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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
                  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ. Μ. Μηλιώρη         Πειραιάς11319/7-6-2016 
Τηλ: 210 4520835           
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές   για τη  προµήθεια Κατεψυγµένων Αλιευµάτων για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση»  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2012 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 

Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Κατεψυγµένων 

Αλιευµάτων του Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της 

δηµόσιας διαβούλευσης.  

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8/06/2015 και ολοκληρωθεί την Παρασκευή 

15/06/2016 στις 15.00 µµ.  

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον 

Πίνακα του Παραρτήµατος Α΄.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα 

αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για 

τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 
 
        

           
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές  
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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
                  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ. Μ. Μηλιώρη         Πειραιάς 7/6/16 
Τηλ: 210 4520835           
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές   για τη  προµήθεια Κατεψυγµένων Αλιευµάτων για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση»  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2012 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 

Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Κατεψυγµένων 

Αλιευµάτων του Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της 

δηµόσιας διαβούλευσης.  

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8/06/2015 και ολοκληρωθεί την Παρασκευή 

17/06/2016 στις 15.00 µµ.  

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον 

Πίνακα του Παραρτήµατος Α΄.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα 

αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για 

τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 
 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O ΣΥNT/ΤΗΣ 
 

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΠΡΟΜ. 
Η ΥΠ/ΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚ. 
Ο ∆/ΝΤΗΣ 

∆ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ. 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ 
ΜΗΛΙΩΡΗ 

 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
ΜΠΟΣΤΑΝΟΓΛΟΥ   

 
 
 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΖΙΑΒΡΟΥ 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΡΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για την προµήθεια Κατεψυγµένων Αλιευµάτων που διενεργείται από 

το Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ 
            Από την Τετάρτη 8/06/2015 έως την Παρασκευή 17/06/2016 στις 15.00 µµ.  

 
 
  
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση  
 

Υπεύθυνος σύνταξης 
 
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
 
 

Τηλέφωνο 
 
 

Φαξ 
 
 

Email  
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 

Παράγραφος 
Αναφοράς (π.χ. 1) Τίτλος Παραγράφου 

Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις 

Άλλες σχετικές 
παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Τα ζητούµενα είδη στα κατεψυγµένα αλιεύµατα είναι τα εξής : 

1) Φιλέτο πέρκας, φιλέτο γλώσσας, φιλέτο βακαλάου χωρίς οστά και χόνδρους, µε τεµαχισµό κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης, χωρίς δέρµα, βάρους περίπου 250-
300 ή 500-600 γραµµαρίων ανά τεµάχιο. 

2) Καλαµαράκια καθαρισµένα (6-10). 
3) Χταπόδια µε βάρος µεγαλύτερο του ενός κιλού, καθαρισµένο. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Τα είδη θα είναι Α΄ ποιότητας και, τόσο αυτά όσο και η διακίνησή τους, θα πρέπει να πληρούν τους όρους του « Κώδικα Τροφίµων και Ποτών », τα 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και Κοινοτικές ∆ιατάξεις. 

 
Τα είδη θα πρέπει: 
 

• Να έχουν άµεµπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείµµατα αίµατος και σπλάχνων. 
• Να µη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 
• Να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα ή επικίνδυνα για κατανάλωση. 
• Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και να µην  έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 
• Να εµφανίζουν µετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών. 
• Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές και κοινοτικές οδηγίες περί εµπορίας κατεψυγµένων 

αλιευµάτων, Π.∆.786/1978 Π.∆.290/92 Π.∆.42/94 περί υγειονοµικών όρων παραγωγής και διάθεσης µαλακίων και αλιευµάτων. 
• Η αποθήκευση και η µεταφορά να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής 

του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 
• Η συσκευασία να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9, 11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες ∆ιατάξεις. 

 
Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασµένα σε πρώτη (Α) συσκευασία, σε πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιµα, σύµφωνα µε τα άρθ. 26, 26α & 27 του 

Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) επιµελώς συσκευασµένα και πολύ καλά κλεισµένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες 
πρέπει να φέρουν ταινία ασφαλείας που θα καταστρέφεται µε την αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους. 

 
Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εµφανές και καλά τοποθετηµένο σηµείο, µε ευκρινή και ανεξίτηλα γράµµατα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής 

ενδείξεις: 
Α) Το ονοµατεπώνυµο ή ο εµπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο αριθµός της άδειας λειτουργίας της. 
Β) Το ονοµατεπώνυµο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η κατάψυξη. 
Γ) Η εµπορική ονοµασία του είδους. 
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∆) Η ζώνη αλίευσης (FAO). 
Ε) Η ηµεροµηνία αλιείας (ηµέρα-µήνας-έτος). 
ΣΤ) Η ηµεροµηνία κατάψυξης (ηµέρα-µήνας-έτος). 
Ζ) Η ανάλωση κατά προτίµηση πριν από (ηµέρα-µήνας-έτος). 

 
  Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των κατεψυγµένων αλιευµάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο 
αυτά επανασυσκευάζονται. 
 Τα προϊόντα αλιείας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους, φέρουν πληροφορίες για την ενηµέρωση του καταναλωτή, οι οποίες 
αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήµανση του προϊόντος, µε ευανάγνωστα κεφαλαία γράµµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του 
Συµβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, όσον 
αφορά την ενηµέρωση του καταναλωτή στον τοµέα των προϊόντων της αλιείας, όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως 
κοινοτικού συστήµατος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισµών … και καταργήσεως των 
κανονισµών…» του Συµβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήµατος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής». 
 Το ποσοστό του επιπάγου στα αποκεφαλισµένα και εκσπλαχνισµένα ψάρια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού τους βάρους. Το ποσοστό του 
επιπάγου σε όλα τα κατεψυγµένα επεξεργασθέντα αλιεύµατα, δηλαδή φιλέτα και φέτες ψαριών και µαλάκια καθαρισµένα και τεµαχισµένα σε φέτες ή µη, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού τους βάρους. 
 Τα κατεψυγµένα προϊόντα θα τεµαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριµένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα 
αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια – τεµαχιστήρια και οι αυτόνοµες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας και αριθµό έγκρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆.79/2007. 
Τα εν λόγω εργαστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό τήρησης συστήµατος ελέγχου κρίσιµων σηµείων που προβλέπεται από το Π.∆ 56/1995 ή Ισχύον 
Πιστοποιητικό περί εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα 
έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς για την παραγωγή –αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων. 
 Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του επιπάγου θα γίνεται σύµφωνα µε την Αγορανοµική διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6 (και την ΥΑ Α2-
1162/2004 ΦΕΚ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωµένες ρυθµίσεις στο άρθρο 107α της Α.∆. 14/89 σχετικά µε την εµπορία και διάθεση κατεψυγµένων αλιευµάτων σε 
σχέση µε το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.∆. 290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-
2014). 
 Τα φρέσκα ψάρια να είναι συσκευασµένα σε ισοθερµικά κιβώτια µίας χρήσεως καλυµµένα µε πάγο σε αναλογία αλιεύµατος/πάγου 2/1, και να 
µεταφέρονται µε ψυγείο το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες άδειες και να εφαρµόζει όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί διακίνησης τροφίµων. 
Για τα φρέσκα ψάρια απαιτείται και η προσκόµιση βεβαίωσης της ∆/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρηµένη ιχθυόσκαλα, καθώς επίσης 
και τον κωδικό αριθµό Ε.Ε. 
Επί του τιµολογίου ή δελτίου αποστολής να αναφέρεται η ζώνη αλίευσης και ο κωδικός της, η ονοµασία και η προέλευση, καθώς επίσης στο παραπάνω τιµολόγιο 
ή δελτίο αποστολής στην πίσω σελίδα του να υπάρχει ωοειδές σφραγίδα κτηνιατρικής έγκρισης της ιχθυόσκαλας συνοδευόµενο µε την υπογραφή του εκάστοτε 
κτηνιάτρου υπηρεσίας. 

 
 Η σήµανση να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις σήµανσης τροφίµων. 
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• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 
• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ηµεροµηνία, από την πάροδο της οποίας και µετά 
απαγορεύεται το εµπόριο προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά 
την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων. 
• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά µε την αναγραφή, στην επισήµανση ορισµένων τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόµενων από την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισµών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, των 
οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη συνδροµή της ∆ιεύθυνσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο, κατά την η παραλαβή η 
και µετά από αυτήν. 
 H ηµεροµηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του 
συνολικού χρόνου της διατηρησιµότητάς τους. 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν: 

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρµόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει την έδρα του εκτός Νοµού Αττικής και άδεια 

λειτουργίας του υποκαταστήµατος στο Νοµό Αττικής, εφόσον υπάρχει. 

Η επιχείρηση τροφίµων πρέπει να προσκοµίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση εγκατάστασής τους, σύµφωνα µε την K.Y.Α. Αριθµ. 15523 /2006. Όλες οι 

επιχειρήσεις τροφίµων έχουν την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµό. 

852/2004 Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την υγιεινή των 

τροφίµων. 

2. Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων (ΚΥΑ 487/2000 ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς για την παραγωγή – 

παρασκευή – επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση και εµπορία των προϊόντων. 

Επίσης, θα πρέπει να προσκοµίζει τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών και χηµικών αναλύσεων των προϊόντων, που πραγµατοποιεί στα πλαίσια του 

αυτοελέγχου, κάθε φορά που αυτό ζητείται. 
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Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν είναι παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει: 

α) Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρµογής συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το 

οποίο θα έχει χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευµένους φορείς για την παραγωγή – παρασκευή των προϊόντων. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού – παρασκευαστή ή συσκευαστή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και θα προµηθεύει τον συγκεκριµένο 

προµηθευτή µε τα προϊόντα σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού. 

3. Η µεταφορά θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα ισοθερµικά οχήµατα-ψυγεία και θα παραδίδονται σε θερµοκρασία -18° C µέχρι τους χώρους 

αποθήκευσης του Νοσοκοµείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερµοκρασία, σύµφωνα µε τις οδηγίες 89/108/ΕΟΚ 92/1/ΕΟΚ και 92/2/ΕΟΚ, Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 

37/2005 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά µε τον έλεγχο της θερµοκρασίας στα µέσα µεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης 

τροφίµων βαθιάς κατάψυξης και την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία και θα φέρουν καταγραφικό θερµοκρασίας του θαλάµου µεταφοράς και το οποίο θα 

παραδίδεται µε το προϊόν. 

Τα µεταφορικά µέσα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος από Υγειονοµικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. 

 

 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιµα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύµφωνα µε την δοθείσα παραγγελία του Νοσοκοµείου, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά µε τον προσδιορισµό του είδους. 

 Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται µετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται 24 ή 48 ώρες, ανάλογα µε την διατηρησιµότητά του 

τροφίµου, πριν την παράδοση. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Κ.Τ.&Π Άρθρα 92,93. 

2. Π.∆. 786/1978, περί κτηνιατρικής επιθεώρησης αλιευµάτων και Π.∆. 290/92, τροποποίηση του Π.∆. 786/78. 

3. Π.∆. 290/92 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆. 786/78 περί της κτηνιατρικής επιθεώρησης νωπών, κατεψυγµένων και λοιπών συντηρηµένων εδώδιµων 

αλιευµάτων» και το άρθρο 11 & 7 εδάφιο δ του Κωδικός Τροφίµων – Ποτών σε εναρµόνιση µε την οδηγία 89/395/ΕΟΚ σύµφωνα µε την απόφαση του ΑΧΣ 

804/90. 

4. Κανονισµός Π.∆.412/94 περί υγειονοµικών όρων παραγωγής και διάθεσης µαλακίων και αλιευµάτων, 
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5. Κανονισµός 2406/96/Ε.Κ. περί προδιαγραφών εµπορίας αλιευτικών προϊόντων 

6. Αγορανοµική ∆ιάταξης 14/89 αριθµός 4, άρθρο 107 σχετικά µε την εµπορία και διάθεση κατεψυγµένων αλιευµάτων σε σχέση µε το ποσοστό του επίπαγου του 

άρθρου 1 του Π.∆. 290/92. 

7. Π.∆. 79/2007 – ΦΕΚ 95/Α’/3.5.2007 Αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 

και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, των επίσηµων ελέγχων 

στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρµόνιση της κτηνιατρικής 

νοµοθεσίας προς την υπ’ αριθµ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

8. Κανονισµός 178/2002 (περί καθορισµού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της Νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των 

τροφίµων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίµων. 

9. Κανονισµός 852/2004- Κανονισµός Υγιεινής Τροφίµων- προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ). 

10. Κανονισµός 853/2004 Κανονισµός για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. 

11. Κανονισµός 854/2004 Κανονισµός για τον επίσηµο έλεγχο τροφίµων ζωικής προέλευσης. 

12. Κανονισµός 882/2004 Κανονισµός για την διεξαγωγή του επίσηµου ελέγχου των τροφίµων. 

13. Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής των Κανονισµών Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και εναρµόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

14. Κανονισµός 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά µε τα µικροβιολογικά κριτήρια των τροφίµων. 

15. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 της Επιτροπής της 6ης Νοεµβρίου 2006 για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. 

16. Κανονισµός 178/2002 (εφαρµογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων όπως και η εφαρµογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί 

ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συµβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίµων. 

17. ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και τον Κανονισµό 178/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

18. Κανονισµός 852/2004, και ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθµός Έγκρισης των Ψυκτικών Εγκαταστάσεών 

19. ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5, και άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί αδειοδότησης των επιχειρήσεων και έγκρισης αυτών. 

20. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση των παραρτηµάτων II και III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης και τον κανονισµό 
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(ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά την επισήµανση αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών και ορισµένα 

προϊόντα αλιείας. 

21. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1021/2008 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2008, για τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι, II και III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα µαλάκια, 

ορισµένα προϊόντα αλιείας και το προσωπικό που επικουρεί κατά τους επίσηµους ελέγχους στα σφαγεία.
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