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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η - ΠΛΑΣΤΙΚΑ (CPV 44423000-1) 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η -ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
(CPV 44423000-1)  

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 1 Κεσσές πλαστικός κοπράνων 640gr  
α) Να είναι λευκού χρώµατος 
β) Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές 
κατασκευής, από υλικό φιλικό και κατάλληλο προς τον χρήστη 
και το περιβάλλον 
γ) Κατά την διάθεση τους στο εµπόριο να συνοδεύονται από 
τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την χρήση 
τους , όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνοµα ή την 
εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση ή την έδρα του 
κατασκευαστή . 
 δ) Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται µε τρόπο 
ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά 
και αντικείµενα, είτε πάνω στην συσκευασία.  
ε)Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το 
ISO 9001:2008. -Να αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από  
αδιαφανές πλαστικό υλικό(όχι µατ), χωρίς προσµίξεις ξένων 
σωµάτων.  
 στ) Να διαπιστώνεται η προσαρµογή τους ( µαζί µε τα 
αντίστοιχα καπάκια των 640 gr)    
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ΕΙ∆ΟΣ 2 Κεσσές πλαστικός γιαουρτιού 240gr   
α ) Να είναι λευκού χρώµατος  

β) Πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών, κεφαλαίου Ι, (Άρθρα 9, 21,22, 24, 24α 26,,26α 27,28 
¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
µε τα τρόφιµα¨ και Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) 
γ ) Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας 

δ)Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
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ε) Να διαπιστώνεται η προσαρµογή τους ( µαζί µε τα 
αντίστοιχα καπάκια των 240 gr) 
στ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον 
ζ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.  
η) Να έχουν  θερµική αντοχή  

θ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου 
ι) Κατά την διάθεση τους στο εµπόριο να συνοδεύονται από 
τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την χρήση 
τους , όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνοµα ή την 
εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση ή την έδρα του 
κατασκευαστή . 
 κ)Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται µε τρόπο 
ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά 
και αντικείµενα, είτε πάνω στην συσκευασία.  
λ) Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το 
ISO 9001:2008  
ΕΙ∆ΟΣ 3 Σακούλα Ναυλον διαφανές ρούχων  (100X150) 
Σακούλες Ναύλον διαφανές ρούχων για τη µεταφορά καθαρού 
ιµατισµού . 
α)Οι σακούλες να είναι  κατασκευασµένες από υλικό φιλικό 
προς το περιβάλλον. 
β)Να είναι υψηλής αντοχής , χωρίς να σκίζονται εύκολα , να 
είναι ανθεκτικές στη διάτρηση  
γ)Να είναι κατάλληλων διαστάσεων 100 cm χ 150 cm και 
πάχους τουλάχιστον  1,5 mm. έτσι ώστε  να καλύπτει πλήρως   
τις ανάγκες για τις  οποίες προορίζεται 
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ΕΙ∆ΟΣ 4 Σακκούλες κόκκινες 75χ105 cm για τα 
χαρτοκιβώτια µεταφοράς αποβλήτων για αποτέφρωση 

Το  άνω είδος , δεν χρησιµοποιείται µεµονωµένα, σύµφωνα 
µε το από 10-07-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιαχείρισης 
Αναλωσίµου   

NAI   
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αλλά  εντάσσεται στο Είδος 5. 
ΕΙ∆ΟΣ 5  Hospital box  χαρτοκιβώτιο µεταφοράς 
αποβλήτων για αποτέφρωση 60 lt,  κόκκινο µε εσωτερική 
και εξωτερική κόκκινη σακούλα    
Οι συσκευασίες για τη συλλογή αποβλήτων  τα οποία 
προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής  
προδιαγραφές: 
• Να είναι στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box µε εξωτερική 
κόκκινη σακούλα και εσωτερική ενσωµατωµένη σακούλα 
(πλην PVC) και ενσωµατωµένο έλασµα για σφράγισµα του 
περιεχόµενου  
• Να είναι µιας χρήσεως,  
•Να είναι  κόκκινου χρώµατος, 
•Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, µη 
παραµορφούµενες για ασφαλή µεταφορά 
• Να είναι  κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη 
µεταφορά τους, 
• Πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται, 
• Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να 
µην παράγονται επικίνδυνα αέρια 
•Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 
•Να στοιβάζονται εύκολα , να φέρει λαβές ικανές για να 
κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται 
•Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να 
παρεµβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό 
θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά 
τυχόν διαφυγές υγρών απόβλητων 
• Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει 
το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του 
• Να είναι κατάλληλες κατά UN 
• να έχουν το ∆ιεθνές Σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του 
µολυσµατικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN 
στην οποία αυτά κατατάσσονται, 
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• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθµό UN ως προς την 
επικινδυνότητα τους, και τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα   
(ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ), 
• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο 
µελάνι και να αναγράφουν:  ,Λογότυπο Νοσοκοµείου 
,ηµεροµηνία παραγωγής και ηµεροµηνία συσκευασίας του 
αποβλήτου, ακριβή θέση παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων, 
κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων 
ΕΙ∆ΟΣ 6 Σωληνοειδές σάκος 40 µέτρων  
-Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στο σχίσιµο 
-Να είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3 
στρωµάτων  
-Να είναι στεγανός  
-Να προσκοµισθούν Φύλλα ∆εδοµένων Ασφαλείας 
-Να έχει µήκος  40 µέτρα ,πάχος 27 µικρά και διάµετρο 360 
χιλιοστά  
-Να προσαρµόζεται στο ειδικό µηχάνηµα απόρριψης 
κυτταροστατικών ( µονάδα συγκόλλησης αποβλήτων ) 
-Να επιτρέπει την αεροστεγή σφράγιση του σωληνοειδούς σε 
σάκους 
-Να είναι διαφανής  
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ΕΙ∆ΟΣ 7. Σακκούλα 40cm χ 30cm ∆ιάφανη Πλαστική 
Κατάλληλη για τη συσκευασία τροφίµων 
- Να είναι διαφανής 
- Να διατίθενται στις διαστάσεις που ζητούνται 
- οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα αναγράφουν 

αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (µήκος-
πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη 
ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.  

- Να είναι αρίστης ποιότητας 
- Να είναι εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιµο και στη διάτρηση 

και υψηλής αντοχής σύµφωνα µε τη σκοπούµενη χρήση  
- Να παρουσιάζουν αντοχή σε έντονες µεταβολές της 

θερµοκρασίας τροφίµων και χωρίς αλλοιώσεις και 
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παραµορφώσεις σε θερµοκρασίες τουλάχιστον 100°C- 
200°C. 

- Να είναι  κατασκευασµένη από υλικό φιλικό προς το 
περιβάλλον και το χρήστη. 

- Να είναι κατασκευασµένη πληρώντας τις προδιαγραφές 
υγιεινής και ασφάλειας, από υλικά που προορίζονται για 
άµεση ή έµµεση επαφή µε τα τρόφιµα και το οποίο πρέπει 
να είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η µεταφορά ουσιών 
στα τρόφιµα σε ποσότητες τέτοιες που  θέτουν σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτες 
τροποποιήσεις στην σύσταση των τροφίµων ή αλλοίωση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους, διατηρώντας 
έτσι το τρόφιµο σε άριστη κατάσταση, 

- Εφαρµογή του Κανονισµού 1935/2004 του Ε.Κ και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα . 

Κατά την παραγωγή τους να εφαρµόζεται σύστηµα ISO 
9001:2008 και HACCP 22000:2005 
ΕΙ∆ΟΣ 8 Σακκούλα 70cm χ 50cm ∆ιάφανη Πλαστική 
Κατάλληλη για τη συσκευασία τροφίµων 
- Να είναι διαφανής 
- Να διατίθενται στις διαστάσεις που ζητούνται 
- οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα αναγράφουν 

αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (µήκος-
πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη 
ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.  

- Να είναι αρίστης ποιότητας 
- Να είναι εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιµο και στη διάτρηση 

και υψηλής αντοχής σύµφωνα µε τη σκοπούµενη χρήση  
- Να παρουσιάζουν αντοχή σε έντονες µεταβολές της 

θερµοκρασίας τροφίµων και χωρίς αλλοιώσεις και 
παραµορφώσεις σε θερµοκρασίες τουλάχιστον 100°C- 
200°C. 

- Να είναι  κατασκευασµένη από υλικό φιλικό προς το 
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περιβάλλον και το χρήστη. 
- Να είναι κατασκευασµένη πληρώντας τις προδιαγραφές 

υγιεινής και ασφάλειας, από υλικά που προορίζονται για 
άµεση ή έµµεση επαφή µε τα τρόφιµα και το οποίο πρέπει 
να είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η µεταφορά ουσιών 
στα τρόφιµα σε ποσότητες τέτοιες που  θέτουν σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτες 
τροποποιήσεις στην σύσταση των τροφίµων ή αλλοίωση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους, διατηρώντας 
έτσι το τρόφιµο σε άριστη κατάσταση, 

- Εφαρµογή του Κανονισµού 1935/2004 του Ε.Κ και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα . 

Κατά την παραγωγή τους να εφαρµόζεται σύστηµα ISO 
9001:2008 και HACCP 22000:2005 
ΕΙ∆ΟΣ 9. Χαρτοσακούλες 1 κιλού 
α) Να είναι υψηλής αντοχής   
β) Να διαθέτουν πιέτα  για µεγαλύτερο άνοιγµα  
γ) Να έχουν διαστάσεις ανάλογα µε τα κιλά που περιγράφονται 
 Για όλα τα  παραπάνω είδη , οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις 
διαστάσεις (µήκος-πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη 
σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν. 
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ΕΙ∆ΟΣ 10 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ ΖΑΚ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι προµηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να προσκοµίσουν για όλα 
τα προτεινόµενα προϊόντα : 
Άδεια του Γ.Χ.Κ. και του Ε.Ο.Φ. 
Πιστοποιητικό ISO από διαπιστευµένο φορέα και CE mark. 
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας, στην Ελληνική γλώσσα. 
Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, αλλά και το 
ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. 
∆είγµα του προϊόντος. 
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν µαζί µε την 
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προσφορά τους ενδεικτικό δείγµα των ειδών που προσφέρουν, 
το οποίο λαµβάνεται υπόψιν κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών από την αρµόδια επιτροπή. Με τις προσφορές και 
για κάθε δείγµα θα καθορίζεται : 
 Το µικτό βάρος κάθε προϊόντος, το βάρος του χαρτιού και το 
βάρος του χαρτονένιου κυλίνδρου. 
 Ο αριθµός των φύλλων κάθε χαρτιού. 
 Το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 Η προέλευση της πρώτης ύλης (εσωτερικού ή εξωτερικού). 
- Η σύνθεση του προϊόντος. 

Κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο ενισχυτικό της ποιότητας του χαρτιού 
που προσφέρεται. 

 
 Γενικά χαρακτηριστικά. 

       Οι υπό προµήθεια χειροπετσέτες θα πρέπει : 
     - Να είναι αρίστης ποιότητας 
     - Να είναι σε πακέτα των 200 µονών φύλλων (+ 10%). 

- Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη 
των φύλλων να   γίνεται µε ευκολία (να µπορεί να γίνεται λήψη 
ενός φύλλου κάθε φορά).                                    

    - Να είναι κατασκευασµένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, min 
50% λευκασµένος χηµικός και max 50% µηχανικός πολτός ή αν 
είναι δυνατόν από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό   
- Να µην περιέχουν ουσίες οι οποίες µπορούν να βλάψουν 
αυτούς που τις χρησιµοποιούν. 
-Να  είναι πιστοποιηµένα µε ISO. 

     - Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 
20-40 τεµαχίων, πληρώντας τους όρους και ασφάλειας , στην 
οποία θα αναγράφονται όλες οι προβλεπόµενες από την 
Nοµοθεσία ενδείξεις, καθώς και: 
- Η ονοµασία του περιεχοµένου  
- Τα στοιχεία του προµηθευτή. 
- Ο αριθµός των περιεχοµένων πακέτων. 
- Ο αριθµός των µονών φύλλων του κάθε πακέτου. 
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   -Να πολτοποιούνται και να διαλύονται εύκολα στο νερό 
    -Να είναι απαλές , απορροφητικές . 

 
 Ειδικά χαρακτηριστικά. 
   - Αριθµός φύλλων ανά πακέτο : 200 (+ 10%). 
   - ∆ιαστάσεις κάθε χειροπετσέτας 25 Χ 21 εκατοστά. 
   - Βάρος σε gr / m2 : 40. 
   - Min αντοχή στον εφελκυσµό κατά SCHOPPER, MD + CD / 
2 : 350. 
   - Απορροφητικότητα : Απαιτούµενος χρόνος max 10 sec. 
   - Χρώµα : Λευκό. 
ΕΙ∆ΟΣ 11 Χαρτί αδιάβροχο λαδόκολλα άσπρη  
α) Να είναι κατασκευασµένα από  υλικό  που προορίζεται για 
άµεση ή έµµεση επαφή µε τα τρόφιµα και το οποίο πρέπει να 
είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η µεταφορά ουσιών στα 
τρόφιµα σε ποσότητες τέτοιες που  θέτουν σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτες τροποποιήσεις 
στην σύσταση των τροφίµων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών τους.  
β) To  υλικό κατασκευής τους πρέπει να πληροί όλους τους 
όρους των άρθρων 9, 21,22, 24 και 24α 26,26α 27,28 του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 
γ) Να είναι αρίστης ποιότητας και εφαρµογής, µε ιδιαίτερα 
µηχανικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συσκευασίας  
κατάλληλο για την ασφαλή και υψηλής αντοχή (σύµφωνα µε 
την σκοπούµενη χρήση)  περιτύλιξη τροφίµων όπως  φρούτα 
& λαχανικά,  είδη ζαχαροπλαστείου, προϊόντα αρτοποιίας,  
αλλαντικά, προϊόντα  κρέατος, τυριά, σάντουιτς, κλπ. 
δ) Να είναι εύκολα στον χειρισµό τους, αποτελεσµατικά, µε 
δυνατή  και  υγιεινή προστασία προς πλήρη κάλυψη των 
απαιτήσεων των χειρισµών στα τρόφιµα , διατηρώντας τα σε 
άριστη κατάσταση. 
ε ) Να µη φέρουν υπολείµµατα κατασκευής (φυσικός κίνδυνος) 
ή τοξικά υπολλείµατα τα οποία να µεταφέρονται επικινδύνως 
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στα τρόφιµα(χηµικός κίνδυνος) 
ζ) Να διατίθενται σε κλειστές  συσκευασίες πληρώντας τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας.  
η) Εφαρµογή του Κανονισµού 1935/2004 του Ε.Κ και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα . 
στ ) Να παρουσιάζουν αντοχή σε έντονες µεταβολές της 
θερµοκρασίας τροφίµων και χωρίς αλλοιώσεις και 
παραµορφώσεις σε θερµοκρασίες τουλάχιστον 100°C- 200°C. 
ζ) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα αναγράφουν 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (µήκος-πλάτος), 
το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των 
προϊόντων που προσφέρουν.    
η) Απαιτούµενες διαστάσεις φύλλου λευκής  λαδόκολλας 
(αντικολλητικού χαρτιού):  0,9m – 1,00 ×0.6-0,7 m  
ΕΙ∆ΟΣ 12. Χαρτοσακούλες 2 κιλών  
α) Να είναι υψηλής αντοχής   
β) Να διαθέτουν πιέτα  για µεγαλύτερο άνοιγµα  
γ) Να έχουν διαστάσεις ανάλογα µε τα κιλά που περιγράφονται 
 Για όλα τα  παραπάνω είδη , οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις 
διαστάσεις (µήκος-πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη 
σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν. 

 
 
NAI 

  

ΕΙ∆ΟΣ 13. Χαρτοσακούλες 5 κιλών 
α) Να είναι υψηλής αντοχής   
β) Να διαθέτουν πιέτα  για µεγαλύτερο άνοιγµα  
γ) Να έχουν διαστάσεις ανάλογα µε τα κιλά που περιγράφονται 
 Για όλα τα  παραπάνω είδη , οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις 
διαστάσεις (µήκος-πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη 
σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν. 

  
 
NAI 

  

ΕΙ∆ΟΣ 14 Τσάντα µπλέ φακελάκι  
α)Να είναι υψηλής αντοχής  , µε χειρολαβές    
β)Να είναι κατασκευασµένη από  χαµηλής ή υψηλής ροής 
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πολυαιθυλένιο (LDPE)  
γ)Να διαθέτουν πιέτα  για µεγαλύτερο άνοιγµα  
δ)Να µην περιέχουν ουσίες οι οποίες µπορούν να βλάψουν 
αυτούς που τις χρησιµοποιούν.  
ε)Να µη φέρουν υπολείµµατα κατασκευής (φυσικός κίνδυνος) 
ή τοξικά υπολείµµατα  
Για το ως άνω είδος , δεν υπάρχει συγκεκριµένη και σαφής 
χρήση του αντικειµένου , µε αποτέλεσµα οι προδιαγραφές να 
κινούνται σε γενικό πλαίσιο. 

NAI 

ΕΙ∆ΟΣ 15 Σάκοι απορριµάτων κίτρινοι  
Οι συσκευασίες  για τη  συλλογή  µολυσµατικών αποβλήτων 
τα οποία προορίζονται για αποστείρωση να έχουν τις εξής 
προδιαγραφές :  
• Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής 
πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.  
• µιας χρήσεως, 
• αδιαφανείς, 
• κίτρινου χρώµατος, 
• ανθεκτικές στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την 
αποστείρωση 
• ανθεκτικές κατά την µεταφορά, 
• να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του 
µολυσµατικού, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά 
κατατάσσονται, 
• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την 
επικινδυνότητά τους, 
• να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα 
Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ)» , 
• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, 
• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 
• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο 
µελάνι και να αναγράφουν: Λογότυπο Νοσοκοµείου, 
ηµεροµηνία παραγωγής και ηµεροµηνία συσκευασίας του 
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αποβλήτου, ακριβή θέση παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων 
κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων 
• Να έχουν διάσταση 70 χ1.10 
• Να έχουν ενσωµατωµένο βρόγχο για ασφαλές σφράγισµα 
του περιεχόµενου ώστε να µην απασφαλίζονται 
• Να είναι στεγανές  
ΕΙ∆ΟΣ  16 Σακούλα Ναυλον διαφανές πλάσµατος 
α) Να είναι διαφανές  
β) Να είναι υψηλής αντοχής στις απότοµες αλλαγές 
θερµοκρασίας και κατά τη δυνατότητα απόψυξης στους 37ο C 
γ)Να είναι διαστάσεων 31 χ 20  
δ)Να έχουν καλή συρραφή  
ε)Να είναι  κατασκευασµένες από υλικό φιλικό προς το 
περιβάλλον και το χρήστη. 
 

 
 
NAI 

  

ΕΙ∆ΟΣ 17 Ο∆ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ∆ΕΣ  
α) Να είναι αρίστης ποιότητας  
β)Να είναι ξύλινες  διπλής όψης 
γ) Να είναι κατασκευασµένες από µη τοξικές πρώτες ύλες για 
να έρχεται σε επαφή µε τρόφιµα χωρίς προβλήµατα. 
δ) Να είναι κατάλληλες για τη χρήση τους σε τρόφιµα   
ε) Να διατίθενται σε κατάλληλα κλειστή αεροστεγής 
τυποποιηµένη υγιεινή συσκευασία ασφαλείας ,πληρώντας 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας σε (χάρτινη ή πλαστική)των 
50 ή 100 τεµαχίων και  σε ξεχωριστή ατοµική συσκευασία σε 
πλαστικό ή χάρτινο περίβληµα . 
ζ) Να είναι κατασκευασµένες από  υλικό  που προορίζεται για 
άµεση ή έµµεση επαφή µε τα τρόφιµα και το οποίο πρέπει να 
είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η µεταφορά ουσιών στα 
τρόφιµα σε ποσότητες τέτοιες που  θέτουν σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν απαράδεκτες τροποποιήσεις 
στην σύσταση των τροφίµων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών τους.  
 

 
 
NAI 
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Για το ως άνω είδος , δεν υπάρχει συγκεκριµένη και σαφής 
χρήση του αντικειµένου, µε αποτέλεσµα οι προδιαγραφές να 
κινούνται σε γενικό πλαίσιο και αναφερόµενες ως επί το 
πλείστον για τη χρήση τους σε τρόφιµα. 
ΕΙ∆ΟΣ 18 Καπάκι πλαστικό 640 gr 
α)Να είναι λευκού χρώµατος 
β)Να υπάρχει απόλυτη εφαρµογή µε το τµήµα του κεσέ των 
640 γρ 
γ)Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές 
κατασκευής, από υλικό φιλικό και κατάλληλο προς τον χρήστη 
και το περιβάλλον 
δ)Κατά την διάθεση τους στο εµπόριο να συνοδεύονται από 
τους ειδικούς όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την χρήση 
τους , όπου προβλέπονται τέτοιοι όροι, από το όνοµα ή την 
εµπορική επωνυµία και την διεύθυνση ή την έδρα του 
κατασκευαστή . 
ε) Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται µε τρόπο 
ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο είτε πάνω στα υλικά 
και αντικείµενα, είτε πάνω στην συσκευασία.  
στ) Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το 
ISO 9001:2008. -Να αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου από 
αδιαφανές πλαστικό υλικό(όχι µατ), χωρίς προσµίξεις ξένων 
σωµάτων.  

 
 
NAI 

  

ΕΙ∆ΟΣ 19 Αφρολέξ πλαστικό διαφόρων χρωµάτων  
Αφρώδες πλαστικό αφρολέξ διάφορων χρωµάτων, 
διαστάσεων 60Χ60Χ0,8 από πολυαιθέρα, µη τοξικό, 
πυκνότητας 21Φ.  

 
 
NAI 

  

ΕΙ∆ΟΣ 20  Hospital box  χαρτοκιβώτιο µεταφοράς 
αποριµµάτων για αποτέφρωση 60 lt,  κόκκινα µε 
εσωτερικές κόκκινες σακούλες    

 Το  άνω είδος , δεν χρησιµοποιείται µεµονωµένα, σύµφωνα 
µε το από 10-07-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιαχείρισης 
Αναλωσίµου  αλλά  εντάσσεται στο Είδος 5. 
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ΕΙ∆ΟΣ 21 ∆οχεία µολυσµατικών 30 lt   
Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών τα οποία προορίζονται  
προς αποστείρωση αλλά και την τοποθέτηση αιχµηρών 
πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
Να είναι: 
• µιας χρήσεως, 
• άκαµπτοι, 
• αδιάτρητοι, 
• Ανθεκτικοί στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την 
αποστείρωση 
• κίτρινου χρώµατος 
• αδιαφανείς, 
• υψηλής πυκνότητας, 
• αδιαπέραστοι από την υγρασία, 
• µη παραµορφούµενοι και ανθεκτικοί για ασφαλή µεταφορά, 
• Να χαρακτηρίζονται µε τον όρο « Επικίνδυνα Απόβλητα 
Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ) 
• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 
επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την 
κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 
Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την 
επικινδυνότητά τους  
• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 
• να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, 
• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού 
κλεισίµατος του περιέκτη, ώστε µετά την πλήρωση τους να 
είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων µικροοργανισµών. 
• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο 
µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής και 
ηµεροµηνία συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή θέση 
παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων 

 
NAI 
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ΕΙ∆ΟΣ 22 ∆οχεία µολυσµατικών 60 lt ΚΥΑ 
Οι υποδοχείς για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών τα οποία προορίζονται  
προς αποστείρωση  αλλά και την τοποθέτηση αιχµηρών 
πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: 
Να είναι: 
• µιας χρήσεως, 
• άκαµπτοι, 
• αδιάτρητοι, 
• Ανθεκτικοί στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την 
αποστείρωση 
• κίτρινου χρώµατος 
• αδιαφανείς, 
• υψηλής πυκνότητας, 
• αδιαπέραστοι από την υγρασία, 
• µη παραµορφούµενοι και ανθεκτικοί για ασφαλή µεταφορά, 
• Να χαρακτηρίζονται µε τον όρο « Επικίνδυνα Απόβλητα 
Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ) 
• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 
• να έχουν το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και 
επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την 
κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 
Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την 
επικινδυνότητά τους  
• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 
• να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, 
• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού 
κλεισίµατος του περιέκτη, ώστε µετά την πλήρωση τους να 
είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων µικροοργανισµών. 
• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο 
µελάνι και να αναγράφουν:  ,ηµεροµηνία παραγωγής και 
ηµεροµηνία συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή θέση 
παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων 

 
 
 
NAI 
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ΕΙ∆ΟΣ 23 Ποτήρι µικρό πλαστικό 
Ποτήρια πλαστικά µιας χρήσεως νερού, αρίστης ποιότητας 
λευκά σε κατάλληλα τυποποιηµένη υγιεινή συσκευασία 
ασφαλείας των 50 ή 100 τεµαχίων   
α ) Τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα θα πρέπει είναι αρίστης ποιότητας , αύθραυστα και να 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας 
Τροφίµων Και Ποτών (Άρθρα 9, 21,22, 24, 24α 26,,26α 27,28 
¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
µε τα τρόφιµα¨ και Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) 
β) Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον  
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου και να αναγράφονται  εξωτερικά της συσκευασίας  
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 
ζ ) Να έχουν  θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου 
η ) Να έχουν χωρητικότητα 125 ml . 
θ )Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας 

 
 
NAI 

  

ΕΙ∆ΟΣ 24 Ποτήρι µεγάλο πλαστικό 
     Ποτήρια πλαστικά µιας χρήσεως νερού, αρίστης ποιότητας 

λευκά σε κατάλληλα τυποποιηµένη υγιεινή συσκευασία 
ασφαλείας των 50 ή 100 τεµαχίων   

     α ) Τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα θα πρέπει είναι αρίστης ποιότητας , αύθραυστα και να 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας 
Τροφίµων Και Ποτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨)(Άρθρα 
9, 21,22, 24, 24α 26,26α 27,28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που 

 
 
NAI 
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προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨ και 
Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) β) Να φέρουν τη 
σχετική σήµανση καταλληλότητας  
γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον  
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου και να αναγράφονται  εξωτερικά της συσκευασίας  
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 
ζ ) Να έχουν  θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου 
η ) Να έχουν χωρητικότητα 250 ml . 
θ )Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας 

     ΕΙ∆ΟΣ 25 Πιάτα πλαστικά  
     Πιάτα πλαστικά µιας χρήσεως  λευκά σε συσκευασία των 50 ή 

100 τεµαχίων 
     α) Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή 

µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που 
ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων Και Ποτών  (Άρθρα 9, 21,22, 24, 
24α 26,26α 27,28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨ και Αποθήκευση-  
Συσκευασία Τροφίµων) 

     β) Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
      γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον  
     δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 

να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου  

     ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 

     Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.  
     ζ)Να έχουν  θερµική αντοχή 

 
 
NAI 
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η )Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.  

ΕΙ∆ΟΣ 26 Κουτάλια πλαστικά 
Κουτάλια πλαστικά µιας χρήσεως  λευκά σε συσκευασία των 
50 ή 100 τεµαχίων  
α) Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων Και Ποτών 
(Άρθρα 9, 21,22, 24, 24α 26,,26α 27,28 ¨Υλικά και Αντικείµενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨ και 
Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) 
 β) Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον  
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου  
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.  
Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 
ζ) Να έχουν  θερµική αντοχή 
η)Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.  
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ΕΙ∆ΟΣ 27 Πηρούνια πλαστικά  
Πηρούνια πλαστικά µιας χρήσεως λευκά σε συσκευασία των 
50 ή 100 τεµαχίων  
α) Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων Και Ποτών 
(Άρθρα 9, 21,22, 24, 24α 26,,26α 27,28 ¨Υλικά και Αντικείµενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨ και 
Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) 
 β) Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
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περιβάλλον 
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου  
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.  
ζ)Να έχουν  θερµική αντοχή 
η)Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. 
ΕΙ∆ΟΣ 28 Μαχαίρια πλαστικά  
Μαχαίρια  πλαστικά µιας χρήσεως λευκά σε συσκευασία των 
50 ή 100 τεµαχίων 
 α) Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων Και Ποτών 
(Άρθρα 9, 21,22, 24, 24α 26,,26α 27,28 ¨Υλικά και Αντικείµενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨ και 
Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) 
β) Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον  
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου  
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά.  
ζ)Να έχουν  θερµική αντοχή  

η) Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.  
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ΕΙ∆ΟΣ 29 Ποτήρια φελιζόλ 250 ML 
Ποτήρια µιας χρήσεως, αρίστης ποιότητας λευκά σε κατάλληλα 
τυποποιηµένη υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 ή 100 
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τεµαχίων   
α ) Τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα θα πρέπει είναι αρίστης ποιότητας , αύθραυστα και να 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας 
Τροφίµων Και Ποτών (Άρθρα 9, 21-28 ¨Υλικά και Αντικείµενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨) (Άρθρα 
9, 21,22, 24, 24α 26,,26α 27,28 ¨Υλικά και Αντικείµενα που 
προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα¨ και 
Αποθήκευση-  Συσκευασία Τροφίµων) 
β) Να φέρουν τη σχετική σήµανση καταλληλότητας  
γ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον  
δ) Εάν ο παραγωγός είναι διαφορετικός από τον προµηθευτή, 
να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού 
εργοστασίου και να αναγράφονται  εξωτερικά της συσκευασίας  
ε) Ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος 
ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.  
Στ) Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά. 
ζ ) Να έχουν  θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου 
η ) Να έχουν χωρητικότητα 250 ml . 
θ )Να διατίθενται σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες 
πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. 
ΕΙ∆ΟΣ 30 Ξυριστική µηχανή. Ξυριστική µηχανή µονή 
νοσοκοµειακής χρήσης. Ξυραφάκι µε µία ανοξείδωτη λεπίδα 
ξυρίσµατος µίας χρήσης. Να διατίθεται ανά τεµάχιο  σε 
κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώντας τους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας.  
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Οι προδιαγραφές  των ειδών µε α/α 2,7,8,11,17,23,24,25,26,27,28,29 της 
Κατηγορίας «∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η» θα πρέπει να πληρούν όλες τις  διατάξεις της 
ισχύουσας Νοµοθεσίας   
Ειδικότερα απαιτείται: 
- Η τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών  περί επισήµανσης, 
περί ειδικών όρων καθαρότητας και αντοχής  υλών που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τα τρόφιµα καθώς και περί ορίων συνολικής και ειδικής µετανάστευσης 
ουσιών στο τρόφιµο. 
- Η εφαρµογή του Καν. 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά µε την ορθές πρακτικές 
παραγωγής  υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τα 
τρόφιµα.  
- Η τήρηση της Οδηγίας 2007/42/Ε.Κ της Επιτροπής περί των υλικών και των 
αντικειµένων από µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα. 
 
Στα πλαίσια της εφαρµογής της ισχύουσας Νοµοθεσίας απαιτείται: 
 
- η σαφής περιγραφή της σκοπούµενης χρήσης των υλικών. 
- Η αναφορά των  ενδείξεων(στοιχεία(ονοµασία, διεύθυνση)  του 
κατασκευαστή ή του µεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, ή και αριθµό 
τεµαχίων, τους ειδικούς όρους χρήσης, το υλικό κατασκευής καθώς και τις 
ενδείξεις κατάλληλο για τρόφιµα ή σήµα  όπως αυτές  υπαγορεύονται από 
την κείµενη Νοµοθεσία  και ειδικότερα από το Κ.Τ.Π (άρθρο 21) και του Καν. 
1935/2004 του Ε.Κ και του Συµβουλίου (άρθρο 15).   
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους στα τρόφιµα  ή  
∆ήλωση Συµµόρφωσης µε τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείµενα 
που προορίζονται για επαφή µε τρόφιµα.  
- Η Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρµογής ενός αποτελεσµατικού και 
τεκµηριωµένου συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά 
τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 ή ISO 22000-Εφαρµογή 
Ιχνηλασιµότητας και Τεκµηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών 
παρασκευής υλικών. 
 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΣΑΛΙΑΡΗ ΑΓΝΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΜΕΛΟΣ 
 

  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΜΕΛΟΣ 
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