
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. «ΨΑΡΙ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΡΟΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Όλα τα χορηγούμενα αλιεύματα θα είναι  Α΄ ποιότητας,  θα πρέπει  να  έχουν  το 
ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα. 

• Να είναι καλά διατηρημένα και απ΄ ευθείας βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην 
υπάρχουν  σημάδια  απόψυξης  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  «κώδικα  τροφίμων  και 
ποτών  και  αντικειμένων  κοινής  χρήσεως»  καθώς  και  τις  υγειονομικές  και  κτηνιατρικές 
διατάξεις και τη νομοθεσία της Ε.Ε.

• Η κατάψυξη τους  να έχει  γίνει με  άριστες συνθήκες  επεξεργασίας, προετοιμασίας 
και με  τους  ενδεδειγμένους  υγειονομικούς  όρους.
• Τα  κατεψυγμένα  αλιεύματα  θα  πρέπει   να  έχουν  στο  εσωτερικό  της  σάρκας 
τους  θερμοκρασία  < 18οc  όπου   είναι  και  η ενδεδειγμένη  κατά την διακίνηση  και  την 
διάθεση  τους.
• Τα κατεψυγμένα  αλιεύματα -   φιλέτα   ως  τεμάχια  να   έχουν  υπολείμματα 
αίματος,  εντοσθίων, και  λοιπών οργάνων , πδ.  786/1978,λ φεκ Α 182, κεφ. Γ, αρθ 16.
Επίπαγο:
• Το ποσοστό  επίπαγου  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα με  τις  κείμενες  νομοθεσίες  ΠΔ 
290/92, ΑΡΘ 1, ΠΔ 786/78 ΑΡ17, ΑΔ. Α 14/89 όπως  τροποποιήθηκε από  την Α04/06 άρθ 
107  Α  (ΦΕΚ  8511/7-7-06)  με  θέμα  την  εμπορία-διακίνηση-διάθεση  κατεψυγμένων 
αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης). Η εν λόγω διάταξη αποτελεί εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες  98/06 Ε.Κ. και 2000/13 Ε.Κ. 

• Σύμφωνα με το 7/2000, άρθρο 101 το επίπαγο σε φιλέτα πρέπει να κυμαίνεται 
στο 15%. 

Συσκευασία: Στη συσκευασία να αναγράφεται  ότι τα αλιεύματα θα προέρχονται από χώρες 
της Ε.Ε. και εάν όχι, να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Οι περιέκτες όπως  πληρούν 
τις  ποιοτικές   και  τεχνικές  προδιαγραφές  της ανθεκτικότητας ,  της  σκληρότητας  και  της 
διαπερατότητας.
Τα  τρόφιμα   να  συσκευάζονται  σε  πρώτη συσκευασία   και  η  οποία  είναι από  αδρανές 
υλικό  και  σε  δεύτερη  συσκευασία  η  οποία  είναι σε χαρτοκιβώτια ερμητικά  κλεισμένα, 
και   να   φέρουν  σφραγίδα  ,  όπου  θα  καταστρέφεται  με   το   άνοιγμα   της  δεύτερης 
συσκευασίας,  πληρώντας  όλους  τους  γενικούς  όρους  του  ΠΔ   40/1977.  οι  εξωτερικές 
συσκευασίες πρέπει  να  φέρουν ταινίες ασφαλείας  που  θα  καταστρέφονται  με  την 
αποσφράγιση τους κατά την  παράδοση  των  τροφίμων.
Αναγράφονται  ανεξίτηλα σε  εμφανές σημείο  οι  κάτωθι  ενδείξεις : 
1. το  επώνυμο, όνομα  ή  ο  εμπορικός  τίτλος  ή  έδρα  της  επιχείρησης  και  ο αριθμός 

της άδειας  λειτουργίας της.
2.  το  επώνυμο, όνομα ή  τίτλος  της  επιχείρησης  όπου  έλαβε  χώρα  η  κατάψυξη 

των τροφίμων.



3. το  είδος του αλιεύματος
4. η  ημερομηνία αλιείας – ημέρα – μήνα –έτος
5. η  ημερομηνία  κατάψυξης – ημέρα –μήνα – έτος.
6. ανάλωση  κατά  προτίμηση  πριν  από  ημέρα – μήνα – έτος
7. επί  μεριδοποίησης  των  τροφίμων  αναγράφεται   στη συσκευασία  ο εγκεκριμένος

κωδικός   του  αριθμού  λειτουργίας του  εργαστηρίου  όπου  έγινε  ο  τεμαχισμός.
Οι  ενδείξεις  αυτές  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  στην  πρώτη και  δεύτερη  
συσκευασία.

Τα  ψάρια  θα  τεμαχίζονται  σε  εργαστήρια  που  θα  διαθέτουν  εγκεκριμένο  αριθμό 
λειτουργίας ο οποίος θα αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος (Π.Δ. 412 / 04).
**  Το  βάρος  των  κατεψυγμένων  ρολών  βακαλάου  πρέπει  να  ζυγίζουν  >120gr (με 

επίπαγο).  Μικρότερα φιλέτα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά και θα επιστρέφονται, 
δεδομένου ότι δημιουργούν πρόβλημα στη μεριδοποίηση.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   :    τήρηση  γενικών και   ειδικών διατάξεων:  Κ.Τ.Π.  και  κώδικα  υγειονομικής 
νομοθεσίας και  των  ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων.  
Προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών, όπου  θα  αναγράφεται  η χώρα  προέλευσης  και ο 
τόπος  αλιείας τους.  Θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
της κτηνιατρικής επιθεώρησης, τιμολογίων, εμπορικών  εγγράφων ,  όπου  θα  αναγράφεται 
η  χώρα  προέλευσης  και ο  τόπος αλιείας τους και η κατάψυξης τους.
ΤΙΤΛΟΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   :  Ο  χορηγητής όπως φέρει τίτλους πιστοποίησης για  τη  διαχείρηση 
της διασφάλισης  της  υγιεινής  και  της  ανάλυσης  της  επικινδυνότητας των  κρίσιμων 
σημείων ελέγχου  για  τους  χώρους  επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης 
του  τροφίμου  από  κρατικές υπηρεσίες ή  από διαπιστευμένο  φορέα.    Σε  περίπτωση 
που ο προμηθευτής  απλά  διακινεί  το  τρόφιμο, προσκομίζει  τους  τίτλους  πιστοποίησης 
από  την  εταιρεία  που  προμηθεύτηκε  το  τρόφιμο.  Η  μεταφορά  του  τροφίμου θα 
πραγματοποιείται  με   οχήματα  όπου,  θα   τηρούν  τους  υγειονομικούς  όρους  της 
απορρύπανσης  και  απολύμανσης.
Οι διακινητές  των  τροφίμων όπως φορούν γάντια και καθαρό ένδυμα εργασίας.  
Υποχρεωτικά  θα  φέρουν  ηλεκτρονικά  καταγραφικά  θερμομέτρων για τον έλεγχο  και  την 
τήρηση των  θερμοκρασιών  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  αρχές.  Π.Δ. 40/1977,786/78.
Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, Εργαστηριακός-Γ.Χ.Κ.  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής 
παραλαβής  του  τροφίμου,  και  του  επίπαγου αυτού.  Κρίνεται απαραίτητα  η προσκόμιση 
δείγματος του τροφίμου, κατόπιν συνεννόησης με  το  τμήμα Διατροφής.           
Δε διατίθενται:   όταν  έχουν υποστεί μερική ή  ολική απόψυξη,  επανακατάψυξη  σε  
περίπτωση   ολικής  ή  μερικής  απόψυξης  ή   επί   απόκλισης   προβλεπόμενων  
θερμοκρασιών. 


