (γ) Η υγιεινή κατάσταση της κουζίνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

_______________ και τη διαρρύθμιση των χώρων της.  (1 μονάδα) 

         

  (δ) Η _____________ του μάγειρα ελαττώνει τις πιθανότητες τροφικής 

δηλητηρίασης με την προϋπόθεση ότι διατηρείται καθαρή.  (1 μονάδα) 
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10. Στον πίνακα που ακολουθεί, να συσχετίσετε τις προτάσεις  της ομάδας Α΄ με 

τις σωστή λέξη στην ομάδα Β΄.  (4 μονάδες)  

Να γράψετε τις απαντήσεις σας στον πίνακα απαντήσεων και να το 

μεταφέρετε στο τετράδιο απαντήσεων.  

Α/Α ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Α 
Ατυχήματα στη κουζίνα με αιτία 

το γκάζι 
1 Κοψίματα 

Β 
Πολύ συχνά ατυχήματα σε 

χώρους ετοιμασίας φαγητών 
2 Εκρήξεις 

Γ Ορθοπεδικό παπούτσι 3 Μάγειροι 

Δ 
Κύρια αιτία πρόκλησης 

ατυχημάτων στη κουζίνα 
4 Γλιστρήματα 

Ε  5 Ηλεκτρικά μηχανήματα  

 

Πίνακας απαντήσεων 

Α Β Γ Δ 

    

 

11. Να βάλετε σε κύκλο την Ορθή λέξη από τις υπογραμμισμένες στις πιο κάτω 

προτάσεις: (2 μονάδες) 

 

α)  Οι εργαζόμενοι στην επισιτιστική/οικοδομική βιομηχανία είναι υποχρεωμένοι 

να εφαρμόζουν τους κανονισμούς που προάγουν την προσωπική υγιεινή.       

(2 μονάδες)   

 

(β)  Το κάπνισμα σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων απαγορεύεται/επιτρέπεται 

από την Κυπριακή νομοθεσία.  (2 μονάδες) 

 

12. Γράψετε δύο (2) μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι χειριστές 

τροφίμων, έτσι ώστε να μην κόβουν τα χέρια τους. (4 μονάδες)  

 



Σελίδα 6 από 6 
 

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 

 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

13. Να αναφέρετε δυο λόγους για τους οποίους οι χειριστές τροφίμων δεν πρέπει 

να καπνίζουν σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. (8 μονάδες) 

 

14. Να αναφέρετε τέσσερις περιπτώσεις όπου οι χειριστές τροφίμων πρέπει 

απαραίτητα να πλένουν τα χέρια τους πριν αρχίσουν να χειρίζονται τρόφιμα. 

(8 μονάδες) 

 

15. Γράψετε δύο (2) μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι μάγειροι όταν 

εργάζονται στη κουζίνα, έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα από ηλεκτρικά 

μηχανήματα.  (8 μονάδες) 

 

16. (α) Γράψετε δυο από τους κυριότερους λόγους που επιβάλλουν την εφαρμογή 

των κανονισμών υγιεινής στην επισιτιστική βιομηχανία.  (4 μονάδες)     

(β) Εξηγείστε σε συντομία πως οι δύο αυτοί λόγοι αναγκάζουν τις επιχειρήσεις 

επισιτισμού να εφαρμόζουν τους κανονισμούς υγιεινής.  (4 μονάδες) 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 

 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

17. Να εξηγήσετε με συντομία τη σημασία της υγιεινής για τις επιχειρήσεις που 

επεξεργάζονται  τρόφιμα. (10 μονάδες) 

 

18.  «Το προσωπικό των επισιτιστικών επιχειρήσεων εργάζεται κάτω από 

δύσκολες συνθήκες, ένταση και ορθοστασία, γι΄αυτό πρέπει να προσέχει 

ιδιαίτερα την υγεία του».  

Να αναφέρετε και να περιγράψετε πέντε (5) στοιχεία που συμβάλλουν στη 

σωματική και πνευματική υγεία του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών.  

(10 μονάδες) 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


