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Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 
 

Όξνη γηα ηελ θαηάζρεζε θαη θαηαζηξνθή λσπνύ γάιαθηνο, ηνπ νπνίνπ δείγκα θαηόπηλ εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο έρεη 
επξεζεί ζεηηθό σο πξνο ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ 

 
 Γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ηίηιν: 

 
Επίζεκε Εθεκεξίδα 
EE L 31 ηεο 
1.2.2002, ζ.1. 

«Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 178/2002 ηεο 28
εο

 Θαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ αξρώλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξόθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Επξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ 
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό δηαδηθαζηώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ», 
 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 
EE L 139 ηεο 
30.4.2004, ζ.1. 
 

«Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 852/2004 ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ηξνθίκσλ», 
 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 
EE L 226 ηεο 
25.6.2004, ζ.22. 
 

«Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ θαλόλσλ 
πγηεηλήο γηα ηα ηξόθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο», 
 
 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 
EE L 226 ηεο 
25.6.2004, ζ.83. 

«Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ δηαηάμεσλ 
γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν», 
 

Επίζεκε Εθεκεξίδα 
EE L 191 ηεο 
28.5.2004, ζ.1. 

«Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 882/2004 ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2004 γηα ηε δηελέξγεηα επίζεκσλ ειέγρσλ ηεο 
ζπκκόξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθώλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλόλεο γηα ηελ 
πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ». 
 

150(Θ) ηνπ 2003 
148(Θ) ηνπ 2004 
  80(Θ) ηνπ 2006 
114(Θ) ηνπ 2009 
126(Θ) ηνπ 2011 
122(Θ) ηνπ 2013. 
 

  Αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πεξί Τγηεηλήο Παξαγσγήο 
Σξνθίκσλ Ζσηθήο Πξνέιεπζεο θαη Δηάζεζήο ηνπο ζηελ Αγνξά θαζώο θαη γηα άιια πλαθή Θέκαηα 
Νόκνπ ηνπ 2003, Νόκνο 150(Θ) ηνπ 2003, ν Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 

πλνπηηθόο ηίηινο. 
 
 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο «Σν πεξί Καηάζρεζεο θαη Καηαζηξνθήο Νσπνύ 
Γάιαθηνο, ηνπ νπνίνπ δείγκα θαηόπηλ εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο έρεη επξεζεί ζεηηθό σο πξνο ηελ 
παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ, Δηάηαγκα ηνπ 2019». 
 

Εξκελεία.  2. – (1), Εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ Δηάηαγκα –  
 
«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Τγηεηλήο Παξαγσγήο Σξνθίκσλ Ζσηθήο Πξνέιεπζεο θαη Δηάζεζήο 
ηνπο ζηελ Αγνξά θαζώο θαη γηα άιια πλαθή Θέκαηα Νόκν ηνπ 2003, Νόκνο 150(Θ) ηνπ  2003, σο 
εθάζηνηε απηόο ηξνπνπνηείηαη. 
 
«θαηάινηπν» θαηάινηπν νπζηώλ πνπ έρνπλ θαξκαθνινγηθή δξάζε, ησλ πξντόλησλ κεηαπνίεζεο 
ηνπο πνπ κεηαδίδνληαη ζηα δσηθά πξντόληα θαη κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηελ αλζξώπηλε πγεία.  
 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη αλαθέξνληαη ζην παξόλ Δηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηνύο από ην Νόκν. 
 

Πεδίν Εθαξκνγήο. 
Γεληθνί Όξνη. 

3.- Με ην παξόλ Δηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη όξνη γηα ηελ θαηάζρεζε θαη θαηαζηξνθή λσπνύ 
γάιαθηνο, ηνπ νπνίνπ δείγκα, θαηόπηλ εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο έρεη επξεζεί ζεηηθό σο πξνο ηελ 

παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ.  

Εμεηάζεηο λσπνύ 
γάιαθηνο.  

4.- Η Αξκόδηα Αξρή πξνβαίλεη ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε γηα ελδερόκελε παξνπζία θαηαινίπσλ 
αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ ζην λσπό γάια κε ηε δηαπηζηεπκέλε κέζνδν δηαινγήο πνπ εθαξκόδεηαη 
ζην Εξγαζηήξην Ειέγρνπ Σξνθίκσλ Ζσηθήο Πξνέιεπζεο ησλ Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ.  
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Απνηειέζκαηα 
εμεηάζεσλ λσπνύ 
γάιαθηνο. 
 
 
 

5.- (1) ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ δηαινγήο,  ε Αξκόδηα Αξρή πξνβαίλεη ζηηο 
αθόινπζεο ελέξγεηεο: 
 
(α) Απνδεζκεύεη ηελ θαηαθξαηεζείζα πνζόηεηα ηνπ λσπνύ γάιαθηνο ζε πεξίπησζε αξλεηηθνύ 
απνηειέζκαηνο σο πξνο ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ.  
 
(β) Καηάζρεη θαη θαηαζηξέθεη δεόλησο ηελ θαηαθξαηεζείζα πνζόηεηα ηνπ λσπνύ γάιαθηνο ζε 
πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο σο πξνο ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ. 

Παξαθνινύζεζε ηεο 
θαηαζηξνθήο ηνπ 
λσπνύ γάιαθηνο.  

6.- Η Αξκόδηα Αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαθνινπζεί θαη λα επηβεβαηώλεη ηεθκεξησκέλα ηε 
δηαδηθαζία ηεο θαηαζηξνθήο θαη λα ιακβάλεη έγγξαθα πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηνλ δένληα ρεηξηζκό 
θαη θαηαζηξνθή/δηάζεζε ηεο θαηαθξαηεζείζαο πνζόηεηαο λσπνύ γάιαθηνο, δείγκα ηεο νπνίαο 
βξέζεθε ζεηηθό σο πξνο ηελ παξνπζία  θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ. 

Έιεγρνο ησλ 
κνλάδσλ πνπ 
βξέζεθαλ ζεηηθέο 
ζηελ αλίρλεπζε 
αληηκηθξνβηαθώλ 
νπζηώλ. 

7.- Μέζσ ησλ Επαξρηαθώλ Κηεληαηξηθώλ Γξαθείσλ θαη Αγξνηηθώλ Κηεληαηξηθώλ ηαζκώλ, ε 
Αξκόδηα Αξρή ιακβάλεη δείγκαηα λσπνύ γάιαθηνο από ηηο κνλάδεο ζηηο νπνίεο βξέζεθαλ ζεηηθά 
σο πξνο ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ δείγκαηα, γηα ηνπιάρηζηνλ δύν 
επαθόινπζεο ηνπ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο θνξέο, νη νπνίεο πξέπεη λα απνδώζνπλ αξλεηηθό 
απνηέιεζκα σο πξνο ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ.  
 
ηελ πεξίπησζε πνπ δείγκα λσπνύ γάιαθηνο ζπλερίδεη λα έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα σο πξνο ηελ 
παξνπζία θαηαινίπσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ, επαλαιακβάλνληαη νη δεηγκαηνιεςίεο κέρξη 
αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο θαη ιακβάλνληαη ηα κέηξα ζύκθσλα κε ην παξόλ Δηάηαγκα. 
 

Θζρύο. 8.- Σν παξόλ Δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ  Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Δεκνθξαηίαο. 

___________________ 

Εθδόζεθε ζηηο 13 Μαΐνπ 2019. 
ΚΩΣΑ ΚΑΔΗ, 

Τπνπξγόο Γεσξγίαο, 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
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