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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γιαουρτιών στο 

νοσοκομείο μας. 
 

 

Σας ενημερώνουμε  ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην 

προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

 

α/α Είδος  Ποσότητα 

1 Γιαούρτι αγελάδος 2% ΤΜΧ 4334 

 

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου και 

σε συνεννόηση με το τμήμα Διατροφής. (υποχρεωτικά θα προσκομίζονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές του προϊόντος, το πιστοποιητικό ποιότητας , καθώς και το όνομα 

της παραγωγού εταιρείας ) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι οποίες θα 

αναφέρονται σε ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ, σε σφραγισμένους φακέλους  στο 

γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι 

ΔΕΥΤΕΡΑ  28-11-2022 και ωρα 12.00 μ.μ. 

 

 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                       ΑΠΑΛΟΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                       ΤΕΣΣΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
                       ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  

 
 
 



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ   

                ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΓΙΑΟΥΡΤΙ”  

 

    Α.  Το χορηγούμενο είδος (γιαούρτη), να  είναι  πρώτης 

(Α΄) ποιότητας  όπως αυτή  ορίζεται  στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 82 και να 

έχει  παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και 

υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21 -2-1995 

«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των 

υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και 

εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-

2-95 τ. Α’). 

 

   1.  Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά    

απουσία αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών . 

2.   Να έχει:  

  Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη .  

  Γεύση ευχάριστη. 

  Οσμή υπόγλυκη .  

 Ph 3,3-3,8. 

 

3.   Να μην παρουσιάζει  

 ευρωτίαση,  

 σήψη, 

 εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και 

σχήματος,  

 ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο ή 

δύσοσμο)  



 αλλοίωση από μικροβιακή δράση,  

  μυκητιακές αποικίες στην επιφάνειά του,  

 υπολείμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, 

αντιβιοτικών, μυκοτοξινών τύπου Α & Β, βαρέων 

μετάλλων σύμφωνα  με τους ΕΚ 1881/2006, ΕΚ 

396/2005, ΕΚ 10/2011, ΕΚ 2377/1990 και 

τροποποιήσεις, Φυτοφάρμακα 149/2008, Αλλεργιογόνα 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011   

 Όριο διοξινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr fat  (ΕΚ) 

1881/2006 και τροποποιήσεις αυτών. 

  4. Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά     

χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται, ΕΚ 2073/2005 και 

1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004  και ΠΔ 9/89.  

1.  Απουσία salmonella spp σε 25 gr σε 5 δείγματα.  

2.  Απουσία  E.coli  σε 1 gr  σε 5 δείγματα.   

3.  Σταφυλόκοκκοι πηκτάση θετικοί Απουσία σε 1gr σε 

5 δείγματα.   

4.  Ολικά κολοβακτηριοειδή Απουσία σε 1 gr σε 5 

δείγματα.  

5.  Ζύμες – μύκητες  < 10 cfu/gr  σε όλη την διάρκεια 

της εμπορικής ζωής.  

               

 Β.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

   Η συσκευασία της γιαούρτης (Α) πρώτη συσκευασία - 

κεσεδάκι,   θα είναι  από υλικό κατάλληλο για  τρόφιμα (ΡΡ) 

πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του Κ.Τ.Π. και θα 

κλείνει αεροστεγώς με αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που θα 

περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο >0.05Μn, max 0.1%Zn, 

0.05-2%Cu, max 0.05% άλλα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε βάρος της κάθε συσκευασίας 

να είναι περίπου 200 gr και σε (Β) δεύτερη συσκευασία 



χαρτοκιβώτια ανοικτά, στοιβαζόμενα,  αντοχής, των 12 

τεμαχίων.  

   Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την 

ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον τα 3/4 του συνολικού 

χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη 

τροφίμων.  

        Τα μέσα συσκευασίας δεν θα μεταφέρουν τοξικές ή 

καρκινογόνες  ουσίες στο προϊόν . Στο μέσο συσκευασίας 

(κεσεδάκι) θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα 

Ελληνικά με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή 

άλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή 

καρκινογόνες ουσίες  (ΕΚ 89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις 

σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις:  

       1. Επωνυμία παρασκευαστή .  

       2. Αριθμός έγκρισης. 

       3. Η ημερομηνία παραγωγής και  

       4. Η ημερομηνία  λήξης.   

       5. Ο κωδικός παρτίδας , (Οδηγία 89/396),  η δε σήμανση να 

είναι σύμφωνη με τις  Διατάξεις σήμανσης τροφίμων:   

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης 

Οκτωβρίου 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.  

    



 

   

     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

     CPV                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

  

     15551300-8                     Γιαούρτι  

 

        1. Γιαούρτι πλήρες με λιπαρά τουλάχιστον 3,85% 

σύμφωνα με το άρθρο 82  § 1 του Κ.Τ. & Π. ή γιαούρτι 

αγελάδας με λιπαρά 4%   

       2.   Γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά 2 %  και 0%.   

 

 

 

  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  

κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς Πιστοποίησης από τον 

ΕΣΥΔ 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.  

  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι  

παραγωγός ή παρασκευαστής θα πρέπει να επισυνάψει:  

       1ον  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  κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς 

Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ για την παραγωγή – παρασκευή 

των προϊόντων.  

      2ον 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 που κατακυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισμός.  

      3 Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα 

γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα -

ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 

Νοσοκομείου,  τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία  2-

40C, σύμφωνα με  την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και θα 

φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. 

ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο9.  

         Τα μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 

Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής 

πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις 



Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας 

Οχήματος Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  

   Κατά  την ώρα παράδοση ο προμηθευτής  οφείλει  να 

προσκομίζει  και παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 

αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασία του οχήματος 

μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει Βιβλιάριο 

υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών 

παράδοσης των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιας 

χρήσης. 

 

  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 

διατηρησιμότητα  του τροφίμου, πριν την παράδοση.   

 

 

 

   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

1.  Κ.Τ.Π. Άρθρα 26, 82.  

2.  Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής 

νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και 

προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’) . 

3.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 για τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.  

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ)2377/90 της 26ης Ιουνίου1990 για 

τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων του 

κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής  προέλευσης . 



5.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών 

και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων.  

6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων - 

προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας (ΕΟΚ).  

7.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 της 29ης Απριλίου 

2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

8.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 της 29ης Απριλίου 

2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 

οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 

προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο.   

9.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης 

Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 

τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων.  

10.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΎ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης 

Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την 

κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.  

11.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

12.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής 



για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει 

των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/ 

2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004.  

13.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

14.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων 

επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 

επιμολύνουν τα τρόφιμα.  

15.  K.Y.Α. Αριθμ. 15523 /2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’/31-8-

2006) 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  

 

16.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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.  

17.  ΟΔΗΓΙΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης 

Νοεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του παραρτήματος 

ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα 

συστατικά τροφίμων.  

18.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.  

19.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 149/2008.  

20.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής της 

5ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του 

Συμβουλίου, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και 

ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων.  

21.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 17ης Οκτωβρίου 2008 για την τροποποίηση του 

παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

υγιεινή των τροφίμων.  

22.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1020/2008 για τον καθορισμό ειδικών 

κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα αναγνώρισης, το νωπό 

γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση 

μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.   

24.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και 

αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα.   

 

 



                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

 

1.  ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (Πρόεδρος)  

2.  ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)  

3.  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)  

4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Μέλος)  

5.  ΤΣΑΓΚΆΡΗ ΑΜΑΛΙΑ (Μέλος)  

6.  ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Μέλος)  

7.  ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ (Αναπληρωματικό Μέλος)  

8.  ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Αναπληρωματικό Μέλος)  

9.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό Μέλος)  

 

 
 


