
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ  ΓΑΛΑΤΑ   ΚΑΙ  ΚΡΕΜΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ CPV: 15884000-8 Τροφές για μωρά (baby foods) 

 
 

Α]   ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 
 
Τα σκευάσματα που προορίζονται για τα βρέφη (0-12 μηνών), θα πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τις θρεπτικές τους ανάγκες κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, μέχρι την 

εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών. 

   Η βασική σύνθεση των σκευασμάτων για βρέφη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

θρεπτικές ανάγκες των υγιών βρεφών, όπως αυτές καθορίζονται από τα γενικώς 

παραδεκτά επιστημονικά δεδομένα. 

    Τα σκευάσματα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις 
ακόλουθες διατάξεις του Ε.Ο.Φ. 

 
 

 
       ΦΕΚ                                   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

Μεταποιημένες 
τροφές  με βάση τα 
δημητριακά και  
παιδικές τροφές 
για βρέφη και 
μικρά παιδιά                           
(εναρμόνιση 

1470B΄/25.07.2008 
Υ.Α.                                                           
αριθ.Υ1/Γ.Π.47
813/14.07.2008                                                                                                 

΄΄Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής σχετικά με τις μεταποιημένες 
τροφές, με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά 
μικρής ηλικίας΄΄ 

Ν.1316/1983      
Ν.1558/1985             
Ν.1965/1991   
Ν.2519/1997           
Οδηγία                          
2006/125/ΕΚ 

                                                                            
Παρασκευάσματα 
για βρέφη  και 
παρασκευάσματα 
δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας     
(συμμόρφωση ) 

                                   
1478Β΄/28.07.2008 

Υ.Α.                                                             
Αριθ. 
Υ1/Γ.Π.47815/1
6.07.2008 

΄΄Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, για τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας΄΄ 

Ν.1316/1983      
Ν.1558/1985             
Ν.1965/1991   
Ν.2519/1997           
Οδηγία                          
2006/141/ΕΚ 

Α/Α 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

1 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) κατάλληλης σύνθεσης για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών βρεφών 
ηλικίας 0-6 μηνών (1ης βρεφικής ηλικίας)  

2 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) κατάλληλης σύνθεσης για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών βρεφών 
ηλικίας 6-12 μηνών (2ης βρεφικής ηλικίας)  

3 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) κατάλληλης σύνθεσης  για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών με 

αναγωγές (AR)  

4 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) κατάλληλης σύνθεσης  για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών βρεφών 
με κολικούς  

5 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) κατάλληλης σύνθεσης  για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών βρεφών 

με δυσκοιλιότητα  

6 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) κατάλληλης σύνθεσης  για πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών βρεφών 

με δυσανεξία στη λακτόζη (LF)  

7 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) υποαλλεργικό, με μερικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη (ΗΑ),  για πλήρη κάλυψη 

των διατροφικών αναγκών των βρεφών με αυξημένη πιθανότητα αλλεργίας με στην πρωτεϊνη του 

αγελαδινού γάλακτος  

8 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (σκόνη) υποαλλεργικό, με εκτενώς υδρολυμένη πρωτεϊνη,  για πλήρη κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών βρεφών με διαγνωσμένη αλλεργία στην πρωτεϊνη του αγελαδινού γάλακτος  



 

 
Β]  ΒΡΕΦΙΚΕΣ  ΚΡΕΜΕΣ 
 

 

 

 

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)  

 

 

 

 

 

 

1 

 
ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ, ΣΟΥΚΡΟΖΗ  

2 

 
ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ME ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 

3 

 
ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝΑ 

4 

 

ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ  

    5 

 
 

ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΡΕΜΑ, χωρίς προσθήκη γάλακτος και γλουτένη, κατάλληλης σύνθεσης για τη σίτιση βρέφη 

με αλλεργία στην πρωτεϊνη του αγελαδινού γάλακτος κα/ή στη γλουτένη.  


