
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
(ΟΜΑΔΑ Β΄)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤHN ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. α. Σωστό,  β. Σωστό,  γ. Λάθος,  δ. Λάθος,  ε. Σωστό. 
 
Α2. 1 – στ,  2 – γ,  3 – α,  4 – β,  5 – δ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 16 

Οφείλονται σε : 
 Αλλεργίες από συστατικά των τροφίμων 
 Κατανάλωση τοξικών φυτικών και ζωικών ιστών 
 Παρουσία παθογόνων μικροβίων ή μεγάλου αριθμού 

ανεπιθύμητων μικροβίων. 
 Παρουσία μικροβιακών τοξινών 
 Παρουσία τοξικών παραγόντων 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 97 
Το γάλα μπορεί να μολυνθεί από τις αρμεκτικές μηχανές, τα 
δοχεία και τα βυτία μεταφοράς, τις σωληνώσεις και τα 
μηχανήματα της γαλακτοβιομηχανίας, όταν δεν έχουν ξεπλυθεί 
καλά μετά τον καθαρισμό. 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 98 

Οι φυσικοί κίνδυνοι εμφανίζονται, όταν μέσα στο τρόφιμο 
βρίσκονται αντικείμενα που δεν ανήκουν στην κανονική 
σύσταση του τροφίμου.  
Παραδείγματα:Γυαλί, οδοντογλυφίδες, μέταλλα, νύχια, τρίχες, 
συνδετήρες, βίδες, ξύλο, κουμπιά, αποτσίγαρα, κ.ά. 

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 114 
 Καλλιεργητικά μέσα 
 Χημικά μέσα 
 Βιολογικά μέσα 
 Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

  



Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 153 
Να αναφερθούν  5  από τα παρακάτω : 
 Γυάλινα βάζα ή μπουκάλια 
 Μεταλλικοί περιέκτες 
 Ξύλινα κιβώτια 
 Πλαστικές συσκευασίες 
 Φύλλα ή μεμβράνες πλαστικού 
 Συνδυασμοί των παραπάνω 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 122 – 123  

Να αναφερθούν 5 από τα παρακάτω οικονομικά – τεχνικά 
πλεονεκτήματα. 
Να είναι κοντά στις περιοχές παραγωγής πρώτων υλών. 
Να είναι κοντά στους τόπους κατανάλωσης 
Να έχει καλές συγκοινωνίες για εύκολη πρόσβαση. 
 Να είναι εύκολη η εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου 

προσωπικού. 
Να διαθέτει καλή υποδομή. 
Αφθονία νερού καλής ποιότητας. 
Δυνατότητα επεξεργασίας και απομάκρυνσης αποβλήτων. 
Καλό κλίμα. 

Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 134 
Να είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς. 
Να είναι απαλλαγμένο από χημικές ουσίες επιβλαβείς για την 

υγεία των καταναλωτών. 
Να μην είναι θολό. 
Να είναι άχρωμο, άοσμο. 
Να μην έχει δυσάρεστη γεύση. 


