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Αριθμός 219 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ) ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2013 
_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 28  

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L 230, 
29.8.2013,  
ζ. 16. 

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν «Οδεγία 2013/46/ΔΔ 
ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Απγνύζηνπ 2013, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/141/ΔΚ όζνλ 
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πξσηεΐλεο ζηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο 
βξεθηθήο ειηθίαο». 

 
 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(I) ηνπ 2011 
177(Η) ηνπ 2013. 

 
Ο Τπνπξγόο Τγείαο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηόλ από ην άξζξν 28 ησλ πεξί 
Σξνθίκσλ (Έιεγρνο θαη Πώιεζε) Νόκσλ ηνπ 1996 έσο 2013, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε 
δηαηάγκαηα θαη δηνξζσζεί, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξώην (Η): 
29.7.2005 
30.9.2007. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
17.1.2003 
21.9.2007 
29.8.2008 
24.6.2011 
30.3.2012. 
  
πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σξνπνπνίεζεο Παξαξηεκάησλ ησλ πεξί  
Παξαζθεπαζκάησλ γηα Βξέθε θαη Παξαζθεπαζκάησλ Γεύηεξεο Βξεθηθήο Ζιηθίαο Καλνληζκώλ, 
Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
24.4.2008 
26.3.2010.  

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
13.2.2009. 

2.  ην παξόλ Γηάηαγκα, ν όξνο «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Παξαζθεπαζκάησλ γηα Βξέθε θαη 
Παξαζθεπαζκάησλ Γεύηεξεο Βξεθηθήο Ζιηθίαο Καλνληζκνύο ηνπ 2008 θαη 2010, όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί κε δηάηαγκα θαη όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξώηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3.  Σν Πξώην Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «2.1  Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε από πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ 

γάιαθηνο:»ˑ 
 
(β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 2.3 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «2.3  Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε από κεκνλσκέλεο πξσηεΐλεο ζόγηαο κόλεο ή ζε 

κείγκα κε πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο:»ˑ 
  
(γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 10.1 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «10.1  Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε από πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ 

γάιαθηνο ή από πξντόληα πδξόιπζεο πξσηετλώλ:»ˑ 
  
(δ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 10.2 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «10.2  Παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε από απνκνλσκέλε πξσηεΐλε ζόγηαο κόλε ή 

ζε κείγκα κε πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο:». 
 

 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Σξίηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

4.  Σν Σξίην Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
εκείσζεο ζην ηέινο ηνπ Μέξνπο 3 κε ηελ αθόινπζε λέα εκείσζε: 
 

 
Πξώην 
Παξάξηεκα. 
Έθην 
Παξάξηεκα. 

«(1)  Ζ νπζία L-αξγηλίλε θαη ην πδξνπδξνρισξηθό άιαο ηεο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν 
ζηελ παξαζθεπή παξαζθεπαζκάησλ γηα βξέθε, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.2.(α) ηνπ Πξώηνπ Παξαξηήκαηνο θαη κόλν ζηελ παξαζθεπή παξαζθεπαζκάησλ 
δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.(α) ηνπ Έθηνπ 
Παξαξηήκαηνο.». 

 

  
   

 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Έθηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

5.  Σν Έθην Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 

 «2.1  Παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο από πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή 
θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο:»ˑ 
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(β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 2.2 κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίλαθαο. 
Πξώην 
Παξάξηεκα. 
 
 

Γεύηεξν 
Παξάξηεκα. 

«2.2  Παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο από πξντόληα πδξόιπζεο 
πξσηετλώλ: 
 
Διάρηζην 

1
:   Μέγηζην 

0,45 g/100 kJ   0,8 g/100 kJ 

(1,8 g/100 kcal)   (3,5 g/100 kcal) 
 
εκείσζε: 
1 

Σα παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο πνπ παξαζθεπάδνληαη από 
πξντόληα πδξόιπζεο πξσηετλώλ κε πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο από ηελ 
ειάρηζηε έσο 0,56 g/100kJ (2,25 g/100 kcal) πιεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (α). 
 
(α)  Ζ θαηαιιειόηεηα ηνπ παξαζθεπάζκαηνο δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο γηα ηελ 
εηδηθή δηαηξνθή ησλ βξεθώλ κε πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε από 0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 kcal) κέρξη θαη 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) απνδεηθλύεηαη κέζσ 
θαηάιιεισλ κειεηώλ, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε γεληθά απνδεθηέο 
νδεγίεο εκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηεμαγσγή ησλ κειεηώλ απηώλ 
θαη ζπκθσλεί κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 2.2 
ηνπ Πξώηνπ Παξαξηήκαηνο. 
 
(β)  Γηα ίζε ελεξγεηαθή αμία, ην παξαζθεύαζκα πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε 
απαξαίηεην θαη κε απαξαίηεην ακηλνμύ ζε δηαζέζηκε πνζόηεηα ηνπιάρηζην ίζε 
πξνο εθείλε πνπ πεξηέρεηαη ζηελ πξσηεΐλε αλαθνξάο (κεηξηθό γάια, όπσο 
νξίδεηαη ζην Γεύηεξν Παξάξηεκα). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππνινγηζκνύ απηνύ 
επηηξέπεηαη λα πξνζηίζεληαη, σζηόζν, νη ζπγθεληξώζεηο ηεο κεζεηνλίλεο θαη ηεο 
θπζηίλεο, αλ ν ιόγνο κεζεηνλίλεο/θπζηίλεο δελ είλαη κεγαιύηεξνο από 3, θαη νη 
ζπγθεληξώζεηο ηεο θαηλπιαιαλίλεο θαη ηεο ηπξνζίλεο, αλ ν ιόγνο 
ηπξνζίλεο/θαηλπιαιαλίλεο δελ είλαη κεγαιύηεξνο από 2.»ˑ 

  
(γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 2.3 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «2.3  Παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο από απνκνλσκέλεο 

πξσηεΐλεο ζόγηαο κόλεο ή ζε κείγκα κε πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ 
γάιαθηνο:»ˑ 

  
(δ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 8.1 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «8.1  Παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο από πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ 

ή θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο ή από πξντόληα πδξόιπζεο πξσηετλώλ:»ˑ 
  
(ε)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηεο παξαγξάθνπ 8.2 κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν: 
 «8.2  Παξαζθεπάζκαηα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο από απνκνλσκέλε 

πξσηεΐλε ζόγηαο κόλε ή ζε κείγκα κε πξσηεΐλεο αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ 
γάιαθηνο:». 

 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Έβδνκνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

6.  Σν Έβδνκν Παξάξηεκα ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ii) ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ Μέξνπο 1 
αληηθαζίζηαηαη από ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 
 «(ii)  ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαζθεύαζκα γηα βξέθε είλαη παξαζθεπαζκέλν 

εμ’ νινθιήξνπ από πξσηεΐλε αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο, ε νλνκαζία 
«γάια γηα βξέθε»ˑ 

  
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ii) ηεο παξαγξάθνπ 2(α) ηνπ Μέξνπο 2 
αληηθαζίζηαηαη από ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν: 
 «(ii)  ζε πεξίπησζε πνπ ην παξαζθεύαζκα δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο είλαη 

παξαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ από πξσηεΐλε αγειαδηλνύ ή θαηζηθίζηνπ 
γάιαθηνο, ε νλνκαζία «γάια δεύηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο». 

 

 

  
Έλαξμε ηζρύνο. 7.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

_______________ 

Έγηλε ζηηο 14 Απξηιίνπ 2014. 
                                     ΦΗΛΗΠΠΟ Κ. ΠΑΣΑΛΖ, 

                                     Τπνπξγόο Τγείαο. 


