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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4780 Παρασκεσή, 16 Μαΐοσ 2014 863 

      

Απιθμόρ 248 

Οι πεπί Φςμών Φπούηων και Οπιζμένων Ομοειδών Πποϊόνηων (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 29 ηων πεπί Τποθίμων (Έλεγσορ και 
Πώληζη) Νόμων ηος 1996 έωρ 2013, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος 
πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  
Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπωρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

 
ΟI ΠΕΡΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΙ ΠΩΛΗΗ) ΝΟΜΟI ΣΟΤ 1996 ΜΕΥΡΙ 2013 

______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 29 

Πξννίκην. 
Επίζεκε Εθεκεξίδα  
ηεο EE: L 115, 
27.4.2012,  
ζ. 1. 

 Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2012/12/ΕΕ ηνπ 
Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Απξηιίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 2001/112/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηνπο ρπκνύο θξνύηωλ θαη νξηζκέλα νκνεηδή πξνϊόληα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ», 

 
54(Ι) ηνπ 1996 

4(Ι) ηνπ 2000 
122(Ι) ηνπ 2000 

40(Ι) ηνπ 2001 
151(Ι) ηνπ 2001 
159(Ι) ηνπ 2001 

61(Ι) ηνπ 2002 
153(Ι) ηνπ 2002 

20(Ι) ηνπ 2003 
132(Ι) ηνπ 2003 
161(Ι) ηνπ 2003 

67(Ι) ηνπ 2004 
172(Ι) ηνπ 2004 

27(Ι) ηνπ 2005 
163(Ι) ηνπ 2006 

32(Ι) ηνπ 2010 
13(Ι) ηνπ 2011 
60(Ι) ηνπ 2011 

177(Ι) ηνπ 2013. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζε απηό από ην άξζξν 29 ηωλ πεξί 
Σξνθίκωλ (Έιεγρνο θαη Πώιεζε) Νόκωλ ηνπ 1996 έωο 2013, όπωο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε 
δηαηάγκαηα θαη δηνξζωζεί, εθδίδεη ηνπ αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 
 



Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξψην (Η): 
29.7.2005 
30.9.2005. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 

17.1.2003 
21.9.2007 
29.8.2008 
24.6.2011 

30.3.2012. 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η):  
30.4.2004 
15.7.2011. 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Υπκψλ Φξνχησλ θαη Οξηζκέλσλ 
Οκνεηδψλ Πξντφλησλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί 
Υπκψλ Φξνχησλ θαη Οξηζκέλσλ Οκνεηδψλ Πξντφλησλ Καλνληζκνχο ηνπ 2004 θαη 2011 (νη νπνίνη 
ζα αλαθέξνληαη ζην εμήο σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Υπκψλ Φξνχησλ θαη Οξηζκέλσλ Οκνεηδψλ 
Πξντφλησλ Καλνληζκνί ηνπ 2004 έσο 2014. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2.  Ο Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

   (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ θαη ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, 
ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο: 

 
 Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L 31, 
1.2.2002,  
ζ. 1. 
 

(i) «“Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28

εο
 

Ηαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ 
ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα 
ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα 
αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

   
 Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L 338, 
13.11.2004,  
ζ. 4. 
 

(ii) “Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004” ζεκαίλεη ηνλ  Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Οθησβξίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα 
έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 
80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

 Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L 404, 
30.12.2006,  
ζ. 9. 
 

(iii) “Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1924/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο  
Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ δηαηξνθήο 
θαη πγείαο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηα ηξφθηκα, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

 Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L404, 
30.12.2006,  
ζ. 26. 
 

(iv) “Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1925/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 
Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ 
ζπζηαηηθψλ θαη νξηζκέλσλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα, σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

 Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L.354, 
31.12.2008,  
ζ. 7. 
 

(v) “Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1332/2008” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1332/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηα έλδπκα ηξνθίκσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
νδεγίαο 83/417/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1493/1999 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 
2001/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 258/97, σο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 
 Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L 354, 
31.12.2008,  
ζ. 15. 
 

(vi) “Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1333/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 
Γεθεκβξίνπ 2008 πνπ αθνξά ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ, σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 
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 Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα  
ηεο EE: L 354, 
31.12.2008,  
ζ. 34. 
 

(vii) “Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008” ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1334/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16

εο 

Γεθεκβξίνπ 2008 γηα αξσκαηηθέο χιεο θαη νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ 
κε αξσκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο θαη επί ησλ 
ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1601/91 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2232/96, ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 110/2008 θαη ηεο Οδεγίαο 2000/13/ΔΚ, σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.» 

  
    (β)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (4) απηνχ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν (4): 
  
  «(4) Αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο ζε νπνηνπζδήπνηε 

άιινπο Καλνληζκνχο,  ζεκαίλεη ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο σο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.». 

  
Αληηθαηάζηαζε 
Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 
Πίλαθαο Α. 

3.  Σν Πξψην Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην Πξψην Παξάξηεκα 
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Α ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Σξνπνπνίεζε 
 ηνπ Γεχηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4.  Σν Γεχηεξν Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

  
Πίλαθαο Β.    (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Μέξνπο 2 απηνχ απφ ην λέν Μέξνο 2, πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα Β ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙ θαη 
  
Πίλαθαο Γ.    (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Μέξνπο 4 απηνχ απφ ην αθφινπζν λέν Μέξνο 4, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Γ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
  
Σξνπνπνίεζε 
Σξίηνπ 
Παξαξηήκαηνο ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

5.  Σν Σξίην Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

   (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηεο θξάζεο 
«Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππνπαξαγξάθσλ (3), (4) θαη (5) (πξψηε γξακκή), απφ ηελ 
αθφινπζε θξάζε: 

 «Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππνπαξαγξάθσλ (3) θαη (4), »˙ 

   (β) κε ηε δηαγξαθή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (5) ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ· 

   (γ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ (3) απηνχ απφ ηελ 
αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (1): 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 

«(1)  Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2), ζε πεξίπησζε θαζνξηδφκελνπ 
ηξνθίκνπ ην νπνίν παξαζθεπάζηεθε απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θξνχηα, 
εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ρπκφο ιεκνληνχ θαη/ή 
ρπκφο γιπθνιέκνλνπ (κνζρνιέκνλνπ)  θαηά ηα  δηαιακβαλφκελα ζηελ  
παξάγξαθν 3 ηνπ Μέξνπο 2 ηνπ Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο, ε έλδεημε ηεο 
νλνκαζίαο ππφ ηελ νπνία ην θαζνξηδφκελν ηξφθηκν πσιείηαη θαη ε νπνία 
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε έλδεημε ησλ 
ρξεζηκν-πνηνχκελσλ θξνχησλ, θαηά θζίλνπζα ηάμε ηνπ φγθνπ ησλ ρπκψλ 
θξνχησλ ή ησλ πνιηψλ θξνχησλ.»˙ 

 

  
    (δ) κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ (6) απηνχ, ηεο 

αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (3): 
  
  «(3) ε πεξίπησζε πνπ ζηε ζήκαλζε λέθηαξνο θξνχηνπ- 

   
 (α) ππάξρεη ηζρπξηζκφο φηη ζην ελ ιφγσ λέθηαξ θξνχηνπ δελ έρνπλ 

πξνζηεζεί ζάθραξα˙ ή 
   
 (β) ππάξρεη νπνηνζδήπνηε άιινο ηζρπξηζκφο ν νπνίνο ελδέρεηαη λα 

εξκελεπζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή σο εάλ λα κελ έρνπλ πξνζηεζεί 
ζάθραξα, 
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ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο κπνξεί λα αλαγξάθεηαη κφλν εθφζνλ ην ελ ιφγσ λέθηαξ 
θξνχηνπ δελ πεξηέρεη πξφζζεηνπο κνλνζαθραξίηεο ή δηζαθραξίηεο ή άιιν 
ηξφθηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο γιπθαληηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γιπθαληηθψλ φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 
αξηζ. 1333/2008: 

         Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζην ελ ιφγσ λέθηαξ θξνχηνπ ππάξρνπλ 
θπζηθψο ελερφκελα ζάθραξα, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επίζεο ζηε ζήκαλζή 
ηνπ ε έλδεημε «πεξηέρεη θπζηθά ζάθραξα».» ˙ 

 

  
    (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ (7) απηνχ απφ ηελ 

αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν (1):  
  
  «(1)  ε πεξίπησζε θαζνξηδφκελνπ ηξνθίκνπ ην νπνίν είλαη ζπκππθλσκέλνο ρπκφο 

θξνχησλ θαη ην νπνίν δελ πξννξίδεηαη γηα δηάζεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ε 
ζήκαλζε ηνπ ππφ πψιεζε θαζνξηδφκελνπ ηξνθίκνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλδεημε 
γηα ηελ παξνπζία θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ ρπκνχ ιεκνληνχ ή ρπκνχ 
γιπθνιέκνλνπ (κνζρνιέκνλνπ) θαη ησλ πξνζηηζέκελσλ ξπζκηζηψλ νμχηεηαο πνπ 
επηηξέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008.»˙  

 

  
    (ζη)  κε ηελ πξνζζήθε ζην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα απηνχ, ακέζσο κεηά ην ζεκείν 5, ηνπ 

αθφινπζνπ λένπ ζεκείνπ 6: 
  
 «6. ρπκφο θξνχηνπ ιακβαλφκελνο κε πδαηηθή 

εθρχιηζε 
«6. ρπκφο θξνχηνπ ιακβαλφκελνο κε πδαηηθή 
εθρχιηζε»» ˙ 

 

  
 
Πίλαθαο  Γ. 

   (δ)  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα απηνχ απφ ηνλ λέν Γεχηεξν Πίλαθα, πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα Γ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 5 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Ο Καλνληζκφο 5 ησλ βαζηθψλ Καλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ αθφινπζν Καλνληζκφ 5:  

 «Μεηαβαηηθή 
δηάηαμε. 
 

5.-(1)  Αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξί Υπκψλ Φξνχησλ θαη Οξηζκέλσλ Οκνεηδψλ 
Πξντφλησλ Καλνληζκνχο ηνπ 2004 θαη 2011, κέρξη θαη ηελ 28ε Απξηιίνπ 2015 
επηηξέπεηαη ε παξαζθεπή πξνο πψιεζε θαη ε πψιεζε θαζνξηδνκέλνπ 
ηξνθίκνπ πνπ δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ή έρεη επηζεκαλζεί πξηλ ηελ 28ε 
Οθησβξίνπ 2013.   

   
  (2)  Αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξί Υπκψλ Φξνχησλ θαη Οξηζκέλσλ Οκνεηδψλ 

Πξντφλησλ Καλνληζκνχο ηνπ 2004 θαη 2011, κέρξη θαη ηελ 28ε Οθησβξίνπ 
2016 επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαζνξηδφκελνπ ηξνθίκνπ, εμαηξνπκέλνπ 
ηνπ λέθηαξνο θξνχησλ, λα πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε έλδεημε ζην ίδην νπηηθφ 
πεδίν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο: «απφ 28 Απξηιίνπ 2015 νη ρπκνί 
θξνχησλ δελ πεξηέρνπλ πξφζζεηα ζάθραξα». 

   
Πίλαθαο Α 

« ΠΡΧΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  
(Καλνληζκόο 3) 

 
ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
 ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο - 
  
 (1) «αξσκαηηθέο νπζίεο» ζεκαίλεη ηηο αξσκαηηθέο νπζίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα βξψζηκα 

κέξε ησλ θξνχησλ ηα νπνία δπλαηφ λα ζπλίζηαληαη ζε έιαην ςπρξήο έθζιηςεο απφ θινηφ 
εζπεξηδνεηδψλ θαη ζπζηαηηθά απφ ηνπο ππξήλεο. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 1334/2008, νη πξνο απνθαηάζηαζε αξσκαηηθέο νπζίεο ιακβάλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπ θξνχηνπ κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπγθξάηεζε, δηαηήξεζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηεο αξσκαηηθήο 
πνηφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ, εηδηθφηεξα ηε ζχλζιηςε, ηελ εθρχιηζε, ηελ απφζηαμε, ηε 
δηήζεζε, ηελ πξνζξφθεζε, ηελ εμάηκηζε, ηελ θιαζκαηηθή απφζηαμε θαη ηε ζπκπχθλσζε˙ 

  
 (2) «αθπδαησκέλνο ρπκφο θξνχησλ» ή «ζθφλε ρπκνχ θξνχησλ» ζεκαίλεη πξντφλ πνπ 

ιακβάλεηαη απφ ρπκφ θξνχησλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ θξνχησλ κε απνκάθξπλζε κε 
θπζηθφ ηξφπν ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ˙ 
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 (3) «θαζνξηδφκελν ηξφθηκν» ζεκαίλεη ρπκφ θξνχησλ, ρπκφ θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ, 
ζπκππθλσκέλν ρπκφ θξνχησλ, αθπδαησκέλν ρπκφ θξνχησλ, ρπκφ θξνχησλ ιακβαλφκελν 
κε πδαηηθή εθρχιηζε ή λέθηαξ θξνχησλ, ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002, εθηφο αλ νη παξφληεο Καλνληζκνί νξίδνπλ δηαθνξεηηθά˙ 

  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
5.3.2004. 

(4) ν φξνο «κέιη» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδνπλ νη πεξί Μειηνχ Καλνληζκνί ηνπ 2004˙ 

  
 
 
 
 
 
Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 

(5) «λέθηαξ θξνχησλ» ζεκαίλεη δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη, κε ηελ 
πξνζζήθε λεξνχ, κε ή ρσξίο ηελ πξνζζήθε ζαθράξσλ θαη/ή κειηνχ ζε ρπκφ θξνχησλ, ρπκφ 
θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ, ζπκππθλσκέλν ρπκφ θξνχησλ, ρπκφ θξνχησλ 
ιακβαλφκελνο απφ πδαηηθή εθρχιηζε, ζθφλε ρπκνχ θξνχησλ, πνιηφ θξνχησλ θαη/ή 
ζπκππθλσκέλν πνιηφ θξνχησλ θαη/ή κείγκα απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο 4 ηνπ Γεχηεξνπ Παξαξηήκαηνο. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1924/2006, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα λέθηαξ θξνχησλ παξαζθεπάδνληαη ρσξίο 
ηελ πξνζζήθε ζαθράξσλ ή είλαη κεησκέλσλ ζεξκίδσλ, ηα ζάθραξα κπνξνχλ λα 
αληηθαζίζηαληαη ελ φισ ή ελ κέξεη απφ γιπθαληηθά ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1333/2008. Σα αξψκαηα, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε θαηάιιεια θπζηθά 
κέηξα απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη ζην λέθηαξ θξνχησλ˙ 

  
 (6) «πνιηφο θξνχησλ» ζεκαίλεη δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη κε 

θαηάιιειεο θπζηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ην θνζθίληζκα, ιεηνηξίβεζε ή άιεζε ηνπ βξψζηκνπ 
κέξνπο νιφθιεξσλ ή απνθινησκέλσλ θξνχησλ, ρσξίο αθαίξεζε ηνπ ρπκνχ˙ 

  
 (7) «πνχιπα» ή «θχηηαξα» ζεκαίλεη πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ βξψζηκα κέξε θξνχησλ ηνπ 

ίδηνπ είδνπο ρσξίο αθαίξεζε ρπκνχ, θαη πεξηιακβάλεη, αλαθνξηθά κε εζπεξηδνεηδή, ηνπο 
ρπκνθφξνπο ζχιαθεο ηνπ ελδνθαξπίνπ˙ 

  
 (8) «ζάθραξα» ζεκαίλεη - 
  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
27.9.2002. 

 (α) άθραξα, φπσο νξίδνληαη ζηνπο πεξί αθράξσλ Καλνληζκνχο ηνπ 2002, 

 (β) ζηξφπη θξνπθηφδεο, 
   
 (γ) ζάθραξα πνπ ιακβάλνληαη απφ θξνχηα˙ 
  
 
 
 
Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 
Μέξνο 2. 

(9) «ζπκππθλσκέλνο πνιηφο θξνχησλ» ζεκαίλεη πξντφλ πνπ ιακβάλεηαη απφ πνιηφ θξνχηνπ 
κεηά απφ απνκάθξπλζε κε θπζηθφ ηξφπν νξηζκέλνπ κέξνπο ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ θαη 
ζηνλ νπνίν δχλαηαη λα απνθαζίζηαληαη αξσκαηηθέο νπζίεο πνπ ιακβάλνληαη κε θπζηθά κέζα 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ Σκήκαηνο Β ηνπ Μέξνπο 2 ηνπ Γεπηέξνπ Παξαξηήκαηνο 
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ αλαθηεζεί απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ˙ 

  
 (10) «ζπκππθλσκέλνο ρπκφο θξνχησλ» ζεκαίλεη πξντφλ - 
  
 (α) Πνπ ιακβάλεηαη απφ ρπκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ θξνχησλ κε απνκάθξπλζε κε 

θπζηθφ ηξφπν ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ, θαη 
   
 (β) ζε πεξίπησζε πνπ πξννξίδεηαη γηα άκεζε θαηαλάισζε, πνπ ηνπ έρεη απνκαθξπλζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ˙ 
 
Σα αξψκαηα, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε θαηάιιεια θπζηθά κέζα 
απφ ην ίδην είδνο θξνχησλ κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη ζην ζπκππθλσκέλν ρπκφ 
θξνχησλ˙ 

  
 (11) «θξνχην» ζεκαίλεη φια ηα θξνχηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ληνκάηαο ην νπνίν είλαη πγεηέο, 

επαξθψο ψξηκν θαη λσπφ ή δηαηεξεκέλν κε θπζηθέο κεζφδνπο ή κε επεμεξγαζία(-εο), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεμεξγαζηψλ κεηά ηε ζπγθνκηδή νη νπνίεο εθαξκφδνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Δπξσπατθή λνκνζεζία˙ 
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 (12) «ρπκφο θξνχησλ» ζεκαίλεη δπκψζηκν αιιά κε δπκσζέλ πξντφλ- 
   
 (α) Σν νπνίν ιακβάλεηαη απφ ην βξψζηκν κέξνο ησλ πγηψλ θαη ψξηκσλ θξνχησλ, ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ εηδψλ, λσπψλ ή δηαηεξεκέλσλ ζε ςχμε ή θαηάςπμε, θαη ην νπνίν έρεη ην 
ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ησλ ρπκψλ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία 
πξνέξρεηαη, 

   
 (β) ζην νπνίν, ην άξσκα, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα ηνπ ρπκνχ πνπ ιήθζεθαλ κε θαηάιιεια 

θπζηθά κέζα απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ επηηξέπεηαη λα απνθαζίζηαληαη, 
   
 (γ) ην νπνίν, ζε πεξίπησζε εζπεξηδνεηδψλ, πξνέξρεηαη απφ ελδνθάξπην,  
   
 (δ) ην νπνίν, εάλ είλαη ρπκφο γιπθνιέκνλνπ (κνζρνιέκνλνπ), αλεμάξηεηα απφ ηελ 

παξάγξαθν (γ), επηηξέπεηαη λα ιακβάλεηαη απφ νιφθιεξν ην θξνχην, θαη 
   
 (ε) ζην νπνίν, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη παξαζθεπαζηεί απφ θξνχηα κε ππξήλεο, ζπφξνπο 

θαη θινηφ, δελ επηηξέπεηαη λα ελζσκαηψλνληαη, ηα ζπζηαηηθά ή κέξε ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ππξήλσλ, ζπφξσλ ή θινηνχ. Ζ ελ ιφγσ απαγφξεπζε δελ 
εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπζηαηηθά ή κέξε ησλ ππξήλσλ, ησλ ζπφξσλ ή ηνπ 
θινηνχ δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κε νξζέο πξαθηηθέο παξαζθεπήο˙ 
 
ην πιαίζην παξαγσγήο ρπκνχ θξνχησλ επηηξέπεηαη κείμε ρπκνχ θξνχησλ κε πνιηφ 
θξνχησλ˙ 

  
 (13) «ρπκφο θξνχησλ ιακβαλφκελνο κε πδαηηθή εθρχιηζε» ζεκαίλεη ην πξντφλ πνπ 

πξνθχπηεη κε εμαγσγή κε ηε βνήζεηα λεξνχ απφ - 
  
 (α) Οιφθιεξν θξνχην κε πνχιπα, ν ρπκφο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζεί κε 

νπνηνδήπνηε θπζηθφ κέζν, ή 
   
 (β) αθπδαησκέλν νιφθιεξν θξνχην˙ 
  
 (14) «ρπκφο θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ» ζεκαίλεη - 
   
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Πξψην (Η): 
4.5.2001 
31.10.2003. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
31.12.2004. 

(α) Σν πξντφλ ην νπνίν ιακβάλεηαη κε αλαζχζηαζε ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ κε πφζηκν λεξφ 
ην νπνίν πιεξνί ηνλ πεξί Πνηφηεηαο ηνπ Νεξνχ Αλζξψπηλεο Καηαλάισζεο 
(Παξαθνινχζεζε θαη Έιεγρνο) Νφκν ηνπ 2001 θαη 2004, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 
Γηάηαγκα θαη σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 

   
 
 

Πίλαθαο. 

(β) ην πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπηά ζηεξεά ζπζηαηηθά αληηζηνηρεί ζηηο 
ειάρηζηεο ηηκέο Brix γηα ηνπο αλαζπζηαζέληεο ρπκνχο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ 
Πίλαθα πην θάησ: 

  ηελ πεξίπησζε πνπ ρπκφο παξαζθεπάδεηαη απφ θξνχην κε πεξηιακβαλφκελν ζηνλ 
Πίλαθα πην θάησ, ε ειάρηζηε ηηκή Brix ηνπ αλαζπζηαζέληνο ρπκνχ νθείιεη λα είλαη ε ηηκή 
Brix ηνπ ρπκνχ, φπσο απηφο ιακβάλεηαη απφ ην θξνχην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ παξαγσγή ηνπ ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ. 
 
Σα αξψκαηα, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε θαηάιιεια θπζηθά κέζα 
απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη ζηνλ ρπκφ θξνχησλ απφ 
ζπκππθλσκέλν ρπκφ. 
 
Ο ρπκφο θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ παξαζθεπάδεηαη κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 
παξαγσγήο, κε ηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη ηα νπζηψδε θπζηθά, ρεκηθά, νξγαλνιεπηηθά θαη 
ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ ηχπνπ ρπκνχ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία 
πξνέξρεηαη. 
 
ην πιαίζην παξαγσγήο ρπκνχ θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ επηηξέπεηαη ε κείμε 
ρπκνχ θξνχησλ θαη/ή ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ θξνχησλ κε πνιηφ θξνχησλ θαη/ή 
ζπκππθλσκέλν πνιηφ θξνχησλ. 
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Πίλαθαο 
 

ηήιε 1 ηήιε 2 ηήιε 3 

Κνηλή νλνκαζία 
θξνχηνπ 

Βνηαληθή νλνκαζία 

Διάρηζηεο ηηκέο Brix γηα 
αλαζπζηαζέληεο ρπκνχο 

θξνχησλ θαη αλαζπζηαζέληα 
πνιηφ θξνχηνπ 

Μήιν (*) Malus domestica Borkh. 11,2 

Βεξίθνθν (**) Prunus armeniaca L. 11,2 

Μπαλάλα (**) Musa x paradisiaca L. (εθηφο απφ ηηο 
κπαλάλεο ηνπ είδνπο ησλ Αληηιιψλ) 

21,0 

Μαχξν 
θξαγθνζηάθπ-ιν (*) 

Ribes nigrum L. 11,0 

ηαθχιη (*) Vitis vinifera L. ή πβξίδηα 

Vitis labrusca L. ή πβξίδηα 

15,9 

Γθξέηπ-θξνπη (*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0 

Γθνπάβα (**) Psidium guajava L.   8,5 

Λεκφλη (*) Citrus limon (L.) Burm.f.   8,0 

Μάλγθν (**) Mangifera indica L. 13,5 

Πνξηνθάιη (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2 

Καξπνί παζηθιφξαο Passiflora edulis Sims 12,0 

Ρνδάθηλν (**) Prunus persica (L.) Batsch var. 
persica 

10,0 

Αριάδη (**) Pyrus communis L. 11,9 

Αλαλάο (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8 

κένπξν (*) Rubus idaeus L.   7,0 

Βχζζηλν (*) Prunus cerasus L. 13,5 

Φξάνπια (*) Fragaria x ananassa Duch.   7,0 

Σνκάηα (*) Lycopersicon esculentum, Mill.   5,0 

Μαληαξίλη (*) Citrus reticulata Blanco 11,2 

 
εκεηψζεηο: 

(α) Γηα ηα πξντφληα πνπ επηζεκαίλνληαη κε έλαλ αζηεξίζθν (*), ηα νπνία παξάγνληαη σο ρπκφο, 
θαζνξίδεηαη ειάρηζηε ζρεηηθή ππθλφηεηα σο πξνο ην λεξφ ζε 20/20 °C. 
 
(β) Γηα ηα πξντφληα πνπ επηζεκαίλνληαη κε δχν αζηεξίζθνπο (**), ηα νπνία παξάγνληαη σο 
πνιηφο, θαζνξίδεηαη κφλν κία ειάρηζηε κε δηνξζσκέλε ηηκή Brix (ρσξίο δηφξζσζε ηεο 
νμχηεηαο).». 

 
 ΠΗΝΑΚΑ Β 

«ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
(Καλνληζκόο 4(α)) 

Μέξνο 2 – Δπηηξεπόκελα ζπζηαηηθά, θαηεξγαζίεο θαη νπζίεο 

  
 Α. ύλζεζε 

  
Πξψην 
Παξάξηεκα, 
Πίλαθαο. 

1.-(1) Σα είδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο βνηαληθέο νλνκαζίεο νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 
ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή ρπκψλ θξνχησλ, πνιηψλ 
θξνχησλ θαη λέθηαξ θξνχησλ πνπ θέξνπλ ηελ νλνκαζία πξντφληνο γηα ην αλάινγν θξνχην ή 
ηελ θνηλή νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

  
Πξψην 
Παξάξηεκα, 
Πίλαθαο. 

(2) Γηα ηα θξνχηα ησλ εηδψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε νξζή βνηαληθή ή θνηλή νλνκαζία. 

  
 (3) Ζ ηηκή Brix γηα ην ρπκφ θξνχησλ είλαη απηή πνπ ιακβάλεηαη απφ ην θξνχην θαη δελ 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί παξά κφλν κε κείμε ηνπ κε ρπκφ ηνπ ίδηνπ είδνπο θξνχηνπ. 
  
 
Πξψην 
Παξάξηεκα, 
Πίλαθαο. 

(4) Οη ειάρηζηεο ηηκέο Brix γηα αλαζπζηαζέληεο ρπκνχο θξνχησλ θαη αλαζπζηαζέληα πνιηφ 
θξνχηνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο ρσξίο λα ιακβάλνληαη 
ππφςε ηα δηαιπηά ζηεξεά ζπζηαηηθά ησλ φπνησλ επηηξεπηψλ ζπζηαηηθψλ ή πξφζζεησλ πιψλ 
πνπ έρνπλ ελδερνκέλσο πξνζηεζεί. 
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 Β. Δπηηξεπόκελεο θαηεξγαζίεο θαη νπζίεο 

  
 2.  Ζ θαηεξγαζία θαζνξηδφκελνπ ηξνθίκνπ επηηξέπεηαη λα επηηπγράλεηαη κε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηεξγαζίεο: 
  
 (α) Μεραληθέο κεζφδνπο εμαγσγήο˙ 
   
 (β) ζπλήζεηο θπζηθέο δηεξγαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλερνχο αθαίξεζεο ηνπ 

λεξνχ (δηάρπζε) απφ ην βξψζηκν κέξνο ησλ θξνχησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ζηαθπιηψλ, γηα ηελ παξαζθεπή ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ θξνχησλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν ρπκφο θξνχησλ πνπ ιακβάλεηαη κε ηε κέζνδν απηή είλαη είηε 
ρπκφο θξνχησλ είηε ρπκφο θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ˙ 

   
 (γ) γηα θαζνξηδφκελν ηξφθηκν πνπ είλαη ρπκφο ζηαθπιηψλ, φπνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζείσζε ησλ ζηαθπιηψλ κε δηνμείδην ηνπ ζείνπ, επηηξέπεηαη ε απνζείσζε κε θπζηθά 
κέζα, εθφζνλ ε νιηθή πνζφηεηα SO2 πνπ παξακέλεη ζην ηειηθφ πξντφλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 10 mg/l. 

   
 3.  Καηά ηελ παξαζθεπή θαζνξηδφκελνπ ηξνθίκνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο νπζίεο: 
   
 (α)  Δλδπκηθά παξαζθεπάζκαηα σο αθνινχζσο: 
   
  (i) (i) Πεθηηλάζεο, γηα ηε δηάζπαζε ηεο πεθηίλεο˙ 
   
  (ii) (ii) πξσηετλάζεο, γηα ηε δηάζπαζε ησλ πξσηετλψλ˙ 
   
  (iii) (iii) ακπιάζεο, γηα ηε δηάζπαζε ηνπ ακχινπ, 
   
  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1332/2008˙ 
  
 (β)  βξψζηκε δειαηίλε˙ 
  
 (γ)  ηαλλίλεο˙ 
  
 (δ)  θνιινεηδέο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ˙ 
  
 (ε)  μπιάλζξαθαο˙ 
  
 (ζη)  άδσην˙ 
  
 (δ)  κπεληνλίηεο, σο πξνζξνθεηηθή άξγηινο˙ 
  
 (ε)  ρεκηθψο αδξαλή βνεζεηηθά δηήζεζεο θαη κέζα θαζίδεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξιίηε, πιπκέλεο γεο δηαηφκσλ, θπηηαξίλεο, αδηάιπηνπ πνιπακηδίνπ,   
πνιπβηλπινπνιπππξξνιηδφλεο, πνιπζηπξελίνπ) ζπκβαηά κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 
1935/2004˙ 

  
 (ζ)  ρεκηθψο αδξαλή βνεζεηηθά πξνζξφθεζεο ζπκβαηά κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1935/2004, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηψζνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ρπκνχ 
εζπεξηδνεηδψλ ζε ιεκνλνεηδή θαη λεξαλδίλεο, ρσξίο λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο 
γιπθαδίηεο, νμέα, ζάθραξα (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νιηγνζαθραξηηψλ) ή ηελ πεξηεθηηθφηεηα 
ζε αλφξγαλα άιαηα. 

 Γ. Δπηηξεπόκελα ζπζηαηηθά 

  
 4.-(1) Καηά ηελ παξαζθεπή πξνο πψιεζε θαζνξηδφκελνπ ηξνθίκνπ, επηηξέπεηαη λα 

πξνζηίζεληαη - 
  
 (α) Βηηακίλεο θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 1925/2006˙ 
   
 (β) πξφζζεηα ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1333/2008. 
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(2) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (1), νη αξσκαηηθέο χιεο, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα 
πνπ απνθαζίζηαληαη, επηηξέπεηαη λα πξνζηίζεληαη ζε -  

  
 (α) Υπκνχο θξνχησλ˙ 
   
 (β) Υπκνχο θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ ˙ 
   
 (γ) πκππθλσκέλνπο ρπκνχο θξνχησλ ˙ θαη 
   
 (δ) Νέθηαξ θξνχησλ. 
  
 (3)  Καηά ηελ παξαζθεπή ρπκνχ ζηαθπιηνχ, επηηξέπεηαη λα απνθαζίζηαληαη ηα άιαηα ησλ 

ηξπγηθψλ νμέσλ. 
  
 (4) Καηά ηελ παξαζθεπή ρπκνχ θξνχησλ, επηηξέπεηαη ε κείμε ρπκνχ θξνχησλ κε πνιηφ 

θξνχησλ. 
  
 (5) Καηά ηελ παξαζθεπή ρπκνχ θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ - 
  
 (α) απφ θξνχην πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ (14) ηνπ 

Πξψηνπ Παξαξηήκαηνο, ε ειάρηζηε ηηκή Brix ηνπ αλαζπζηαζέληνο ρπκνχ ζα πξέπεη 
λα είλαη ε ηηκή Brix ηνπ ρπκνχ πνπ ειήθζε απφ ην θξνχην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ παξαγσγή ηνπ ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ˙ 

   
 (β) επηηξέπεηαη λα απνθαζίζηαηαη ζηνλ ελ ιφγσ ρπκφ, ηα αξψκαηα, ε πνχιπα θαη ηα 

θχηηαξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ιακβάλνληαη κε θαηάιιεια θπζηθά κέζα θαη 
απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ˙ 

   
 (γ) ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, κε ηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη 

ηα νπζηψδε θπζηθά, ρεκηθά, νξγαλνιεπηηθά θαη ζξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ 
ηχπνπ ρπκνχ ησλ θξνχησλ απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη˙ 

   
 (δ) επηηξέπεηαη ε κείμε ρπκνχ θξνχησλ θαη/ή ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ θξνχησλ κε 

πνιηφ θξνχησλ θαη/ή ζπκππθλσκέλν πνιηφ θξνχησλ. 
  
 (6) Καηά ηελ παξαζθεπή ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ θξνχησλ, επηηξέπεηαη λα απνθαζίζηαληαη 

ζηνλ ελ ιφγσ ρπκφ, ηα αξψκαηα, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά 
ιακβάλνληαη κε θαηάιιεια θπζηθά κέζα θαη απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ. 

  
 (7) Καηά ηελ παξαζθεπή λέθηαξνο θξνχησλ, επηηξέπεηαη λα απνθαζίζηαηαη ζην ελ ιφγσ 

λέθηαξ, ηα αξψκαηα, ε πνχιπα θαη ηα θχηηαξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ιακβάλνληαη 
κε θαηάιιεια θπζηθά κέζα θαη απφ ην ίδην είδνο θξνχηνπ˙ 

  
 (8) Καηά ηελ παξαζθεπή ησλ θαζνξηδφκελσλ ηξνθίκσλ κε αχμνληεο αξηζκνχο 1, 2(α), 3, 5 θαη 

9 ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα ηνπ Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο, επηηξέπεηαη λα πξνζηίζεληαη ζάθραξα 
θαη/ή κέιη˙ 

  
 (9) Καηά ηελ παξαζθεπή ρπκνχ θξνχησλ, ρπκνχ θξνχησλ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ, 

ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ θξνχησλ, ρπκνχ θξνχηνπ ιακβαλφκελνο κε πδαηηθή εθρχιηζε, 
αθπδαησκέλνπ ρπκνχ θξνχησλ ή λέθηαξνο θξνχησλ, επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ρπκνχ 
ιεκνληνχ θαη/ή ρπκνχ γιπθνιέκνλνπ (κνζρνιέκνλνπ) θαη/ή ζπκππθλσκέλνπ ρπκνχ ιεκνληνχ 
θαη/ή γιπθνιέκνλνπ (κνζρνιέκνλνπ) ζε θαζνξηδφκελν ηξφθηκν πνπ είλαη, κε ζθνπφ ηε 
δηφξζσζε ηεο φμηλεο γεχζεο ηνπ, ζε πνζφηεηα πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 γξακκάξηα αλά 
ιίηξν ρπκνχ, εθθξαδφκελε σο αλπδξίηεο θηηξηθνχ νμέσο. 

  
 (10) Καηά ηελ παξαζθεπή ηνκαηνρπκνχ θαη ηνκαηνρπκνχ απφ ζπκππθλσκέλν ρπκφ, 

επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε αιαηηνχ, θαξπθεπκάησλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ.». 
 

 ΠΗΝΑΚΑ Γ 
«ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(Καλνληζκόο 4(β)) 
Μέξνο 4 – Παξαζθεπή λέθηαξνο θξνύησλ 

  
 1.  Ζ παξαζθεπή λέθηαξνο θξνχησλ, πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πίλαθα ηνπ παξφληνο 

Μέξνπο. 
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2.  ηελ παξαζθεπή λέθηαξνο θξνχησλ, επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε -  
  
 (α) αθράξσλ˙ θαη/ή 
   
 (β) κειηνχ, ζε πνζφηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% θαηά βάξνο, ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο˙ θαη/ή 
   
 (γ) γιπθαληηθψλ. 
  
 3.  Με ηελ επηθχιαμε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006, ζε πεξίπησζε παξαζθεπήο 

λέθηαξνο θξνχησλ ρσξίο ηελ πξνζζήθε ζαθράξσλ ή λέθηαξνο θξνχησλ κε κεησκέλεο 
ζεξκίδεο, επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζαθράξσλ πιήξσο ή ελ κέξεη απφ γιπθαληηθέο 
νπζίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008. 

  
 Πίλαθαο 

(παξάγξαθνο 1) 
  

 

Νέθηαξ θξνχησλ 
Διάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ ή/θαη 

πνιηφ 
(% θαη’ φγθν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο) 

 1. Φξνχηα κε φμηλν ρπκφ, κε δπζάξεζηε γεχζε 
σο έρεη 

 
Καξπνί παζηθιφξαο 
νιαλφ (Quito naranjillo) 
Μαχξα θξαγθνζηάθπια 
Λεπθά θξαγθνζηάθπια  
Κφθθηλα θξαγθνζηάθπια 
Φξαγθνζηάθπια ηνπ γέλνπο Ρηβήζην 
Seabuckthorn (θαξπνί ηππνθανχο ηνπ 
ξακλνεηδνχο) 
Αγξηνθνξφκεια 
Γακάζθελα 
Υνλδξνδακάζθελα 
Καξπνί ζνξβηάο 
Κπλφξξνδα 
Βχζζηλα 
Κεξάζηα 
Βαθθίληα 
Καξπνί θνπθνμπιηάο 
κένπξα (θξακπνπάδ) 
Βεξίθνθα 
Φξάνπιεο 
Βαηφκνπξα θαη κνχξα 
Κφθθηλα βαθθίληα 
Κπδψληα 
Λεκφληα θαη γιπθνιέκνλα (κνζρνιέκνλα) 
Άιια θξνχηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή 

 
 
 

25 
25 
25 
25 
25 
30 
 

25 
30 
30 
30 
30 
40 
35 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
 30 
50 
25 
25 
 

 2. Φξνχηα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμέα ή κε 
πνιιή πνχιπα ή πνιχ αξσκαηηθά, κε ρπκφ 
δπζάξεζηεο γεχζεο σο έρεη 

Μάλγθν 
Μπαλάλεο 
Γνπάβα 
Παπάγηα 
Λίηζη 
Μφζθηιν (θνπδνχκειν) 
Αλλφλα αγθαζσηή 
Αλλφλα δηθηπσηή 
Αλλφλα θνιηδσηή 
Ρφδηα 
Αλαθάξδην (θηζηίθη Ηλδηψλ) 
Ηζπαληθά δακάζθελα (Caja) (Spondias mombin L.) 
Umbu (θαξπφο ηνπ θπηνχ ζπνλδίαο ε 
θνλδπιψδεο) 
Άιια θξνχηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή 

 
 
 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
 

25 
25 
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 3. Φξνχηα κε ρπκφ επράξηζηεο γεχζεο σο έρεη 
 
Μήια 
Αριάδηα 
Ρνδάθηλα 
Δζπεξηδνεηδή, εθηφο απφ ιεκφληα θαη γιπθνιέκνλα 
(κνζρνιέκνλα) 
Αλαλάο 
Σνκάηεο 
Άιια θξνχηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή 

 
 

50 
50 
50 
 

50 
50 
50 

   50». 

 
ΠΗΝΑΚΑ Γ 

«ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΗΝΑΚΑ 

(Καλνληζκόο 5(5)) 

 

«ηήιε 1 ηήιε 2 

Καζνξηδφκελν ηξφθηκν Ολνκαζία άιιε απφ ηελ Διιεληθή 

1.  Νέθηαξ θξνχησλ 1.  «vruchtendrank» 

2. (α) λέθηαξ θξνχησλ πνπ ιακβάλεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ ρπκνχο θξνχησλ, 
ζπκππθλσκέλνπο ρπκνχο θξνχησλ ή 
κείγκαηα απηψλ ησλ πξντφλησλ, κε 
δπζάξεζηε γεχζε σο έρνπλ εμαηηίαο ηεο 
πςειήο θπζηθήο νμχηεηαο 

   (β)  ρπκφο θξνχησλ πνπ ιακβάλεηαη απφ 
κήια ή απφ αριάδηα, κε ηελ πξνζζήθε 
κήισλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αιιά 
ρσξίο ηελ πξνζζήθε ζαθράξσλ 

2.  «Süßmost»: πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο νλνκαζίεο πξντφληνο 
«Fruchtsaft» ή «Fruchtnektar» 

3.  λέθηαξ θξνχησλ πνπ ιακβάλεηαη 
απνθιεηζηηθά απφ πνιηφ θξνχησλ ή/θαη 
ζπκππθλσκέλν πνιηφ θξνχησλ 

3.  «succo e polpa» ή «sumo e polpa» 

4.  ρπκφο κήινπ ρσξίο πξνζζήθε ζαθράξσλ 4.  «aeblemost» 

5.  ρπκνί πνπ ιακβάλνληαη, ρσξίο πξνζζήθε 
ζαθράξσλ, απφ καχξα θξαγθνζηάθπια, 
θεξάζηα, θφθθηλα θξαγθνζηάθπια, ιεπθά 
θξαγθνζηάθπια, ζκένπξα,  θξάνπιεο ή 
θαξπνχο θνπθνμπιηάο 

5.  «sur … saft»: πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη 
(ζηε Γαληθή) κε ηελ έλδεημε ηνπ θξνχηνπ πνπ 
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί» 

6.  ρπκφο θξνχηνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ 
πξνζηεζεί ζάθραξα ζε πνζφηεηα κεγαιχηεξε 
ησλ 200 γξακκαξίσλ αλά ιίηξν 

6.  «sød … saft» ή «sødet …saft»: πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλεηαη (ζηε Γαληθή) κε ηελ έλδεημε 
ηνπ θξνχηνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί» 

7.  ρπκφο κήινπ ρσξίο πξνζζήθε ζαθράξσλ 7.  «äppelmust / äpplemust» 

8.  ρπκφο ζηαθπιηνχ 8.  «mosto» 

9.  ρπκφο θξνχηνπ seabuckthorn (θαξπνί 
ηππνθανχο ηνπ ξακλνεηδνχο) ζηνλ νπνίν 
έρνπλ πξνζηεζεί ζάθραξα ζε πνζφηεηα ίζε ή 
κηθξφηεξε ησλ 140g αλά ιίηξν 

9.  «smiltsērkšķu sula ar cukuru» ή «astelpaju 
mahl suhkruga» ή «słodzony sok z rokitnika». 

». 
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