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ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ 

ΝΩΡΑ 

 

-Να είναι νωπά, Α ποιότθτασ, τρυφερά εφςαρκα με δζρμα μαλακό - λείο χωρίσ οποιαδιποτε 
ξζνθ οςμι, ςπαςμζνα κόκκαλα, ςοβαροφσ μϊλωπεσ ι εκδορζσ, χωρίσ εγκαφματα ψφξθσ, 
ςυςκευαςμζνο. 
-Τφπου 65%, ςφαγμζνα να ζχουν υποςτεί αφαίμαξθ, να είναι πλιρωσ αποπτερωμζνα χωρίσ 
κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμζνα 1cm πάνω από τουσ ταρςοφσ. 
-Το βάροσ να κυμαίνεται από 1,1-1,3 κιλά και να είναι όςο το δυνατό ιςομεγζκθ 
-Να είναι απαλλαγμζνα από όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ, κακαρά χωρίσ ορατό 
ξζνο ςϊμα ι ακακαρςία. 
-Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ζνδειξθσ ςαλμονζλασ ζςτω και ςε ζνα κοτόπουλο ο 
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να αντικαταςτιςει όλα τα κοτόπουλα. 
-Να υπάρχει ζνα λεπτό ςτρϊμα λίπουσ ςτο ςτικοσ και ςτθν πλάτθ (ΕΟΚ 1538/91 άρκρο 6) 
-Να προζρχεται από πτθνοτροφεία και πτθνοςφαγεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 
Κτθνιατρικι Υπθρεςία και να φζρουν ςφραγίδα του κτθνιατρικοφ ελζγχου. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράσ τροφίμων. 
Θ μεταφορά τουσ ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ κα γίνεται με αυτοκίνθτα ψυγεία κακαρά και 
απολυμαςμζνα και να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ υγιεινισ. 

2 ΚΙΜΑΣ 

ΜΟΣΧΟΥ 

 

-Να είναι από νωπό κρζασ μόςχου Α' ποιότθτασ ( μποφτι), να είναι κακαριςμζνο εντελϊσ από 
λίποσ, το οποίο κα διπλοαλζκεται ςτθν κρεατομθχανι. 
-Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 

-Ο κιμάσ κα κόπτεται ςτο κατάςτθμα του προμθκευτι, που πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο 
με άδεια τθσ Κτθνιατρικισ Υπθρεςίασ. Θα παραςκευάηεται από νωπό κρζασ μόςχου 
προςφάτου ςφαγισ από 48 ωρϊν ζωσ 6 θμερϊν, να προζρχεται από εργαςτιριο 
τεμαχιςμοφ κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεωςκοπικό ζλεγχο και να 
φζρει ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 
-Απαγορεφεται θ παραςκευι κιμά από κρζασ πουλερικϊν, επίςθσ αποκλείονται οι μφεσ τθσ 
κεφαλισ, το ποντίκι, πλθγζσ αφαιμάξεωσ, ηϊνεσ ενζςεων, διάφραγμα, λάπα και 
υπολείμματα κρζατοσ αποξεςμζνα από οςτά. 

-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ 
περί μεταφοράσ τροφίμων. 
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ΚΕΑΣ 

ΜΟΣΧΑΙΣΙΟ 

 

-Να είναι από νωπό κρζασ Α' ποιότθτασ (μποφτι ι ςπάλα), απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, 
τζνοντεσ κ.λπ., το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, 
χωρίσ οςμι και αίματα. 

-Να είναι ςφαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ ζωσ 6 θμζρεσ, να προζρχεται από εργαςτιριο 
τεμαχιςμοφ κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο και να 
φζρει ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 

-Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ. 
Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του, δεν πρζπει να παρουςιάηει κερμοκραςία 
ανϊτερθ των 4-6 C οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ του 4 και αλλοίωςθ του 
χρϊματοσ, τθσ οςμισ, και τθσ ςφςταςθσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98, του HACCP και τισ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

-Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και του HACCP και 
τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

4 ΚΕΑΣ 

ΧΟΙΙΝΟ 

 

-Να είναι από νωπό κρζασ Α' ποιότθτασ (μποφτι), απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ 
κ.λπ., το οποίο να βρίςκεται ςε καλι κρεπτικι κατάςταςθ, κόκκινου χρϊματοσ, χωρίσ 
οςμι και αίματα. 
-Να είναι ςφαγμζνο πριν από 48 ϊρεσ ζωσ 6 θμζρεσ, να προζρχεται από εργαςτιριο 
τεμαχιςμοφ κρζατοσ που λειτουργεί νόμιμα, να ζχει υποςτεί κρεοςκοπικό ζλεγχο και να 
φζρει ςφραγίδεσ κτθνιατρικοφ υγειονομικοφ ελζγχου. 

-Να ζχει ετικζτα επιςιμανςθσ με ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ. 
-Το κρζασ κατά τον χρόνο παράδοςθσ του, δεν πρζπει να παρουςιάηει κερμοκραςία 
ανϊτερθ των 4-6 C οξφτθτα (PH) μεγαλφτερθ του 5,8 μικρότερθ του 4 και αλλοίωςθ του 
χρϊματοσ, τθσ οςμισ, και τθσ ςφςταςθσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98, του HACCP και τισ 
οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

-Θ θλικία του ηϊου να μθν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 
-Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και του HACCP και 
τισ οδθγίεσ του ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 

 ΟΜΑΔΑ Είδθ Ιχκυοπωλείου  

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Ρεςκανδρίτςα  
 

-Τα προσ προμικεια νωπά ψάρια να είναι Α' ποιότθτασ , καλά διατθρθμζνα ,απαλλαγμζνα 
από κεφάλια, μεγάλα λζπια, πτερφγια, εντόςκια και αυγά . 
  
-Τα ψάρια κα παραδίδονται από τον προμθκευτι τθν ίδια θμζρα  από τθν αλίευςθ τουσ  
ςυςκευαςμζνα ςε κατάλλθλθ ςυςκευαςία . 
-Θ μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μζςα - ψυγεία ςε κερμοκραςία -
κακαρά, απολυμαςμζνα. 

2 Τςιποφρα  

3 Μπακαλιάροσ  

4 Χριςτόψαρα  

5 
6 
7 

Γαλζοσ  

Κολιόσ 

Κεφάλι  
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 ΟΜΑΔΑ Είδθ Αρτοποιείου  

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 ΑΤΟ 

ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑ 

350 

gr 

-Φρζςκο αρτοπαραςκεφαςμα ςε φρατηόλα, λευκό, 350 gr. 
-Θα παραςκευάηονται από αλεφρι Α' ποιότθτασ 
-Να είναι ιςοβαρείσ φρατηόλεσ ςε τεμάχια 350 gr , που να ζχουν ψθκεί τθν ίδια μζρα 
τθσ διάκεςθσ 
-Το νερό που κα χρθςιμοποιείται κα είναι πόςιμο. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ 
λυκίςκου. Θ ζψθςθ με επαφι των τεμαχίων επιτρζπεται ςε βακμό 15% . Το ψιςιμο κα 
πρζπει να είναι ομοιογενζσ και να ξεχωρίηει κόρα και ψίχα. Θ κόρα (φλόγωμα) κα 
πρζπει να είναι ομοιογενισ κακ' όλθ τθν επιφάνεια . Το μαγειρικό αλάτι να μθν 
ξεπερνά το 1,5% και να πλθροί τισ προχποκζςεισ του μαγειρικοφ άλατοσ -Το 
αρτοπαραςκεφαςμα κα πρζπει να αποκτιςει τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και να 
μεταφζρεται όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ. Θ μεταφορά του άρτου κα 
γίνεται ςε χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, μζςα ςε πλαςτικά κάνιςτρα ι ςε καλάκια τα οποία κα 
τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ των τροφίμων 
-Απαγορεφεται θ χριςθ οιαςδιποτε ουςίασ για τθν βελτίωςθ θ τθν απόκρυψθ τθσ 
τυχόν ελαττωματικότθτασ των φυςικϊν ιδιοτιτων ι του χρϊματοσ των αλεφρων. 
-Το ψωμί που προςκομίηεται για τισ δομζσ του Διμου κα είναι Φ  Ε Σ Κ Ο . 
-Θ μεταφορά των ανωτζρω ειδϊν κα γίνεται με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 
αυτοκίνθτα, τα οποία κα είναι απόλυτα κακαρά και κα απολυμαίνονται τακτικά. 

  

 ΟΜΑΔΑ  Είδθ Οπωρολαχανοπωλείου 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φροφτα 
και 

λαχανικά 

 

-Να είναι Α' ποιότθτασ, τθσ εποχισ και να ανταποκρίνονται ςτισ ποιοτικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ κατθγορίασ. 

-Να μθν είναι χτυπθμζνα, να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ ςφςταςθσ και 
οργανολθπτικϊν χαρακτιρων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 
- Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ για να καταναλωκοφν. 
- Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, φρζςκα, απαλλαγμζνα από ηιηάνια και τα 
λαχανικά χωρίσ μαραμζνα φφλλα. 
- Στα ςυνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότθτασ κακϊσ και ο 
τόποσ παραγωγισ. 
- Οι ςυςκευαςίεσ των οπωρολαχανικϊν να είναι χάρτινεσ, κακαρζσ, κατάλλθλεσ 
για τρόφιμα, απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεταφορά 
και θ διακίνθςι τουσ ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ με ευκφνθ του προμθκευτι. 
- Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 
ραδιενεργά κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 
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 ΟΜΑΔΑ Είδθ παντοπωλείου (Ραιδικοί – Βρεφονθπιακοί Στακμοί)- 
ΗΑΧΑΕΙΟΣ 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Αλάτι 1kg - Ψιλό, προϊόν προερχόμενο από εξάτμιςθ, του καλαςςινοφ νεροφ ςτισ, αλυκζσ 
είτε από επεξεργαςία του ορυκτοφ άλατοσ των αλατωρυχείων. Θα πρζπει να 
ζχει λευκό χρϊμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίηει ελαφριά μόνο 
κολερότθτα και να πλθροί τουσ όρουσ του άρκρου 38 του Κ.Τ.Ρ. και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
- Να διατίκεται ςε πλαςτικι ςυςκευαςία του 1 kg. 

2 Αλεφρι τφπου φαρίνα 500 gr - Αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του, για όλεσ τισ χριςεισ, το οποίο κα περιζχει 
επίςθσ διογκωτικά αρτοποιίασ, όπωσ μπζικιν πάουντερ. 
- Ρροϊόν άλεςθσ υγιοφσ ςίτου, βιομθχανικά κακαριςμζνο από κάκε ανόργανθ ι 
οργανικι ουςία, να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ 
και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
- Να διατίκεται ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 500 gr. , ςτθν οποία κα 
αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

3 Αλεφρι 

μαλακό 

1 kg - Να παράγεται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ και να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 
Διατάξεισ. 

- Να παραδίδεται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςίεσ 1000 γραμμαρίων , 
αεροςτεγι με ζνδειξθ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ. 
- Το αλεφρι κα πρζπει να είναι ςίτου τφπου 70%. 

- Να είναι αποκλειςτικά και μόνο προϊόν αλζςεωσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικϊσ 
κακαριςμζνου από πάςα ανόργανθ ι οργανικι ουςία. 

4 Άνκοσ Αραβοςίτου 160 gr - Σκόνθ κρζμασ αραβοςίτου με άρωμα βανίλια, βιομθχανικά κακαριςμζνο από 
κάκε ανόργανθ ι οργανικι ουςία, να πλθρεί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων 
και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
- Να διατίκεται ςε χάρτινθ ςυςκευαςία των 160 γραμμαρίων, ςτθν οποία κα 
αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 

5 Αυγά Τεμ. - Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία με ατομικά 
χωρίςματα. 
-Τα χορθγοφμενα είδθ κα είναι Α' κατθγορίασ βάςει ποιότθτασ και βάςει βάρουσ 
κατθγορίασ Μ 53 gr ζωσ 63gr (ΩΟΣΚΟΡΘΜΕΝΑ) , επίςθσ κα είναι ςφμφωνα με τα 
αναγραφόμενα ςτα δελτία παραγγελίασ του Διμου. 
- Τα αυγά τθσ κατθγορίασ Α' πρζπει να ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
Α) Κζλυφοσ και μεμβράνθ φυςιολογικά, κακαρά, άκικτα. 
Β) Αεροκάλαμοσ: 'Υψοσ όχι μεγαλφτερο από 6 χιλιοςτά και αμετακίνθτοσ. 
Γ) Λεφκωμα αυγοφ: Κακαρό, διαυγζσ, ηελατινϊδουσ ςυςτάςεωσ, απαλλαγμζνο 
από πάςθσ φφςεωσ ξζνων ςωμάτων. 
Δ) Κρόκοσ αυγοφ: Ορατόσ ςτθν ωοςκόπθςθ μόνο υπό μορφι ςκιάσ χωρίσ 
εμφανι περίμετρο και απαλλαγμζνο από πάςθσ φφςεωσ ξζνων ςωμάτων. 
Ε) Σπζρμα: Μθ αιςκθτϊσ ορατό κατά τθν ωοςκόπθςθ. 
Στ) Οςμι: Απαλλαγμζνα από ξζνεσ οςμζσ. 
Η) Να μθν ζχουν κακαριςκεί με υγρά ι ξθρά μζκοδο. 
Θ) Να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία διατθριςεωσ ι Ψφξεωσ. 
Θ) Υποχρεωτικζσ ενδείξεισ: 
-Επί των αυγϊν. Θ υποχρεωτικι ςιμανςθ κάκε αυγοφ με το διακριτικό αρικμό 
παραγωγοφ για ζλεγχο καταγωγισ και του τρόπου παραγωγισ. 
-Επί τθσ ςυςκευαςίασ των αυγϊν. Ο διακριτικόσ αρικμόσ του κζντρου 
ςυςκευαςίασ για τθ χϊρα μασ GR, θ ποιοτικι κατθγορία, θ κατθγορία βάρουσ, το 
όνομα ι τθν εταιρικι επωνυμία του κζντρου ωοςκοπιςεωσ και ςυςκευαςίασ, το 
ςιμα τθσ επιχείρθςθσ. Το διακριτικό αρικμό ςιμα τθσ κατθγορίασ Α'ςε κφκλο 
διαμζτρου τουλάχιςτον 12 χιλιοςτομζτρων. Θ 
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θμερομθνία ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ. Θ θμερομθνία ςυςκευαςίασ. 
- Θ παραλαβι και θ μεταφορά των νωπϊν αυγϊν να πλθροί τουσ όρουσ τθσ 
κείμενθσ Υγειονομικισ νομοκεςίασ «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ». 
- Ζλεγχοσ μακροςκοπικόσ- χθμικόσ-μικροβιολογικόσ 

6 Βανίλιεσ 

άρωμα 
Συςκ. 4 
τεμ 

- Φιαλίδια βανίλιασ ςε ςκόνθ , βάρουσ 3 γραμ. ανά τεμάχιο, να πλθρεί τουσ 
όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
- Να παραδίδονται από τον προμθκευτι ςε ςυςκευαςία 4 τεμαχίων. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

7 Γάλα εβαπορζ 400 gr - Να είναι αγελαδινό ςε μεταλλικό κουτί βάρουσ 400 γραμμαρίων με 
περιεκτικότθτα ςε λιπαρά 3,5-8% ΣΥΑΛ ( Στερεό Υπόλειμμα Ανευ Λίπουσ) 
ελάχιςτο 8,46% με εφκολο άνοιγμα. 
- Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οδθγίεσ για τον τρόπο αναςφςταςθσ ι 
αραίωςθσ. 
- Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και οι 
εκατοςτιαίεσ περιεκτικότθτεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν του προϊόντοσ. 
- Θ ςυςκευαςία πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ υγιεινισ. 
- Να διαςφαλίηεται ότι θ παραγωγι του γάλακτοσ δεν ζχει προζλκει από ηϊα ι 
ηωοτροφζσ που χρθςιμοποιοφν γενετικϊσ μεταλλαγμζνα προϊόντα. 
- Πλεσ οι διεργαςίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και ςυςκευαςία του να ζχουν 
γίνει ςφμφωνα με τθν οδθγία 2/46 Ε.Ε. 

8 Γάλα φρζςκο 1 λίτρο - Το γάλα πρζπει να είναι λευκό γάλα αγελάδασ φρζςκο, παςτεριωμζνο και 
ομογενοποιθμζνο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 56/95 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ρ.Δ. 252/2002 ΦΕΚ Α' 224 και του Κϊδικα 
Τροφίμων. 
- Θα πρζπει να είναι ςε ςυςκευαςία του 1λίτρου κατάλλθλθσ για τρόφιμα, με 
καπάκι, για ευκολία ςτθ χριςθ, διάρκειασ 7 θμερϊν. 
- Να μθν περιζχει πρόςκετεσ χρωςτικζσ ουςίεσ και ςυντθρθτικά τφπου Ε. Να ζχει 
υποβλθκεί ςε επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε υψθλι 
κερμοκραςία για μικρό χρονικό διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7° C για 15 sec ι 
ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία παςτερίωςθσ που χρθςιμοποιεί 
διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για τθν επίτευξθ 
ιςοδφμανου αποτελζςματοσ. 
- Να παρουςιάηει αρνθτικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία φωςματάςθσ και κετικι 
αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ. 
- Αμζςωσ μετά τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το ςυντομότερο δυνατόν, ςε 
κερμοκραςία που δεν κα υπερβαίνει του 6° C . Να περιζχει λίποσ 3,5%, ε ειδικό 
βάροσ τουσ 20° C 1028g/l και το ςτερεό υπόλειμμα χωρίσ λίποσ (Σ.υ.λ.λ.) 8,5%. 
Το γάλα πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον 2,9% πρωτεϊνικϊν ουςιϊν, 
διαπιςτοφμενο ςε γάλα με 3,5% λιπαρισ ουςίασ. 
- Το γάλα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατά HACCP (ςφςτθμα τθσ υγιεινισ 
τροφίμων) και κατά ISO 9001 (ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ). 
- Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν 
πρζπει να απελευκερϊνει ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν 
να κζςει ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία ι να αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του 
γάλακτοσ. 
- Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ "παςτεριωμζνο γάλα", το 
ςιμα καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, 
ςυντιρθςθσ. Θ αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα 
πρζπει να είναι ίδια με τθν θμζρα παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι 
ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ελλειποβαρείσ, χτυπθμζνεσ κλπ. 

9 Γ αλατάκια μερίδεσ Συςκ. 

10τεμ 
- Γάλα ςε μερίδεσ ςυςκευαςία 10 τεμαχίων άριςτθσ ποιότθτασ με θμερομθνία 
λιξθσ τουλάχιςτον 6 μθνϊν εκτόσ ψυγείου 

10 Γ αρφφαλλο 10 gr - Γαρφφαλλο ςκόνθ ι ςπυρί -Συςκευαςία 10 gr 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 
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11 Γιαοφρτι ςτραγγιςτό 200 gr - Γιαοφρτι ςτραγγιςτό Αγελάδοσ με 4% λιπαρά. 
- Ρλιρεσ ι κατά περίπτωςθ θμιαποβουτυρωμζνο, χαρακτθρίηεται το προϊόν , το 
οποίο προκφπτει μετά από πιξθ αποκλειςτικά και μόνο νωποφ γάλακτοσ τθσ 
αντίςτοιχθσ προσ τθν ονομαςία φφςθσ και προζλευςθσ, με τθν επίδραςθ 
καλλιζργειασ ηφμθσ, που προκαλεί ειδικι γι' αυτό ηφμωςθ. 
- Τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία 200 gr, όπου κα αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

12 Δυόςμοσ 30 gr - Δυόςμοσ τριμμζνοσ 
- Συςκευαςία 30 gr 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

13 Ηάχαρθ άχνθ 500 gr - Είδοσ ηάχαρθσ με πολφ λεπτοφσ κόκκουσ. 
- Συςκευαςία 500 gr. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

14 Ηάχαρθ 1 kg - Ηάχαρθ λευκι κρυςταλλικι. 
- Χάρτινθ ςυςκευαςία 1 kg 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

15 Κακάο 125 gr - Κακάο με φρζςκο άρωμα και φυςιολογικό χρϊμα -Συςκευαςία 125 gr, 
αναλλοίωτθ με θμερομθνία λιξθσ 

- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 
16 Καλαμάκια 100 

τεμ. 

- Καλαμάκια ςπαςτά 
- Συςκευαςία 100 τεμ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

17 Κανζλλα τριμμζνθ  50 gr - Κανζλα τριμμζνθ. 
- Συςκευαςία 50 gr 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

18 Κόρν - φλάουερ 200 gr - Άμυλο Αραβοςίτου -Συςκευαςία 200 gr 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

19 Κόρν - φλζικσ 
Δθμθτριακά 

375 gr -Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ (καλαμπόκι). 
- Να είναι ςε τυποποιθμζνεσ ςυςκευαςίεσ 375 gr, με θμερομθνία λιξθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

20 Κρικαράκι 500 gr -Να είναι Α' ποιότθτασ. 
-Να είναι παραςκευαςμζνα από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου. 
- Συςκευαςία αεροςτεγισ 500 gr, με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
-Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

21 Κφμινο 50 gr -Κφμινο τριμμζνο 
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   -Συςκευαςία 50 gr 

- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 
22 Μακαρόνια 500 gr -Διάφορα ηυμαρικά (Λαηάνια ψιλά, μακαρόνια, κρικαράκι, χυλοπίτεσ, κλπ) 

-Να είναι Α' ποιότθτασ 
-Να είναι παραςκευαςμζνα από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου. 
- Συςκευαςία αεροςτεγισ 500 gr, με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
-Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

23 Μαρμελάδα 380 gr -Θ μαρμελάδα να είναι διαφόρων γεφςεων από φροφτα Α' ποιότθτασ και να 
πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ. 
-Συςκευαςία 380 gr. με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
-Χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν 
- Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

24 Μζλι 1 kg -Να μθν ζχει αφαιρεκεί θ γφρθ ι άλλο ειδικό ςυςτατικό και να πλθροί τουσ 
όρουσ του Κ.Τ.Ρ., κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ & Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
-Να προζρχεται από άνκθ, κωνοφόρα ι κυμάρι και να αναφζρεται ςτθν ετικζτα 
ςυςκευαςίασ. 
- Θ ςυςκευαςία να είναι ςε γυάλινα βάηα, ι μεταλλικά ι άλλα κατάλλθλα δοχεία 
1 kg, εγκεκριμζνα για διατιρθςθ τροφίμων, με θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ κατανάλωςθσ. 

25 Μπαχάρι 50 gr -Μπαχάρι ςπυρί -Συςκευαςία 50 gr 

26 Μπζικιν - πάουντερ  

- Διογκωτικό υλικό ςε ςκόνθ 
-Συςκευαςία αεροςτεγισ 20 gr, με θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

27 Μπεςαμζλ  

-Να πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ., κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

28 Τοματοχυμόσ 500 gr -Ρλοφςιοσ, πυκνόσ, φυςικόσ χυμόσ τομάτασ, χωρίσ ςπόρουσ, φλοιό και αλάτι και 
να πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ., κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

-Συςκευαςία 500 gr χάρτινθ, το άνοιγμα τθσ οποίασ δεν απαιτεί ανοιχτιρι. -
Χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. 

-Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ με θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
29 Ξφδι 410 gr -Το ξφδι να προζρχεται από ςταφφλι και να μθν είναι αναπλιρωμα ξυδιοφ (να 

μθν περιζχει αλκοόλθ) και να πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ., κακϊσ και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

-Συςκευαςία ςε πλαςτικι φιάλθ 410 gr - Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι 
ελαττϊματα 

30 Ριπζρι 100 gr -Ριπζρι μαφρο τριμμζνο ι ςε κόκκουσ -Συςκευαςία 100 gr 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

31 Ριπζρι μαφρο χοντρό 
τριμ. 

500 gr -Ριπζρι μαφρο χοντρό τριμμζνο -Συςκευαςία 500 gr 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

32 Ρλαςτικά Ροτιρια 50 τεμ. -Ρλαςτικά ποτιρια μιασ χριςθσ μεγάλα (250 ml) -Συςκευαςία 50 τεμ. 
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   - Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

33 Ροτιρια πλαςτικά 50 τεμ. -Ρλαςτικά ποτιρια μιασ χριςθσ μικρά -Συςκευαςία 50 τεμ. 

34 ίγανθ 1 kg -ίγανθ από αποξθραμζνα φφλλα τριμμζνθ. -Συςκευαςία 1 kg 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

35 φηι 1 kg -Να είναι Α' ποιότθτασ (καρολίνα, γλαςζ, μπόνετ κ.λ.π.) 
-Αεροςτεγισ ςυςκευαςία 1 kg, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
- Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

36 Τυρί κίτρινο ςκλθρό  

- Να είναι Α' ποιότθτασ, παραςκευαςμζνο από αιγοπρόβειο γάλα, να μθν 
παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ, να είναι ςκλθρό και εφγεςτο και να 
ζχει υποςτεί επιτυχι ωρίμανςθ, τουλάχιςτον 3 μθνϊν. 
- Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) το όνομα του 
προϊόντοσ, β) θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ - ςυςκευαςτι, γ) το βάροσ 
του περιεχομζνου, δ) θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
- Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 
υπθρεςία και θ Ραραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα 
HACCP. 

37 Τυρί φζτα  

- Να είναι Α' ποιότθτασ, παραςκευαςμζνο από αιγοπρόβειο γάλα. 
- Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) το όνομα του 
προϊόντοσ, β) προςτατευμζνθ ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ), γ) θ επωνυμία και θ 
ζδρα του παραγωγοφ - ςυςκευαςτι, δ) το βάροσ του περιεχομζνου, ε) θ 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 
- Να διατίκεται ςε μεγάλα κομμάτια και να μθν ζχει τρίμματα. 
- Να είναι ςκλθρι, όχι πολφ αλμυρι χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι και γεφςθ 
- Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δοχεία πλαςτικά, κατάλλθλα για τρόφιμα, ςφμφωνα 
με τον Κϊδικα Τροφίμων, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ 
κατανάλωςθσ, να περιζχει άλμθ, ϊςτε τα κομμάτια να διατθροφνται μζςα ςε 
αυτι. 
- Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν αρμόδια 
υπθρεςία και θ Ραραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να τθρεί τον κϊδικα 
HACCP. 

38 Φακζσ 500 gr -Να είναι Α' ποιότθτασ (ψιλζσ ι χονδρζσ) 
-Αεροςτεγισ ςυςκευαςία 500 gr, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
- Τα όςπρια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 
- Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 
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ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 

39 Φαςόλια 500 gr -Να είναι Α' ποιότθτασ (ψιλά, μζτρια, γίγαντεσ) 
-Αεροςτεγισ ςυςκευαςία 500 gr, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνία παραγωγισ και 
λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 
- Τα όςπρια δεν κα προζρχονται από μεταλλαγμζνα φυτά. 
- Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

40 Φιάλθ για πετρογκάη 10 kg - Φιάλθ υγραερίου για πετρογκάη 

- Βάροσ 10 kg 
41 Φιλζτο γαλοποφλασ 

βραςτό 

 

- Να είναι Α' ποιότθτασ, να μθν παρουςιάηει αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ να 
είναι φρζςκο και εφγεςτο. 
- Να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ ενδείξεισ: α) το όνομα του 
προϊόντοσ, β) θ επωνυμία και θ ζδρα του παραγωγοφ - ςυςκευαςτι, γ) το βάροσ 
του περιεχομζνου, δ) θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

42 Φρυγανιά 180 gr -Φρυγανιά τριμμζνθ 
-Αεροςτεγισ ςυςκευαςία 180 gr με θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ - Θ 
ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

43 Φρυγανιζσ διπλζσ (ςυςκ. 
2Χ14=28 τεμ.) 

28 τεμ. -Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ (ςίτο). 
-Τυποποιθμζνθ ςυςκευαςία διπλι (2 Χ 14 = 28 τεμ.) ολόκλθρεσ, χωρίσ να είναι 
ςπαςμζνεσ και με τρίμματα, με θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

44 Φυςικοί χυμοί 330 ml - Χυμοί φροφτων ςε ςυςκευαςία ατομικι χάρτινθ τφπου tetrapack 330 ml, χωρίσ 
προςκικθ ςυντθρθτικϊν και ηάχαρθσ και να αναγράφεται ςτθν ετικζτα θ 
ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χυμό φροφτων, πολτό φροφτων ι μείγμα αυτϊν των 
ςυςτατικϊν. 
- Να είναι εμφανισ θ ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

45 Φυτικι μαργαρίνθ 250 gr -Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια εμπλουτιςμζνο με βιταμίνεσ, 
κατάλλθλο για άλειμμα και για τθν Ραραςκευι γλυκϊν και φαγθτϊν, που 
ςυντθρείται ςτο ψυγείο και να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
-Θα διατίκεται ςε κεςζ 250 gr με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ . 
- Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

46 Χυμόσ λεμονιοφ 350 gr -Ο χυμόσ λεμονιοφ να ζχει φυςιολογικό χρϊμα αναλλοίωτο ςε νόμιμεσ 
προδιαγραφζσ και να πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ., κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

-Συςκευαςία ςε πλαςτικι φιάλθ 350 gr - Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι 
ελαττϊματα 

47 Ψωμί για τοςτ 700 gr -Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, καλά ψθμζνο, ςε άριςτθ ςυςκευαςία με 
θμερομθνία λιξθσ. 
-Συςκευαςία 700 gr. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 
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48 Καφζσ Ελλθνικόσ Συςκ. 1 kg - Καφζσ ςε αναλλοίωτθ ςυςκευαςία 1 kg. 

- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 
49 Μαργαρίνθ 250 gr -Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά ζλαια εμπλουτιςμζνο με 

βιταμίνεσ, κατάλλθλο για άλειμμα και για τθν Ραραςκευι γλυκϊν και 
φαγθτϊν, που ςυντθρείται ςτο ψυγείο και να πλθροί τουσ όρουσ του 
Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
-Θα διατίκεται ςε κεςζ 250 gr με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ . 
- Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ 
αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

50 Ρραλίνα φουντουκιοφ 1kg -Ρραλίνα φουντουκιοφ με υψθλι περιεκτικότθτα ςε φουντοφκι , κακάο και 
γάλα ςε ςυςκευαςία πλαςτικι ι γυάλινθ 1 kg. 

-Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και ποτϊν και τισ Ιςχφουςεσ 
Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

-Να αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ . 
51 Μπιςκότα γεμιςτά 200gr -Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ. 

-Συςκευαςία 200 gr, αεροςτεγισ με ζνδειξθ θμερομθνίασ παραγωγισ και 
λιξθσ. - Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

52 Μπιςκότα τφπου 
ΜΙΑΝΤΑ 

200gr -Να παράγονται από αγνζσ πρϊτεσ φλεσ. 
-Συςκευαςία 200 gr, αεροςτεγισ με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ - Θ 
ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

53 Ντοματοχυμόσ 500 gr -Ρλοφςιοσ, πυκνόσ, φυςικόσ χυμόσ τομάτασ, χωρίσ ςπόρουσ, φλοιό και αλάτι 
και να πλθροί τουσ όρουσ του Κ.Τ.Ρ., κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 
Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
-Συςκευαςία 500 gr χάρτινθ, το άνοιγμα τθσ οποίασ δεν απαιτεί ανοιχτιρι. -
Χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν. 
-Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ με θμερομθνία λιξθσ 

5
4 

Τραχανάσ 1 kg -Ηυμαρικό φτιαγμζνο από αλεφρι και γάλα αγελάδασ, με ςχιμα κοκκϊδεσ 
και ακανόνιςτο. 
-Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτ3εγισ του 1 κιλοφ και να αναγράφεται θ 
θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. 

55 Χυλοπιτάκι 500 gr -Ηυμαρικό -Να είναι Α' ποιότθτασ 
-Να είναι παραςκευαςμζνα από 100% ςιμιγδάλι ςκλθροφ ςίτου. 
- Συςκευαςία αεροςτεγισ 500 gr, με θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. -Να 
υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τουσ αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. 

56 Χυμοί Φροφτων 1 λίτρο -Χυμόσ διαφόρων φροφτων ςε ςυςκευαςία χάρτινθ τφπου tetrapack 1 
λίτρου χωρίσ προςκικθ ςυντθρθτικϊν και ηάχαρθσ και να αναγράφεται ςτθν 
ετικζτα θ ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χυμό φροφτων, πολτό φροφτων ι 
μείγμα αυτϊν των ςυςτατικϊν. 
- Να είναι εμφανισ θ ζνδειξθ θμερομθνίασ ςυςκευαςίασ και λιξθσ. 
- Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα 

 ΟΜΑΔΑ :  Ελαιόλαδο 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Ελαιόλαδο 5 

λίτρα 
-Θα πρζπει να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία «Εξαιρετικό Ραρκζνο ελαιόλαδο» 
-Να είναι οξφτθτασ 0-1% 
-Συςκευαςία μεταλλικι 5 λίτρων, ςτθν οποία κα αναφζρεται θ ονομαςία, θ κατθγορία, το 
κακαρό βάροσ, ο παραςκευαςτισ ι ςυςκευαςτισ, ο αρικμόσ παρτίδασ, θ θμερομθνία 
ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και οι ςυνκικεσ διατιρθςθσ. 
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 ΟΜΑΔΑ : Κατεψυγμζνα Λαχανικά    

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Φαςολάκια  

-Να είναι Α' ποιότθτασ τθσ εποχισ και να ανταποκρίνονται ςτισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ κατθγορίασ. 
-Να μθν είναι χτυπθμζνα, να μθν εμφανίηουν αλλοίωςθ ςφςταςθσ και οργανολθπτικϊν 
χαρακτιρων, ςφμφωνα τισ προδιαγραφζσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ 
ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Να είναι ςτο κατάλλθλο ςτάδιο ωρίμανςθσ και ανάπτυξθσ για να καταναλωκοφν. 
Να είναι όςο το δυνατόν ιςομεγζκθ, φρζςκα, απαλλαγμζνα από ηιηάνια και τα λαχανικά 
χωρίσ μαραμζνα φφλλα . 
-Τα είδθ να είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 

2 Αρακάσ  
κλπ 

κατεψυγμζνα 
είδθ  

 

 ΟΜΑΔΑ:    Γάλα τφπου εβαπορζ 

 Τμιμα 1: ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

 Τμιμα 2:   ΕΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΡΔΔ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚ. Χ Α  Α Κ Τ Θ  Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1   γάλα 400 

ΓΑΜ. 

Γάλα ςυμπυκνωμζνο (εβαπορζ) , μθ ηαχαροφχο, αποςτειρωμζνο.Θ  πρϊτθ φλθ (νωπό 

γάλα αγελαδινισ προζλευςθσ) για τθν παραςκευι του ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ να 

πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Νομοκεςίασ και να ζχει τθν 

απαραίτθτθ ποιότθτα ςε φυςικοχθμικά και μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά, ϊςτε να 

δϊςει ζνα άριςτο προϊόν (ςυμπυκνωμζνο γάλα), χωρίσ ελαττϊματα.  

Να ζχει υποςτεί κερμικι επεξεργαςία και αποςτείρωςθ.  

Να ζχει ελαφρϊσ κρεμϊδθ ςφςταςθ, να είναι ομοιογενζσ (χωρίσ κοκκϊδεισ ι άλλεσ 

αποκζςεισ) και το λίποσ του να μθν διαχωρίηεται ςε ιδιαίτερο ςτρϊμα,  μζςα ςτα 

κουτιά. 

Να είναι απαλλαγμζνο από ξζνεσ φλεσ.  

Να μθν παρουςιάηει κροκίδωςθ ι πιξθ του περιεχομζνου, ιηιματα ςτον πυκμζνα των 

ςυςκευαςιϊν, αποχωριςμό του λίπουσ ι ενδείξεισ ςιψθσ.  

Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του, πρζπει να είναι άψογοι, χωρίσ να παρζχουν 

ενδείξεισ για ατελι επεξεργαςία ι χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων πρϊτων υλϊν.  

Να ζχει ευχάριςτθ υπόγλυκθ γεφςθ, τθ χαρακτθριςτικι οςμι του αφυδατωμζνου 

γάλακτοσ και το χρϊμα του να είναι λευκό ι υπόλευκο.  

Το γάλα πρζπει να είναι πιςτοποιημζνο κατά HACCP (ςφςτημα τησ υγιεινήσ τροφίμων) και κατά ISO 9001 

(ςφςτημα διαςφάλιςησ ποιότητασ). 

- Θ ςυςκευαςία τουσ γάλακτοσ πρζπει να πλθρεί τουσ όρουσ υγιεινισ. Δεν πρζπει να 
απελευκερϊνει ποςότθτα ςτοιχείων ςτο γάλα που κα ιταν δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν 
ανκρϊπινθ υγεία ι να αλλοιϊςει τθ ςφςταςθ του γάλακτοσ. 
- Στθ ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται οι ενδείξεισ "παςτεριωμζνο γάλα", το ςιμα 
καταλλθλότθτασ του προϊόντοσ, κακϊσ και θ διάρκεια κερμοκραςίασ, ςυντιρθςθσ. Θ 
αναγραφόμενθ ςτθ ςυςκευαςία θμερομθνία παραγωγισ κα πρζπει να είναι ίδια με τθν θμζρα 
παράδοςθσ ι θ αμζςωσ προθγοφμενθ. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ελλειποβαρείσ, 
χτυπθμζνεσ κλπ. 


