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Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2016 

 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ: ∆ημόσια ∆ιαβούλευση για τη σήμανση-σύσταση του Ξυδιού 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Συνημμένα θα βρείτε το προσχέδιο των εθνικών κανονισμών για το ξύδι και το 
διάλυμα οξικού οξέος οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.  Οι 
κανονισμοί έχουν σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης που δίνεται στους 
καταναλωτές και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν τους επισυναπτόμενους 
κανονισμούς και το επεξηγηματικό σημείωμα και όπως υποβάλουν γραπτώς τις 
απόψεις τους μέχρι τις 30 Μαρτίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
healthservices@mphs.moh.gov.cy 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τους 
αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22-605552, (Φίλιππος Γεωργιάδης)  και 22-
605562 (Ηρόδοτος Ηροδότου). 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 

 
 

 
 



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΠΡΟΥΕΔΙΟ ΣΩΝ  ΠΕΡΙ ΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, ΤΣΑΗ, ΕΠΙΗΜΑΝΗ, 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΞΤΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΟΞΙΚΟΤ ΟΞΕΩ 

ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΣΟΤ 2016 

ΚΟΠΟ ΣΩΝ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηώλ θαη 

λα εμαζθαιηζζεί ην δηθαίσκά ηνπο γηα πιεξνθόξεζε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί όηη νη 

θαηαλαισηέο είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη όζνλ αθνξά ηα ηξόθηκα πνπ θαηαλαιώλνπλ. 

 

Ο Καλνληζκόο (ΕΚ) 491/2009 νξίδεη όηη μίδη από νίλν / μίδη από θξαζί είλαη ην μίδη πνπ: 

 

α) παξάγεηαη απνθιεηζηηθά κε νμηθή δύκσζε νίλνπ·  

 

β) έρεη νιηθή νμύηεηα ηνπιάρηζηνλ 60 γξακκάξηα αλά ιίηξν, εθθξαδόκελε ζε νμηθό νμύ. 

 

Η λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δελ δίδεη νξηζκνύο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηα μίδηα 

πνπ παξάγνληαη από άιια γεσξγηθά πξντόληα, ή γηα ην αξαησκέλν νμηθό νμύ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνθαηάζηαην ηνπ μηδηνύ. Κάζε θξάηνο κέινο έρεη σζηόζν ην δηθαίσκα 

λα εθαξκόδεη εζληθνύο θαλνληζκνύο γηα ην μύδη. 

 

Τα θξάηε κέιε δύλαληαη επίζεο λα θαζηζηνύλ σο ππνρξεσηηθό ζηελ επηθξάηεηα ηνπο ην 

Πξόηππν  κε ηίηιν «EN 13188:2000 Vinegar – Product made from liquids of agricultural 

origin – Definitions, requirements, marking», ην νπνίν έρεη εηνηκαζηεί από ηελ Επξσπατθή 

Επηηξνπή Τππνπνίεζεο CEN-CENELEC, ε νπνία είλαη έλαο από ηνπο ηξεηο Επξσπατθνύο 

Οξγαληζκνύο Τππνπνίεζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηνλ Καλνληζκό (ΕΕ) αξηζ. 1025/2012 

ζρεηηθά κε ηελ Επξσπατθή Τππνπνίεζε. Η Κύπξνο, όλησο κέινο ηνπ CEN-CENELEC, 

έρεη πεξάζεη ην ελ ιόγσ  Επξσπατθό Πξόηππν σο Εζληθό Πξόηππν, κε αξηζκό CYS EN 

13188:2000. Η εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ Πξνηύπνπ από ηηο Κππξηαθέο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ είλαη πξναηξεηηθή. 

 

Ο πξναλαθεξζείο Καλνληζκόο (ΕΕ) αξηζ. 1025/2012,  θαζνξίδεη όηη Πξόηππα ηα νπνία 

εηνηκάδνληαη από ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο Επξσπατθνύο Οξγαληζκνύο Τππνπνίεζεο 

κπνξνύλ λα θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθνί ζηα θξάηε  κέιε, εθόζνλ ηα ίδηα ηα θξάηε κέιε ην 

επηζπκνύλ, κέζσ ζρεηηθήο ξύζκηζεο ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία. Ο Καλνληζκόο θαζνξίδεη 



επίζεο όηη «ηα εσρωπαϊθά πρόησπα δηαδρακαηίδοσλ έλαλ ηδηαίηερα ζεκαληηθό ρόιο ζηελ 

εζωηερηθή αγορά, επί παραδείγκαηη κέζω ηες τρήζες εναρμονισμένων προτύπων γηα 

ηολ θαζορηζκό ηοσ ηεθκερίοσ ζσκκόρθωζες ηωλ προϊόληωλ ποσ πρόθεηηαη λα δηαηεζούλ 

ζηελ αγορά κε ηης βαζηθές απαηηήζεης ζτεηηθά κε ηα ελ ιόγω προϊόληα οη οποίες 

προβιέποληαη ζηε ζτεηηθή λοκοζεζία ελαρκόληζες ηες Έλωζες». 

 

Σύκθσλα κε ην ελ ιόγσ Πξόηππν, σο «μύδη» λνείηαη μόνο το προϊόν ζύμωσης – 

«Vinegar (product made from liquids of agricultural origin): product produced exclusively 

by the biological process of double fermentation, alcoholic and acetous, from liquids or 

other substances of agricultural origin». 

 

Με θύξην ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ Κύπξηνπ θαηαλαισηή από αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ ζηελ παξνρή νξζήο θαη πιήξνπο 

πιεξνθόξεζεο γηα ην μύδη θαη ηα δηαιύκαηα νμηθνύ νμένο, νη Υγεηνλνκηθέο Υπεξεζίεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία εζληθώλ θαλνληζκώλ γηα ην μύδη θαη 

ην δηάιπκα νμηθνύ νμένο. Ταπηόρξνλνο ζθνπόο είλαη κέζσ ησλ ελ ιόγσ εζληθώλ 

θαλνληζκώλ λα βειηησζεί ε ξύζκηζε ηόζν ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο μπδηνύ, όζν θαη 

ηνπ απαξαίηεηνπ έιεγρνπ πνπ δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο. Η εθαξκνγή ησλ ελ 

ιόγσ Καλνληζκώλ ζα βνεζήζεη επίζεο ζε κεγάιν βαζκό ηελ πξνζπάζεηα ηεο αξκόδηαο 

αξρήο γηα πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ θαηαλαισηώλ. 

 

Τν θείκελν ηνπ παξόληνο πξνζρεδίνπ εζληθώλ θαλνληζκώλ πεξί ηεο παξαζθεπήο, 

ζύζηαζεο, επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο ηνπ μπδηνύ θαη ηνπ δηαιύκαηνο νμηθνύ 

νμέσο, έρεη εηνηκαζηεί έρνληαο σο βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνηύπνπ κε ηίηιν «CYS EN 

13188:2000 Vinegar – Product made from liquids of agricultural origin – Definitions, 

requirements, marking», ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε ησλ ηξνθίκσλ, ηελ ηρλειαζηκόηεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πγηεηλή 

ησλ ηξνθίκσλ, ηε ρξήζε πξνζζέησλ νπζηώλ θαη αξσκαηηθώλ πιώλ ζηα ηξόθηκα, θαζώο 

επίζεο ηαπηόρξνλα θαη ηηο αλάγθεο ηεο εγρώξηαο αγνξάο θαη ηνπ Κύπξηνπ θαηαλαισηή.  

 

 

 

 

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ              3 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 

 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
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Σειεπηαία ελεκέξσζε: 4.03.2016 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ) ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2014 

 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 29 

 

 Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο εθαξκνγήο ησλ αθόινπζσλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 314, 

1.12.2009,  

ζ. 36. 

(α)   Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη 

απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο ηξνθίκσλ, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 314, 

1.12.2009,  

ζ. 36. 

(β)   Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, σο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 314, 

1.12.2009,  

ζ. 36. 

(γ)   Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 110/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό, ηελ πεξηγξαθή, 

ηελ παξνπζίαζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθώλ 

ελδείμεσλ ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) 

αξηζ. 1576/1989 ηνπ πκβνπιίνπ, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ ˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 314, 

1.12.2009,  

ζ. 36. 

(δ)   Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 πνπ αθνξά ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 354, 

31.12.2008,  

ζ. 34. 

(ε)   Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 γηα 

αξσκαηηθέο ύιεο θαη νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ κε αξσκαηηθέο ηδηόηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη εληόο θαη επί ησλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) αξηζ. 1601/91 ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2232/96, ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 110/2008 θαη ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ, σο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ ˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 314, 

(ζη)   Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 606/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2009 γηα ηνλ 

θαζνξηζκό νξηζκέλσλ ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (EK) 

αξηζ. 479/2008 όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ακπειννηληθώλ πξντόλησλ, ηηο 
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1.12.2009,  

ζ. 36. 

νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο ππόθεηληαη σο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 314, 

1.12.2009,  

ζ. 36. 

(δ)   Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα 

ηα ηξόθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκώλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) 

αξηζ. 1925/2006, ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, 

ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 

νδεγηώλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 

αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε 

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

  

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  

ηεο EE: L 334, 

16.12.2011,  

ζ. 1. 

(ε)   Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ 

αγνξώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκώλ (ΔΟΚ) αξηζ. 

922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη˙  

  

  

πλνπηηθόο  

ηίηινο. 

54(Η) ηνπ 1996 

4(Η) ηνπ 2000 

122(Η) ηνπ 2000 

40(Η) ηνπ 2001 

151(Η) ηνπ 2001 

159(Η) ηνπ 2001 

61(Η) ηνπ 2002 

153(Η) ηνπ 2002 

20(Η) ηνπ 2003 

132(Η) ηνπ 2003 

161(Η) ηνπ 2003 

67(Η) ηνπ 2004 

172(Η) ηνπ 2004 

27(Η) ηνπ 2005 

163(Η) ηνπ 2006 

32(Η) ηνπ 2010 

13(Η) ηνπ 2011 

60(Η) ηνπ 2011 

177(I) ηνπ 2013 

187(Η) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό από ην 

άξζξν 29 ησλ πεξί Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πώιεζε) Νόκσλ ηνπ 1996 έσο 2014, όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε δηαηάγκαηα θαη δηνξζσζεί, εθδίδεη ηνπ αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 
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Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, 

Παξάξηεκα  

Πξώην (Η): 

29.7.2005 

30.9.2005. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (Η): 

17.1.2003 

21.9.2007 

29.8.2008 

24.6.2011 

30.3.2012. 

  

πλνπηηθόο ηίηινο. 1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Παξαζθεπήο, ύζηαζεο, 

Δπηζήκαλζεο, Παξνπζίαζεο θαη Γηάζεζεο ηνπ Ξηδηνύ θαη ηνπ Γηαιύκαηνο Ομηθνύ Ομέσο 

Καλνληζκνί ηνπ 2016. 

  

  

Δξκελείεο. 2.-(1)  ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή 

έλλνηα - 

  

 «Αηζπιηθή αιθνόιε» ζεκαίλεη ην θπζηθό πξντόλ πνπ παξάγεηαη από ηελ αιθννιηθή 

δύκσζε ησλ ζαθράξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε δηάθνξεο πξώηεο ύιεο γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο ή/θαη ηελ απόζηαμε ζε πξντόληα κε βάζε ηνπ ηερληθνύο νξηζκνύο θαη 

απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 110/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο˙ 

  

 «Αιθννιηθή δύκσζε» ζεκαίλεη ηε θπζηθή κεηαηξνπή ησλ ζαθράξσλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζε δηάθνξεο πξώηεο ύιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζε αηζπιηθή αιθνόιε˙ 

  

 «Ακπειννηληθό πξντόλ» ζεκαίλεη ην πξντόλ πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII, Μέξνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο 

νξγάλσζεο ησλ αγνξώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκώλ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001, (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 

ηνπ πκβνπιίνπ˙ 

  

 Ο όξνο «δηάζεζε ζηελ αγνξά» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεη ην άξζξν 3 ηνπ 
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Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002˙ 

  

 

 

 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, 

Παξάξηεκα  

Πξώην (IIΗ): 

22.11.2002 

«Γηεζλήο Οξγαληζκόο Ακπέινπ θαη Οίλνπ (O.I.V.)» ζεκαίλεη ηνλ Οξγαληζκό πνπ 

ηδξύζεθε κε ηε πκθσλία γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ 

ηεο 3εο Απξηιίνπ 2001 ζην Παξίζη, ε νπνία θπξώζεθε από ηε Γεκνθξαηία κε ηνλ πεξί 

πκθσλίαο γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ (Κπξσηηθό) 

Νόκν ηνπ 2002. 

  

 «Δγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία παξάγεηαη, ηπγράλεη επεμεξγαζίαο θαη 

εκθηάισζεο ην μίδη ή ην δηάιπκα νμηθνύ νμένο˙ 

  

 «Δγθεθξηκέλν εξγαζηήξην» ζεκαίλεη ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ή ην Οηλνινγηθό 

Δξγαζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, ηα νπνία πιεξνύλ ηα γεληθά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο 

ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόηππν ISO/IEC 17025˙ 

  

 «Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ αξρώλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό 

δηαδηθαζηώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ˙ 

  

 «Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 πνπ αθνξά ηα 

πξόζζεηα ηξνθίκσλ˙ 

  

 «Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 γηα 

αξσκαηηθέο ύιεο θαη νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ κε αξσκαηηθέο ηδηόηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη εληόο θαη επί ησλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 1601/91 ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2232/96, ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 110/2008 θαη ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ˙ 

  

 «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 1308/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηε 

ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

θαλνληζκώλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) 

αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ˙ 
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 «Ξίδη» είλαη ην θπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηε δηπιή δύκσζε, 

πξώηα αιθννιηθή θαη κεηά νμηθή, δηαθόξσλ πξώησλ πιώλ νηληθήο, ακπειννηληθήο ή/θαη 

άιιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο θαη πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε˙ 

  

 «Οίλνο» ζεκαίλεη ην πξντόλ πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VII, Μέξνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ 

(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013˙ 

  

 «Ομηθή δύκσζε» ζεκαίλεη ηε θπζηθή κεηαηξνπή ηεο αηζπιηθήο αιθνόιεο πνπ παξάγεηαη 

από ηελ αιθννιηθή δύκσζε δηαθόξσλ πξώησλ πιώλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζε μύδη˙ 

  

 «Τπεύζπλνο εγθαηάζηαζεο» ζεκαίλεη ηνλ ππεύζπλν επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ νξηζκνύ πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002. 

  

      (2) Οπνηνηδήπνηε όξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη δελ 

εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά από απηνύο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νόκνο θαη 

ε ινηπή Δλσζηαθή λνκνζεζία γηα ηα ηξόθηκα. 

  

      (3)  ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, αλαθνξά ζε άιινπο Καλνληζκνύο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Καλνληζκώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζεκαίλεη ηνπο 

αλαθεξόκελνπο θαλνληζκνύο σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

  

Πεδίν εθαξκνγήο. 3. – (1) Οη παξόληεο Καλνληζκνί θαζνξίδνπλ: 

  

 (α) Όζνλ αθνξά ην μίδη, ηηο δηαηάμεηο γηα - 

   

  (i)  ηηο πξώηεο ύιεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ μηδηνύ˙ 

    

  (ii)  ηηο δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο θαη εκθηάισζεο ηνπ μηδηνύ 

    

  (iii)  ηε ζύζηαζε θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μηδηνύ θαη 

    

  (iv)  ηηο ππνρξεώζεηο ησλ νμνπνηώλ θαη ησλ εκθηαισηώλ μηδηνύ αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαζθεπήο, εκθηάισζεο, επηζήκαλζεο, παξνπζίαζεο θαη 

δηάζεζεο ηνπ μηδηνύ. 

   

 (β) Όζνλ αθνξά ην δηάιπκα νμηθνύ νμέσο, ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε 

ηνπ. 

   

 (γ) Όζνλ αθνξά ην κείγκα από δηάιπκα νμηθνύ νμέσο θαη μίδη, ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηνπ. 
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   (2) ηηο πεξηπηώζεηο πξντόλησλ μηδηνύ, δηαιπκάησλ νμηθνύ νμένο θαη κεηγκάησλ 

δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο θαη μηδηνύ ηα νπνία πξνέξρνληαη από άιια Κξάηε Μέιε θαη 

βξίζθνληαη ζε ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο πξννξίδνληαη είηε γηα ηνλ ηειηθό θαηαλαισηή είηε γηα 

ηηο κνλάδεο καδηθήο ηξνθνδνζίαο, εθαξκόδνληαη κόλν νη Καλνληζκνί 1, 2, 3, 16, 20, 21,  

24, 25 θαη 26.  

   

  

Γηνξηζκόο 

Δμνπζηνδνηεκέλνπ 

Λεηηνπξγνύ γηα 

ζθνπνύο 

εθαξκνγήο ησλ 

παξόλησλ 

Καλνληζκώλ. 

4. Ο Τπνπξγόο Τγείαο δύλαηαη κε βάζε ην άξζξν 14(4α) ηνπ Νόκνπ, λα δηνξίδεη 

Λεηηνπξγό πνπ εξγάδεηαη ή ππεξεηεί είηε ζην Τπνπξγείν Τγείαο είηε ζε άιιν Τπνπξγείν 

σο Δμνπζηνδνηεκέλν Λεηηνπξγό, πέξαλ απηώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 2(1) ηνπ 

Νόκνπ, γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή κέξνπο ή όισλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Δλσζηαθώλ 

Καλνληζκώλ θαη ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

  

  

Παξαζθεπή 

μηδηνύ. 

5.  Σν μίδη παξαζθεπάδεηαη από ηελ αιθννιηθή ή/θαη νμηθή δύκσζε νπνηαζδήπνηε από ηηο 

αθόινπζεο πξώηεο ύιεο νηληθήο, ακπειννηληθήο ή/θαη άιιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο: 

  

 (α) Οίλνο θαη άιιεο θαηεγνξίεο ακπειννηληθώλ πξντόλησλ, όπσο νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 

   

 (β) Ξεξή ζηαθίδα 

   

 (γ)  Φξνύηα θαη πξντόληα αιθννιηθήο δύκσζεο απηώλ. 

 

Ννείηαη όηη γηα ζθνπνύο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ, σο θξνύηα λννύληαη θαη ηα 

ηκήκαηα ησλ λσπώλ ή απνμεξακέλσλ θξνύησλ, ή/θαη ρπκνί απηώλ 

   

 (δ) Αηζπιηθή αιθνόιε.  

 

Ννείηαη όηη γηα ζθνπνύο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ, σο αηζπιηθή αιθνόιε λνείηαη ε 

αηζπιηθή αιθνόιε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, ην απόζηαγκα νίλνπ, ην απόζηαγκα 

ζηέκθπισλ ζηαθπιηνύ, ην απόζηαγκα νηλνιαζπώλ, ην απόζηαγκα ζηαθίδαο, ε 

αθαηέξγαζηε αιθνόιε σο θαη ην πξντόλ απόζηαμεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, όπσο 

νξίδνληαη ζηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία 

   

 (ε) Βύλε δεκεηξηαθώλ 

   

 (ζη) Γεκεηξηαθά 
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 (δ) Εύζνο 

   

 (ε) Μειίηεο 

   

 (ζ) Μέιη ή/θαη βξώζηκα ππνιείκκαηα κειηζζνθνκίαο 

   

 (η) Ακπειννηληθά ππνπξντόληα. 

   

   

   

Καηεγνξίεο μηδηνύ. 

Πξώην 

Παξάξηεκα. 

Πίλαθαο. 

6.  Σν μίδη ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκό 5 δηαθξίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο 

πνπ απαξηζκνύληαη ζηε ηήιε 1 θαη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ηήιε 2 ηνπ Πίλαθα ηνπ Πξώηνπ Παξαξηήκαηνο. 

   

   

Αξσκαηηζκόο 

μηδηνύ. 

7.  Γηα ζθνπνύο αξσκαηηζκνύ θαη κόλν, νη αθόινπζεο νπζίεο κπνξνύλ λα 

πξνζηίζεληαη ζηα μίδηα, εθηόο από ην μίδη από νίλν: 

    

  (α) θπηά ή κέξε θπηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κπαραξηθώλ θαη θξνύησλ, ηα 

νπνία κπνξνύλ λα είλαη είηε θξέζθα είηε απνμεξακέλα θαη είηε ηεκαρηζκέλα 

είηε όρη 

    

  (β) εθρπιίζκαηα θπηώλ 

    

  (γ) δάραξε 

    

  (δ) αιάηη 

    

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, 

Παξάξηεκα   

Σξίην (I): 

5.3.2004 

20.11.2015. 

 (ε) Μέιη, όπσο νξίδεηαη ζηνπο πεξί Μειηνύ Καλνληζκνύο ηνπ 2004 θαη 2015, σο 

απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη˙ 

    

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (I): 

 (ζη) πκππθλσκέλνο ή κε ζπκππθλσκέλνο ρπκόο θξνύησλ, όπσο νξίδεηαη ζηνπο 

πεξί Υπκώλ Φξνύησλ θαη Οξηζκέλσλ Οκνεηδώλ Πξντόλησλ Καλνληζκνύο 

ηνπ 2004 έσο 2014, σο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη. 
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30.4.2004 

15.7.2011 

16.5.2014. 

    

  

Πξνζζήθε 

πξνζζέησλ 

ηξνθίκσλ ζην μίδη. 

8.  Σα πξόζζεηα ηξνθίκσλ θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε απηώλ  πνπ επηηξέπνληαη σο 

ζπζηαηηθά ζην μύδη  είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 

1333/2008 γηα ηνλ αξηζκό θαηεγνξίαο 12.3 «Ξίδηα» 

  

  

Απαγόξεπζε 

ρξήζεο 

νξηζκέλσλ 

νπζηώλ θαηά ηελ 

παξαζθεπή 

μηδηνύ. 

9.  Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ αθόινπζσλ νπζηώλ γηα ηελ παξαζθεπή μηδηνύ:  

 

 (α) Αξσκαηηθέο ύιεο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 

1334/2008, εθηόο απηώλ ησλ νπνίσλ ε πξνζζήθε επηηξέπεηαη ζηα μύδηα 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ. 

   

 (β) Σερλεηά θαη θπζηθά έιαηα ζηαθπιηώλ.   

    

  (γ) Τπνιείκκαηα ηεο απόζηαμεο, ππνιείκκαηα ηεο δύκσζεο θαη ηα ππνπξντόληα 

απηώλ. 

    

  (δ) Οπζίεο πνπ εμάγνληαη από νπνηνδήπνηε είδνο ζηέκθπισλ. 

    

  (ε) Ομέα όισλ ησλ εηδώλ, κε εμαίξεζε απηά πνπ πεξηέρνληαη εθ θύζεσο ζηηο 

πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή νπνηαδήπνηε νπζία ε πξνζζήθε ηεο 

νπνίαο επηηξέπεηαη. 

   

   

Φπζηθνρεκηθά θαη 

κηθξνβηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ μηδηνύ. 

10. Όιεο νη θαηεγνξίεο μηδηνύ πξέπεη λα είλαη θπζηθνρεκηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ζηαζεξέο 

κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ νηλνινγηθώλ πξαθηηθώλ θαη επεμεξγαζηώλ όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1Α ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 606/2009 ηεο Δπηηξνπήο, 

ή/θαη κε ηελ εθαξκνγή νξζήο βηνκεραληθήο πξαθηηθήο αλαιόγσο, ώζηε λα παξακέλνπλ 

δηαπγείο ρσξίο ηελ εκθάληζε ηδεκάησλ ή/θαη αησξεκάησλ. 

   

   

Γηάιπκα Ομηθνύ 

Ομένο. 

11. Σν δηάιπκα νμηθνύ νμένο είλαη ην ηερλεηό πξντόλ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη από 

αξαίσζε ζε λεξό νμηθνύ νμένο θαηάιιεινπ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε. 

 

Ννείηαη όηη ην δηάιπκα νμηθνύ νμένο δελ ζεσξείηαη μύδη όπσο απηό νξίδεηαη ζηνλ 

Καλνληζκό 2 ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ. 
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Τπνρξεώζεηο 

ππεύζπλσλ 

επηρείξεζεο 

παξαζθεπήο ή/θαη 

εκθηάισζεο 

μηδηνύ. 

12.  Τπό ηελ επηθύιαμε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002, ν ππεύζπλνο επηρείξεζεο 

παξαζθεπήο ή/θαη εκθηάισζεο μηδηνύ: 

 

 (α) ηεξεί ζε κεληαία βάζε βηβιίν, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, όπνπ 

αλαγξάθεη αλειιηπώο ηηο πνζόηεηεο εηζεξρόκελσλ πξώησλ πιώλ πξνο 

αιθννιηθή ή/θαη νμηθή δύκσζε,  ηηο εμεξρόκελεο πνζόηεηεο ηειηθώλ 

πξντόλησλ, πξώησλ πιώλ θαη ελδηάκεζσλ πξντόλησλ θαη ηα ππάξρνληα 

απνζέκαηα πξώησλ πιώλ, ελδηάκεζσλ πξντόλησλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ, 

αληίζηνηρα. 

    

  (β) ηεξεί ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, όπνπ 

μερσξηζηά γηα θάζε παξηίδα μηδηνύ πνπ παξαζθεπάδεηαη ή/θαη εκθηαιώλεηαη, 

θαηαρσξνύληαη θαη’ ειάρηζηε απαίηεζε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

    

   (i) Σν είδνο θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (ii) Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (iii) H πνζόηεηα θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (iv) Σν όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή θάζε πξώηεο ύιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (v) Ζ εκεξνκελία εκθηάισζεο˙ θαη 

    

   (vi) Ζ πνζόηεηα πνπ εκθηαιώζεθε, θαηά αξηζκό ζπζθεπαζηώλ γηα θάζε είδνο 

ζπζθεπαζίαο αλάινγα κε ηελ θαζαξή πνζόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ηελ 

κνξθή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηελ όςε απηήο˙ θαη 

    

   (vii)  Σν όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ησλ αηόκσλ ή/θαη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

ζηα νπνία γίλεηαη πώιεζε είηε πξώηεο ύιεο, είηε ηειηθνύ πξντόληνο. Γηα 

θάζε πώιεζε ηεξνύληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ζπζθεπαζηώλ 

από θάζε παξηίδα μερσξηζηά, θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία πώιεζεο.   

    

  (γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i), (ii), (iii), (iv), (v) θαη 

(vi) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, θαηαρσξνύληαη από ηνλ 

ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ πξνβαίλεη ζηελ παξαζθεπή ή/θαη 

εκθηάισζε μηδηνύ ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο θαηά ηελ εκέξα ηεο 

εκθηάισζεο, ή ην αξγόηεξν εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

εκθηάισζεο. 

    

  (δ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (vii) ηεο παξαγξάθνπ (β), 
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θαηαρσξνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ πξνβαίλεη 

ζηελ παξαζθεπή ή/θαη εκθηάισζε μηδηνύ ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο θαηά 

ηελ εκέξα ηεο πώιεζεο, ή ην αξγόηεξν εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία  

πώιεζεο.  

    

    

Τπνρξεώζεηο 

ππεύζπλσλ 

επηρείξεζεο 

παξαζθεπήο ή/θαη 

εκθηάισζεο 

δηαιύκαηνο νμηθνύ 

νμένο. 

13.  Τπό ηελ επηθύιαμε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002, ν ππεύζπλνο επηρείξεζεο 

παξαζθεπήο ή/θαη εκθηάισζεο δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο: 

 

 (α) ηεξεί ζε κεληαία βάζε βηβιίν, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, όπνπ 

αλαγξάθεη αλειιηπώο ηηο πνζόηεηεο εηζεξρόκελσλ πξώησλ πιώλ,  ηηο 

εμεξρόκελεο πνζόηεηεο ηειηθώλ πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ, θαζώο θαη ηα 

ππάξρνληα απνζέκαηα πξώησλ πιώλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ, αληίζηνηρα. 

    

  (β) ηεξεί ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, όπνπ 

μερσξηζηά γηα θάζε παξηίδα δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο πνπ παξαζθεπάδεηαη 

ή/θαη εκθηαιώλεηαη, θαηαρσξνύληαη θαη’ ειάρηζηε απαίηεζε ηα αθόινπζα 

ζηνηρεία: 

    

   (i) Σν είδνο θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (ii) Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (iii) H πνζόηεηα θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (iv) Σν όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή θάζε πξώηεο ύιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (v) Ζ εκεξνκελία εκθηάισζεο˙ θαη 

    

   (vi) Ζ πνζόηεηα πνπ εκθηαιώζεθε, θαηά αξηζκό ζπζθεπαζηώλ γηα θάζε είδνο 

ζπζθεπαζίαο αλάινγα κε ηελ θαζαξή πνζόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ηελ 

κνξθή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηελ όςε απηήο˙ θαη 

    

   (vii)  Σν όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ησλ αηόκσλ ή/θαη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

ζηα νπνία γίλεηαη πώιεζε είηε πξώηεο ύιεο, είηε ηειηθνύ πξντόληνο. Γηα 

θάζε πώιεζε ηεξνύληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ζπζθεπαζηώλ 

από θάζε παξηίδα μερσξηζηά, θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία πώιεζεο.   

    

  (γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i), (ii), (iii), (iv), (v) θαη 

(vi) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, θαηαρσξνύληαη από ηνλ 

ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ πξνβαίλεη ζηελ παξαζθεπή ή/θαη 
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εκθηάισζε δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο θαηά ηελ 

εκέξα ηεο εκθηάισζεο, ή ην αξγόηεξν εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

εκθηάισζεο.  

    

  (δ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (vi) ηεο παξαγξάθνπ (β) 

ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, θαηαρσξνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ πξνβαίλεη ζηελ παξαζθεπή ή/θαη εκθηάισζε 

δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο, ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο θαηά ηελ εκέξα ηεο 

πώιεζεο, ή ην αξγόηεξν εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πώιεζεο. 

    

    

Τπνρξεώζεηο 

ππεύζπλσλ 

επηρείξεζεο 

εκθηάισζεο 

κεηγκάησλ από 

δηάιπκα νμηθνύ 

νμένο θαη μίδη. 

14.  Τπό ηελ επηθύιαμε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 θαη ηνπ Καλνληζκνύ 20 ησλ 

παξόλησλ Καλνληζκώλ, ν ππεύζπλνο επηρείξεζεο εκθηάισζεο κεηγκάησλ από δηάιπκα 

νμηθνύ νμένο θαη μίδη: 

 

 (α) ηεξεί ζε κεληαία βάζε βηβιίν, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, όπνπ 

αλαγξάθεη αλειιηπώο ηηο πνζόηεηεο εηζεξρόκελσλ πξώησλ πιώλ,  ηηο 

εμεξρόκελεο πνζόηεηεο ηειηθώλ πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ, θαζώο θαη ηα 

ππάξρνληα απνζέκαηα πξώησλ πιώλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ, αληίζηνηρα. 

    

  (β) ηεξεί ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, όπνπ 

μερσξηζηά γηα θάζε παξηίδα κείγκαηνο από δηάιπκα νμηθνύ νμένο θαη μίδη 

πνπ εκθηαιώλεηαη,  θαηαρσξνύληαη θαη’ ειάρηζηε απαίηεζε ηα αθόινπζα 

ζηνηρεία: 

    

   (i) Σν είδνο θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (ii) Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (iii) H πνζόηεηα θάζε πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (iv) Σν όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή θάζε πξώηεο ύιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε˙ θαη 

    

   (v) Ζ εκεξνκελία εκθηάισζεο˙ θαη 

    

   (vi) Ζ πνζόηεηα πνπ εκθηαιώζεθε, θαηά αξηζκό ζπζθεπαζηώλ γηα θάζε είδνο 

ζπζθεπαζίαο αλάινγα κε ηελ θαζαξή πνζόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ηελ 

κνξθή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηελ όςε απηήο˙ θαη 

    

   (vii)  Σν όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ησλ αηόκσλ ή/θαη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

ζηα νπνία γίλεηαη πώιεζε είηε πξώηεο ύιεο, είηε ελδηάκεζνπ πξντόληνο 
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είηε ηειηθνύ πξντόληνο. Γηα θάζε πώιεζε ηεξνύληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά 

κε ηνλ αξηζκό ζπζθεπαζηώλ από θάζε παξηίδα μερσξηζηά, θαζώο θαη ηελ 

εκεξνκελία πώιεζεο. 

    

  (γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (i), (ii), (iii), (iv), (v) θαη 

(vi) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, θαηαρσξνύληαη από ηνλ 

ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ πξνβαίλεη ζηελ εκθηάισζε 

δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο θαηά ηελ εκέξα ηεο 

εκθηάισζεο, ή ην αξγόηεξν εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

εκθηάισζεο.  

    

  (δ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (vi) ηεο παξαγξάθνπ (β) 

ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, θαηαρσξνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ πξνβαίλεη ζηελ εκθηάισζε κεηγκάησλ από 

δηάιπκα νμηθνύ νμένο θαη μύδη, ζην ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο θαηά ηελ εκέξα 

ηεο πώιεζεο, ή ην αξγόηεξν εληόο 2 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πώιεζεο. 

    

    

Υξνληθή δηάξθεηα 

ηήξεζεο 

ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνύληαη από 

ηνπο Καλνληζκνύο 

12, 13 θαη 14. 

15. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο 12, 13 θαη 14, αλαιόγσο ηεο 

πεξίπησζεο, ηεξνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ γηα πεξίνδν 

ειάρηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε εηώλ από ηελ εκεξνκελία εκθηάισζεο. 

  

  

Πξνζζήθε 

πξνζζέησλ 

ηξνθίκσλ ζην 

δηάιπκα νμηθνύ 

νμένο. 

16. Σα πξόζζεηα ηξνθίκσλ θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε απηώλ πνπ επηηξέπνληαη σο 

ζπζηαηηθά ζην δηάιπκα νμηθνύ νμένο είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό 

(ΔΚ) αξηζ. 1333/2008 γηα ηνλ αξηζκό θαηεγνξίαο 12.2.2 «Μείγκαηα αξηπκάησλ θαη 

θαξπθεύκαηα». 

  

  

Καηαρώξεζε ζην 

Μεηξών 

επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ ηνπ 

Γηεπζπληή 

Ηαηξηθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ 

Γεκόζηαο Τγείαο. 

Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο 

17. Καη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 3 ησλ πεξί ηεο Τγηεηλήο θαη ηνπ Δπίζεκνπ Διέγρνπ 

ησλ Σξνθίκσλ Καλνληζκώλ ηνπ 2006 έσο 2011, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή 

αληηθαζίζηαληαη, νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ 

ελήκεξν ην Γηεπζπληή Ηαηξηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο πνην από ηα 

αθόινπζα πξντόληα παξαζθεπάδνπλ ή/θαη εκθηαιώλνπλ: 

 

(i) Ξίδη νηληθήο, ακπειννηληθήο ή/θαη άιιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο 

 

(ii) Γηάιπκα νμηθνύ νμένο 
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Γεκνθξαηίαο, 

Παξάξηεκα  

Σξίην (I): 

28.7.2006 

29.6.2007 

16.12.2011. 

(iii) Μείγκα απνηεινύκελν από δηάιπκα νμηθνύ νμένο θαη μίδη. 

 

Ννείηαη όηη ε ππνρξέσζε απηή θαιύπηεη θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπληειείηαη αιιαγή όζνλ 

αθνξά ην είδνο ηνπ πξντόληνο πνπ παξαζθεπάδνπλ ή/θαη εκθηαιώλνπλ. 

  

  

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο. 

18. Τπό ηελ επηθύιαμε ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο Δζληθήο θαη Δλσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηα πιηθά θαη αληηθείκελα γηα επαθή κε ηξόθηκα, ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο, νη 

δεμακελέο απνζήθεπζεο θαζώο θαη νη ζσιελώζεηο κεηαθνξάο ησλ νμνπνηείσλ θαη  

εκθηαισηεξίσλ μηδηνύ ζα πξέπεη λα είλαη από αδξαλέο πιηθά θαηάιιεια γηα ηελ 

επεμεξγαζία, ζπληήξεζε θαη ζηαζεξόηεηα μηδηνύ, απνθιεηόκελεο θάζε πεξίπησζεο 

κεηαλάζηεπζεο νπζηώλ πνπ ελδέρεηαη λα είλαη επηβιαβείο, ζε απηό. 

  

  

ύζηαζε ζε νιηθή 

νμύηεηα θαη 

ππνιεηκκαηηθή 

αιθνόιε μηδηώλ. 

Γεύηεξν 

Παξάξηεκα. 

Πίλαθαο. 

19.  Ζ ζύζηαζε ζε νιηθή νμύηεηα θαη ππνιεηκκαηηθή αιθνόιε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο 

μηδηνύ, αλά θαηεγνξία, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Γεύηεξνπ Παξαξηήκαηνο. 

  

  

Δξγαζηεξηαθνί 

κέζνδνη αλάιπζεο 

ηνπ μηδηνύ από 

νίλν. 

20. Οη εξγαζηεξηαθνί κέζνδνη αλάιπζεο ηνπ μηδηνύ από νίλν είλαη νη επίζεκεο κέζνδνη 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηεζλή πιινγή Δξγαζηεξηαθώλ Αλαιύζεσλ ηνπ Γηεζλνύο 

Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ (OIV). 

  

  

Απαγνξεύζεηο. 21.  (1) Απαγνξεύεηαη ε παξαζθεπή, ε θαηνρή, ε ρξήζε, ε εκθηάισζε θαη ε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά νμηθνύ νμένο ή/θαη δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο από ηνπο παξαζθεπαζηέο ή/θαη 

εκθηαισηέο μηδηνύ από νίλν. 

  

   (2) Απαγνξεύεηαη ε παξαζθεπή, ε θαηνρή, ε ρξήζε, ε εκθηάισζε θαη ε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά μηδηνύ από νίλν από ηνπο παξαζθεπαζηέο ή/θαη εκθηαισηέο νμηθνύ νμένο. 

  

   (3) Απαγνξεύεηαη ε κίμε δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο κε μίδη από νίλν από ηνπο 

παξαζθεπαζηέο ή/θαη εκθηαισηέο νμηθνύ νμένο. 

  

   (4) Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηεο έλδεημεο «θαηάιιειν γηα μηδάηα» ή άιιεο έλδεημεο κε ίδην 

λόεκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζηε ζήκαλζε, παξνπζίαζε ή/θαη δηαθήκηζε δηαιύκαηνο 
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νμηθνύ νμένο.  

 

Ννείηαη όηη επηηξέπεηαη σζηόζν ε ρξήζε ελδείμεσλ πνπ πιεξνθνξνύλ ηνλ θαηαλαισηή 

όηη ην δηάιπκα νμηθνύ νμένο είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ, λννπκέλνπ όηη ε 

έλδεημε δελ παξνπζηάδεη ην πξντόλ σο μίδη, είηε άκεζα είηε έκκεζα.   

  

   (5) Απαγνξεύεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ λα πεξηγξάθνπλ ηξόθηκα σο μηδάηα ζηε 

ζήκαλζε ή/θαη δηαθήκηζε απηώλ όηαλ γηα ηελ παξαζθεπή απηώλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

νμηθό νμύ ή δηάιπκα νμηθνύ νμένο ζε νπνηαδήπνηε πνζόηεηα. 

  

  

    (6) Απαγνξεύεηαη ε θαηαζηξνθή ή ε δηάζεζε δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο γηα νπνηαδήπνηε 

ρξήζε άιιε από σο ηξόθηκν, ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γξαπηή έγθξηζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ν παξαζθεπαζηήο 

ή/θαη εκθηαισηήο μηδηνύ ππνβάιεη γξαπηώο ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Πξντζηάκελν ησλ 

Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία παξαρσξείηαη από απηόλ, αλαθέξνληαο ηηο πνζόηεηεο 

ηνπ πξντόληνο μερσξηζηά γηα θάζε παξηίδα, θαζώο θαη ηνλ πξνηηζέκελν ηξόπν δηάζεζεο 

ή/θαη θαηαζηξνθήο. 

  

  

Δπηζήκαλζε 

μηδηνύ. 

22. (1) Τπό ηελ επηθύιαμε ησλ πεξί ήκαλζεο, Παξνπζίαζεο θαη Γηαθήκηζεο Σξνθίκσλ 

(Γεληθώλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2002 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ θαζώο θαη ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011, ζηε ζήκαλζε ή παξνπζίαζε ή δηαθήκηζε θάζε 

ηειηθνύ πξντόληνο, ην νπνίν πσιείηαη κε ηελ νλνκαζία «μίδη», πξέπεη: 

  

  (α) ε ελ ιόγσ νλνκαζία λα ζπλνδεύεηαη από ηελ νλνκαζία ηεο πξώηεο ύιεο 

από ηελ νπνία ην μίδη πξνέξρεηαη όπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκό 8 ησλ 

παξόλησλ θαλνληζκώλ, κε ίδην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. 

    

  (β) λα πεξηιακβάλεηαη θαηάινγνο ζπζηαηηθώλ θαη πξνζζέησλ νπζηώλ. 

    

  (γ) λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε νιηθή νμύηεηα, κε ηελ 

αλαγξαθή ηεο έλδεημεο «..% νμύηεηα», όπνπ ην θελό ζα ζπκπιεξώλεηαη 

αλαιόγσο κε ην βαζκό νμύηεηαο. 

    

  (δ) λα πεξηιακβάλεηαη ν θσδηθόο παξηίδαο, ην πιήξεο όλνκα ή ε πιήξεο 

εκπνξηθή επσλπκία θαη ε πιήξεο δηεύζπλζε ηνπ νμνπνηνύ ή/θαη ηνπ 

εκθηαισηή. 

    

   (2) Ξίδηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ από ηελ δύκσζε πέξαλ ηνπ ελόο είδνπο θξνύηνπ, 

επηηξέπεηαη ζηε ζήκαλζε ηνπο λα θέξνπλ σο νλνκαζία ηελ έλδεημε «Ξίδη από θξνύηα», 

λννπκέλνπ όηη ζηε ζήκαλζε αλαγξάθεηαη πιεζίνλ ηεο νλνκαζίαο έλδεημε, κε ίδην κέγεζνο 
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γξακκαηνζεηξάο, ε νπνία αλαθέξεη όια ηα θξνύηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξώηε 

ύιε. Σα θξνύηα αλαθέξνληαη κε ην θνηλό ηνπο όλνκα. 

   

   (3) Ξίδηα πνπ παξαζθεπάδνληαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πξώηεο ύιεο, πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ζηελ νλνκαζία ηνπο ηε ιέμε «μίδη» καδί κε έλδεημε όισλ ησλ πξώησλ πιώλ. 

Ωζηόζν, ε αηζπιηθή αιθνόιε κπνξεί λα απνηειεί πξώηε ύιε γηα ηελ παξαζθεπή 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπ μηδηνύ από αιθνόιε. 

   

   (4) ε πεξίπησζε πξνζζήθεο νπνηαζδήπνηε από ηηο νπζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ 

Καλνληζκό 7 ζε μίδη: 

  

  (α) απηή αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθώλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

ζήκαλζε ηνπ μηδηνύ 

    

  (β) ε νλνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ ζηε ζήκαλζε θαη δηαθήκηζε είηε αλαθέξεη όηη απηό 

είλαη αξσκαηηζκέλν, είηε ζπλνδεύεηαη από άιιε έλδεημε πιεζίνλ απηήο, κε ην 

ίδην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο, ε νπνία αλαθέξεη όηη είλαη αξσκαηηζκέλν. 

  

  

Δπηζήκαλζε 

δηαιύκαηνο νμηθνύ 

νμένο. 

23.(1) ηα κείγκαηα νμηθνύ νμένο κε μίδη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ε ζήκαλζε 

πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε έλδεημε ε νπνία πιεξνθνξεί ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ επί ηεο 

εθαηό πεξηεθηηθόηεηα ηνπ κείγκαηνο ζε μίδη.  

  

   (2) Σν δηάιπκα νμηθνύ νμένο θαη ηα κείγκαηα απηώλ κε μίδη, επηηξέπεηαη λα θέξνπλ ζηε 

ζήκαλζε θαη δηαθήκηζε ηνπο σο νλνκαζία ηξνθίκνπ ηελ έλδεημε «Τπνθαηάζηαην Ξηδηνύ» 

λννπκέλνπ όηη πιεξνύληαη όιεο νη ππόινηπεο δηαηάμεηο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ πνπ 

αθνξνύλ ζηε ζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε ηνπ μηδηνύ, ηνπ δηαιύκαηνο νμηθνύ 

νμένο θαη ησλ κεηγκάησλ απηώλ.   

  

  

Σνπνζέηεζε 

μηδηνύ θαη 

δηαιύκαηνο νμηθνύ 

νμένο ζηα ξάθηα 

επηρεηξήζεσλ 

ιηαληθήο ή/θαη 

ρνλδξηθήο 

πώιεζεο 

ηξνθίκσλ. 

24. (1) Απαγνξεύεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο ή/θαη ρνλδξηθήο πώιεζεο ηξνθίκσλ ε 

δηάζεζε πξνο πώιεζε ηνπ δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο, ή ηνπ κείγκαηνο απηνύ κε μίδη, 

ρσξίο απηό λα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηά ξάθηα από απηά πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα 

μίδηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό 6, θαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ πέληε 

κέηξσλ κεηαμύ ηνπο, έηζη ώζηε λα απνθιείεηαη ην ελδερόκελν παξαπιάλεζεο ηνπ 

θαηαλαισηή θαη λα δηεπθνιύλεηαη ν θαηαλαισηήο ζηελ επηινγή ηνπ. 

  

   (2) Ζ απαίηεζε γηα ειάρηζηε απόζηαζε πέληε κέηξσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

(1) δελ ηζρύεη όηαλ ηα μίδηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηαθνξεηηθό δηάδξνκν ηνπ ππνζηαηηθνύ 
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πώιεζεο ηξνθίκσλ, από ηνλ δηάδξνκν όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα δηαιύκαηα νμηθνύ 

νμένο ή δηαθνξεηηθή πιεπξά ηνπ δηαδξόκνπ. 

  

  

Γηάζεζε νμηθνύ 

νμένο από 

κνλάδεο καδηθήο 

ηξνθνδνζίαο. 

25. (1) Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε ζηνπο θαηαλαισηέο δηαιύκαηνο νμηθνύ νμένο ή κείγκαηνο 

απηνύ κε μίδη ζε νπνηαδήπνηε αλαινγία, από ηηο κνλάδεο καδηθήο ηξνθνδνζίαο, εάλ ην 

δνρείν ή ε ζπζθεπαζία πνπ πεξηέρεη απηό, δελ θέξεη επθξηλώο έλδεημε πνπ λα 

πιεξνθνξεί ηνλ θαηαλαισηή όηη απηό είλαη δηάιπκα νμηθνύ νμένο ή κείγκα απηνύ κε μίδη, 

αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο.  

  

    (2) Ζ έλδεημε ηεο παξαγξάθνπ (1) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ έλδεημε 

«Τπνθαηάζηαην μηδηνύ». 

  

    (3) Ζ έλδεημε ηεο παξαγξάθνπ (1) ή (2), πξνζαξηάηαη ή αλαγξάθεηαη είηε πάλσ ζην 

δνρείν ή ηε ζπζθεπαζία, είηε ζε εηδηθό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά θαη 

παξνπζίαζε ηνπ μηδηνύ ζηνλ θαηαλαισηή, κε ή ρσξίο ειαηόιαδν, άιιν έιαην ή 

νπνηαδήπνηε αξηπκαηηθή ύιε ηξνθίκσλ. 

  

  

Έλαξμε ηζρύνο 

ησλ παξόλησλ 

Καλνληζκώλ. 

26 Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρύ 3 κήλεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο 

ηνπο ζηελ Δπίζεκε  Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(Καλνληζκόο 9) 

 

Πίλαθαο 

 

Καηεγνξίεο Ξηδηνύ 

ηήιε 1 ηήιε 2 

Καηεγνξία μηδηνύ Πεξηγξαθή 

Ξίδη από νίλν Ξίδη όπσο απηό νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013, ην νπνίν 

παξάγεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ νμηθή δύκσζε νίλνπ 

Ξίδη από μεξή ζηαθίδα Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αιθννιηθή θαη 

νμηθή δύκσζε ησλ πγξώλ εθρύιηζεο ηεο ζηαθίδαο 

Ξίδη από θξνύηα Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αιθννιηθή θαη 

νμηθή δύκσζε λσπώλ θξνύησλ, ή/θαη ηεκαρηζκέλσλ θξνύησλ, ή/θαη ρπκώλ 

απηώλ 

Ξίδη από αηζπιηθή αιθνόιε Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ νμηθή δύκσζε 

απνζηάγκαηνο αηζπιηθήο αιθνόιεο, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (δ) 

ηνπ Καλνληζκνύ 6 

Ξίδη από βύλε δεκεηξηαθώλ Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αιθννιηθή θαη 

νμηθή δύκσζε βύλεο δεκεηξηαθώλ, όπνπ ην άκπιν έρεη κεηαηξαπεί ζε 

ζάθραξα απνθιεηζηηθά από ηε δξάζε ηνπ ελδύκνπ ηεο δηαζηάζεο 

Ξίδη από δεκεηξηαθά Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αιθννιηθή θαη 

νμηθή δύκσζε νπνηνπδήπνηε δεκεηξηαθνύ, ην άκπιν ηνπ νπνίνπ έρεη 

κεηαηξαπεί ζε ζάθραξα κε δηαδηθαζία άιιε από απνθιεηζηηθά κε ηε δξάζε 

ηνπ ελδύκνπ ηεο δηαζηάζεο βύλεο δεκεηξηαθνύ 

Ξίδη από δύζν Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ νμηθή δύκσζε 

δύζνπ 

Ξίδη από κειίηε Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ νμηθή δύκσζε 

κειίηε 

Ξίδη από κέιη Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αιθννιηθή θαη 

νμηθή δύκσζε κειηνύ ή/θαη βξώζηκσλ εθρπιηζκάησλ κειηζζνθνκίαο 

Ξίδη από ακπειννηληθά 

ππνπξντόληα 

Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά από ηελ αιθννιηθή θαη 

νμηθή δύκσζε νίλνπ δεπηεξίαο ή/θαη νηλνιάζπεο όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ή απνζηαγκάησλ νίλνπ όπσο απηά 

νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 110/2008 θαη ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο 

δηαηάμεηο 

Βαιζακηθό μίδη Φπζηθό πξντόλ πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζε μίδη από νίλν, 

γιεύθνπο ή/θαη ζπκππθλσκέλνπ γιεύθνπο ή/θαη δηνξζσκέλνπ 

ζπκππθλσκέλνπ γιεύθνπο ζηαθπιηώλ, όπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό 

(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(Καλνληζκόο 19) 

 

ύζηαζε μηδηνύ ζε νιηθή νμύηεηα θαη ππνιεηκκαηηθή αιθνόιε 

 

Πίλαθαο 

 

Ολνκαζίεο 

μηδηνύ 

Οιηθή νμύηεηα 

(g/l νμηθνύ νμένο) 

Τπνιεηκκαηηθή 

Αιθνόιε (%vol.) 

Ξίδη από νίλν ≥60 ≤0.5 

Ξίδη από ακπειννηληθά  

ππνπξντόληα 
≥45 ≤1.0 

Ξίδη από θξνύηα ≥45 ≤1.0 

Ξίδη από αηζπιηθή αιθνόιε ≥45 ≤1.0 

Ξίδη από βύλε δεκεηξηαθώλ ≥45 ≤1.0 

Ξίδη από δύζν ≥45 ≤1.0 

Ξίδη από κέιη ≥45 ≤1.0 

Βαιζακηθό μίδη ≥60 ≤ 3.0 

Ξίδη από δεκεηξηαθά ≥45 ≤1.0 

Ξίδη από μεξή ζηαθίδα ≥45 ≤1.0 
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