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Το χορηγούμενο είδος θα πρέπει να είναι: 

 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και θα συσκευάζεται από την ίδια εταιρία. 
Αλλαγή ή συμπλήρωση τυποποιητηρίου- συσκευαστηρίου, πέραν των 
αναγραφομένων στην σύμβαση αυτή γίνεται μόνο μετά από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου και απόφαση της υπηρεσίας. 
 
Το ανωτέρω είδος πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως, καθώς και με τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις. 
Οι παραγγελίες του Νοσοκομείου θα παραδίδονται σε συσκευασία πέντε (5) ΛΙΤΡΩΝ,  
σε περίπτωση όμως που η μηνιαία κατανάλωση είναι κάτω των 1.000 λίτρων , τότε η 
παραγγελία και η εκτέλεση της θα γίνεται μία φορά τον μήνα. Οι δε συσκευασίες πρέπει 
να φέρουν πώμα μιας χρήσης και να έχουν ετικέτα που να είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του ΚΔΝ 1019/02.  
 
Υποχρεωτικές ενδείξεις  
 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του 
ελαιόλαδου είναι: 
Α)Ονομασία πώλησης-Ποιοτική κατηγορία 
Β)Καθαρή ποσότητα περιεχομένου (Σε μονάδα όγκου) 
Γ)Χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας. Με δεδομένο ότι η διατηρησιμότητα είναι 
μεγαλύτερη από τρείς μήνες αλλά όχι μεγαλύτερη από δέκα οκτώ μήνες, αρκεί η 
αναγραφή του μήνα και του έτους ως ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας. 
Δ)Παρτίδα. Στην περίπτωση που ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας περιλαμβάνει 
και την ημέρα (εκτός από το μήνα και το έτος) τότε η παρτίδα μπορεί να μην 
αναγράφεται. Εάν όμως δεν αναγράφεται η ημέρα, τότε η αναγραφή της παρτίδας είναι 
υποχρεωτική. 
Ε)Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης. 
ΣΤ) Όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή ή του συσκευαστή 
ή ενός πωλητή (διακινητή) εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας.  
 



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Το Νοσοκομείο θα πρέπει να παραδίδει εγγράφως στον προμηθευτή την 

παραγγελία του τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
παράδοσης.  

Σε περίπτωση αδυναμίας  του προμηθευτή να εκτελέσει την παραγγελία ,  τότε 
αυτός οφείλει  να ενημερώσει το Ίδρυμα έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την 
ημέρα παράδοσης, προκειμένου να μη φέρει ευθύνη για την μη προσκόμιση.   

Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα 
από αυτά  ή προσκομίζει μικρότερη ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αγοράζει αυτά ή αντίστοιχά τους απ’ ευθείας από το 
ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του. 

 
 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

Είδος: Παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν πρώτης ψυχρής συμπίεσης που παράγεται 

απευθείας από ελιές & μόνο με μηχανικές μεθόδους. 

Τα λοιπά χαρακτηριστικά του να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την 

κατηγορία αυτή. 

Να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και με 

τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές & αγορανομικές διατάξεις. 

Να προέρχεται από τυποποιητήρια-συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα. 

Η συσκευασία να είναι σε δοχεία 5 λίτρων, από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα. Να 

είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση 

και να φέρει ετικέτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής 

καθώς και με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 275610/2003 (ΦΕΚ. 1616/2003). 

Στη συσκευασία αναγράφονται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις: 

α. Η ονομασία πώλησης του προϊόντος «παρθένο ελαιόλαδο». 

β. Πληροφορίες για την κατηγορία του προϊόντος «Ελαιόλαδο ανωτέρας 

κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές και μόνο με χημικές μεθόδους». 

γ. Η καθαρή ποσότητα του περιεχόμενου προϊόντος, εκφρασμένη σε μονάδες 

όγκου. 

δ. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία & η δ/νση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή. 

ε. Η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. 

στ. Ο αριθμός της παρτίδας. 

ζ.   Οι συνθήκες  διατήρησης του προϊόντος. 

    Στην περίπτωση που αναγράφονται οι ακόλουθες προαιρετικές ενδείξεις: 

«Πρώτη πίεση εν ψυχρώ» 

«Εξαγωγή εν ψυχρώ» 

Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ή  



Η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας , στη συσκευασία του ελαιόλαδου, 

αυτές πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις των σημείων α,β,γ, δ του άρθρου 5 

του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής.  

 

Ο χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για την διαχείρισης της 

διασφάλισης της υγιεινής και  της ανάλυσης της επικινδυνότητας , των κρίσιμων 

σημείων ελέγχου για τους χώρους επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και 

διακίνησης των χορηγούμενων ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή αό 

διαπιστευμένο φορέα. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, 

προσκομίζει τους τίτλους πιστοποίησης από την εταιρία που προμηθεύτηκε  το 

τρόφιμο. Η μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται με οχήματα όπου θα 

τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης αυτών. 

Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο 

και την τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων της μεταφοράς του τροφίμου. 

Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, 

αναλυτικά για το κάθε όχημα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.  

Έλεγχος:  Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση 
της επιτροπής παραλαβής του τροφίμου.  



 

 


