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ΠΡΟ:
Υεκηθέο Τπεξεζίεο Γ.Υ.Κ.

ΘΔΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κώδηθα Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ»
A.1)

αο γλωξίδνπκε όηη ζην Φ.Δ.Κ. Β’ 761/22-03-2016 δεκνζηεύζεθε ε απόθαζε

Α.Υ..149/2015 «Τροποποίηση του άρθρου 39 του Κώδικα Τρουίμων και Ποτών» κε ηελ
νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 39 (Ξύδι) ηνπ Κ.Σ.Π., ώζηε λα είλαη ζε ζπκθωλία κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 (Παξαγωγή θαη δηάζεζε μπδηνύ) ηνπ λ. 4303/2014, θαζώο θαη κε ηελ
ηζρύνπζα ελωζηαθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ηωλ ηξνθίκωλ [θαλ.(ΔΚ)
1169/2011] θαη κε ηε ρξήζε πξνζζέηωλ ζηα ηξόθηκα [θαλ.(ΔΚ) 1333/2008].
2)

Με ηελ ελ ιόγω απόθαζε Α.Υ.., νη δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 1 – 8 ηνπ άξζξνπ 39

ηνπ Κ.Σ.Π. αληηθαζίζηαληαη από λέεο δηαηάμεηο, ζύκθωλεο κε ηελ πξναλαθεξζείζα
λνκνζεζία, νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο επηηξεπόκελεο πξώηεο ύιεο νμνπνηίαο (παξάγξαθνο 1), ηηο
πξνβιεπόκελεο θαηεγνξίεο μπδηώλ (παξάγξαθνο 2), ηελ ειάρηζηε πξνβιεπόκελε νμύηεηα
ηωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ μπδηώλ (παξάγξαθνο 3), ηελ επηζήκαλζε (παξάγξαθνο 4), ηε
ρξήζε πξνζζέηωλ (παξάγξαθνο 5), ηνλ νξηζκό ηωλ πξνϊόληωλ «αλαπιήξωκα μπδηνύ» θαη
«δηάιπκα νμηθνύ νμένο – ηερλεηό μύδη» (παξάγξαθνο 6), ην δηνηθεηηθό έιεγρν ηωλ νμνπνηείωλ
(παξάγξαθνο 7) θαη ηα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζηελ
θαηαλάιωζε μπδηνύ (παξάγξαθνο 8).
Δπηπιένλ ζεκεηώλεηαη όηη κε ηελ ελ ιόγω απόθαζε Α.Υ.., θαηαξγνύληαη από ηελ
παξάγξαθν 12 (πεξί βαιζακηθνύ μπδηνύ) ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Σ.Π. ηα εμήο ζεκεία:
α) ε δηάηαμε κε ηελ νπνία θαζνξηδόηαλ όηη ε παξαζθεπή ηνπ βαιζακηθνύ μπδηνύ
επηηξεπόηαλ θαηά παξέθθιηζε ηεο (αληηθαηαζηαζείζαο πιένλ) παξαγξάθνπ 2 ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ, θαζ’ όηη ην βαιζακηθό μύδη ππάγεηαη πιένλ ζηηο πξνβιεπόκελεο
θαηεγνξίεο μπδηώλ [λ. 4303/2014 άξζ. 6 παξ.1 ππνπαξ. 2(ε)] θαη
β) ε δηάηαμε ζύκθωλα κε ηελ νπνία ε ηζρύνπζα ππνρξέωζε γηα ηελ αλαγξαθή ζηελ
επηζήκαλζε ηνπ βαιζακηθνύ μπδηνύ ηωλ ζηνηρείωλ (επωλπκία θαη δήκνο) ηνπ
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νμνπνηείνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ εκθηάιωζε ηνπ ελ ιόγω πξνϊόληνο ηζρύεη θαη γηα
ηα ινηπά μύδηα, θαζ’ όηη ε ελ ιόγω απαίηεζε γηα ηελ επηζήκαλζε έρεη πιένλ
θαηαξγεζεί γηα ηα ινηπά, πιελ ηνπ βαιζακηθνύ, μύδηα [λ. 4303/2014 άξζ. 6 παξ.13
ππνπαξ. 1(δ)].
Β.

Τπελζπκίδεηαη όηη ν Κώδηθαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Γ.Υ.Κ. (www.gcsl.gr), ζηε δηαδξνκή: ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ
ΣΜΗΜΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΔΡΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ – έθδνζε 2009

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Κώδηθαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ

Άξζξα Κ.Σ.Π. – Ιζρύνπζεο εθδόζεηο

Κώδηθαο

Ιζρύνπζεο εθδόζεηο

ηωλ άξζξωλ ηνπ Κ.Σ.Π.). Σα αλεξηεκέλα αξρεία κε ηα άξζξα ηνπ Κ.Σ.Π. είλαη ζε κνξθή pdf θαη

ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηύπωζήο ηνπο. Σν ηξνπνπνηεζέλ, θαηά ηα αλωηέξω, άξζξν 39 ηνπ
Κ.Σ.Π. έρεη αλαξηεζεί ζην ππνζύζηεκα ΟΠ: Ννκνζεζία/Κώδηθαο Σξνθίκωλ.
εκεηώλεηαη αθόκε όηη ε παξνύζα εγθύθιηνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γ.Υ.Κ. (www.gcsl.gr), ζηε δηαδξνκή: ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ → ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
→ ΣΜΗΜΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΔΡΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ → Κώδηθαο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ → Κώδηθαο
Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ – έθδνζε 2009 → Σξνπνπνηήζεηο Κ.Σ.Π. κεηά ηελ έθδνζε 2009).

Γ.

Παξαθαινύληαη νη Υεκηθέο Τπεξεζίεο λα ελεκεξώζνπλ ηνπο νμνπνηνύο ηεο πεξηνρήο

αξκνδηόηεηάο ηνπο γηα ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Σ.Π.
Γηα θάζε πεξαηηέξω δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία παξαθαινύκε λα απεπζύλεζηε ζηελ
Τπεξεζία καο.

Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο

Σ. ΑΜΙΟ

Δζωη. δηαλνκή:
1) Γξαθείν Πξνϊζηάκελνπ Γεληθήο Γ/λζεο Γ.Υ.Κ.
2) Γ/λζε Αιθνόιεο θαη Σξνθίκωλ
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