«δσηθά ππνπξντόληα»: μθόηθδνα πηώιαηα ή ιένδ πηςιάηςκ γώςκ, πνμσόκηα γςζηήξ
πνμέθεοζδξ ή άθθα πνμσόκηα πμο θαιαάκμκηαζ από γώα ηαζ δεκ πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηακάθςζδ
από ημκ άκενςπμ, ιεηαλύ ηςκ μπμίςκ ηαζ ηα ςμηύηηανα, ηα έιανοα ηαζ ημ ζπένια.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 1.

«παξάγσγα πξντόληα»: πνμσόκηα πμο πανάβμκηαζ από ιία ή πενζζζόηενεξ επελενβαζίεξ,
ιεηαζπδιαηζζιμύξ ή ζηάδζα ιεηαπμίδζδξ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ)
ανζε.1069/2009 άνενμ 3,ζδιείμ 2.
«απόβιεηα»: ηάεε μοζία ή ακηζηείιεκμ ημ μπμίμ μ ηάημπόξ ημο απμννίπηεζ ή πνμηίεεηαζ ή
οπμπνεμύηαζ κα απμννίρεζ. Οδδβία (ΕΚ) ανζε.2008/98, άνενμ 3, ζδιείμ 1 ηαζ Κακμκζζιόξ
(ΕΚ) ανζε.1069/2009 άνενμ 3, ζδιείμ 27.
«πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο»:
— ηνόθζια γςζηήξ πνμέθεοζδξ, ζηα μπμία πενζθαιαάκεηαζ ημ ιέθζ ηαζ ημ αίια,
— γώκηα δίεονα ιαθάηζα, γώκηα επζκόδενια, γώκηα πζηςκόγςα ηαζ γώκηα εαθάζζζα
βαζηενόπμδα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ακενώπζκδ ηαηακάθςζδ, ηαζ
— άθθα γώα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα παναζηεοή ιε ζημπό κα πνμζθενεμύκ γςκηακά ζημκ ηεθζηό
ηαηακαθςηή. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004, πανάνηδια I, ζδιείμ 8.1
ηαζ
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 3.
«ηξόθηκα» ή «είδε δηαηξνθήο»: μοζίεξ ή πνμσόκηα, είηε αοηά έπμοκ οπμζηεί πθήνδ ή ιενζηή
επελενβαζία είηε όπζ, ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ βζα ανώζδ από ημκ άκενςπμ ή ακαιέκεηαζ
εοθόβςξ όηζ εα πνδζζιεύζμοκ βζα ημκ ζημπό αοηόκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 178/2002,
άνενμ 2 ηαζ Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 24.

«αξκόδηα αξρή»: δ ηεκηνζηή ανπή ηνάημοξ ιέθμοξ, δ μπμία είκαζ ανιόδζα κα ελαζθαθίγεζ ηδκ
ηήνδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ημο πανόκημξ ηακμκζζιμύ ή μζαδήπμηε άθθδ ανπή ζηδκ μπμία έπεζ
ακαηεεεί δ ανιμδζόηδηα αοηή. Ο μνζζιόξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ, όπμο εκδείηκοηαζ, ηδκ
ακηίζημζπδ ανπή ηνίηδξ πώναξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009 , άνενμ 3, ζδιείμ 10.
«επίζεκνο έιεγρνο»: ηάεε ιμνθή εθέβπμο πμο πναβιαημπμζεί δ ανιόδζα ανπή ή δ Κμζκόηδηα
βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ ζοιιόνθςζδξ πνμξ ηδ κμιμεεζία πενί γςμηνμθώκ ηαζ ηνμθίιςκ ηαζ
πνμξ ημοξ ηακόκεξ πενί οβείαξ ηαζ ηαθήξ δζααίςζδξ ηςκ γώςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.
882/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ 1 και Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 854/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ α. (κατ’
αναλογία για τα ζωικά υποπροϊόντα)

«επηζεώξεζε»: δ ελέηαζδ εβηαηαζηάζεςκ, γώςκ ηαζ ηνμθίιςκ, ηδξ ιεηαπμίδζδξ αοηώκ,
επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ηαζ παναβςβήξ ημοξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εββνάθςκ, ημο εθέβπμο ημο ηεθζημύ πνμσόκημξ ηαζ ηςκ πναηηζηώκ
ζίηζζδξ, ηαεώξ επίζδξ δ ελέηαζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηαζ ημο πνμμνζζιμύ ηςκ εζζνμώκ ηαζ ηςκ
εηνμώκ ηδξ παναβςβήξ, ιε ζηόπμ κα ελαηνζαςεεί ακ όθα ηα ακςηένς ζημζπεία πθδνμύκ
πάκημηε ηζξ απαζηήζεζξ ημο κόιμο. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 854/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ ε. (κατ’
αναλογία για τα ζωικά υποπροϊόντα)

«δεηγκαηνιεςία πξνο αλάιπζε»: θήρδ γςμηνμθώκ ή ηνμθίιςκ ή μζαζδήπμηε άθθδξ μοζίαξ
(ηαζ από ημ πενζαάθθμκ) ζπεηζηήξ ιε ηδκ παναβςβή, ηδ ιεηαπμίδζδ ηαζ ηδ δζακμιή γςμηνμθώκ
ή ηνμθίιςκ ή ιε ηδκ οβεία ηςκ γώςκ, ιε ζημπό κα επαθδεεοεεί, ιέζς ακάθοζδξ, δ
ζοιιόνθςζδ πνμξ ηδ κμιμεεζία πενί γςμηνμθώκ ή ηνμθίιςκ ή ημοξ ηακόκεξ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηςκ γώςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 882/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ 11. (κατ’
αναλογία για τα ζωικά υποπροϊόντα)

«εμαθξίβσζε»: μ έθεβπμξ, ιέζς ελέηαζδξ ηαζ πανμπήξ ακηζηεζιεκζηώκ ζημζπείςκ, βζα κα
δζαπζζηςεεί ακ έπμοκ ηδνδεεί μζ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 854/2004
, άνενμ 2, ζδιείμ β. (κατ’ αναλογία για τα ζωικά υποπροϊόντα

«επαιήζεπζε»: μ έθεβπμξ, ιέζς ελέηαζδξ ηαζ δζενεύκδζδξ ακηζηεζιεκζηώκ ζημζπείςκ, ημο
ηαηά πόζμκ έπμοκ ηδνδεεί ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 882/2004 ,
άνενμ 2, ζδιείμ 2.

«ηζνδύλακνο»: εκ ζπέζεζ πνμξ δζάθμνα ζοζηήιαηα, μ ζηακόξ κα επζηοβπάκεζ ημοξ ίδζμοξ
ζηόπμοξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ 1ε.

«παξηίδα»: ιμκάδα παναβςβήξ πμο πανάβεηαζ ζε ιία ενβμζηαζζαηή ιμκάδα ιε αάζδ εκζαίεξ
παναιέηνμοξ παναβςβήξ, όπςξ δ ηαηαβςβή ηςκ οθζηώκ, ή ζύκμθμ ιμκάδςκ παναβςβήξ, όηακ
πανάβμκηαζ ζε ζοκεπή ζεζνά ζε ιία ενβμζηαζζαηή ιμκάδα ηαζ απμεδηεύμκηαζ ιαγί ςξ ιμκάδα
απμζημθήξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 50.

«κόιπλζε»: δ πανμοζία ή δ εζζαβςβή πδβώκ ηζκδύκμο. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 852/2004,
άνενμ 2, ζδιείμ 1ζη.

«πεγή θηλδύλνπ»: έκαξ αζμθμβζηόξ, πδιζηόξ ή θοζζηόξ πανάβμκηα ζηα ηνόθζια ή ηζξ
γςμηνμθέξ ή ιζα ηαηάζηαζδ ηςκ ηνμθίιςκ, πμο έπεζ ηδ δοκαηόηδηα κα πνμηαθέζεζ ανκδηζηέξ
ζοκέπεζεξ ζηδκ οβεία. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 178/2002, άνενμ 3,ζδιείμ 14.

«θίλδπλνο»: μ ααειόξ ζημκ μπμίμ είκαζ πζεακή ιζα επζαθααήξ ζοκέπεζα ζηδκ οβεία ηαζ δ
ζμαανόηδηα αοηήξ ηδξ ζοκέπεζαξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ ύπανλδξ ιζαξ πδβήξ ηζκδύκμο.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 178/2002, άνενμ 3,ζδιείμ 9.

«αλάιπζε ηνπ θηλδύλνπ»: δ δζαδζηαζία πμο απμηεθείηαζ από ηνεζξ αθθδθέκδεηεξ ζοκζζηώζεξ:
αλζμθόβδζδ ημο ηζκδύκμο, δζαπείνζζδ ημο ηζκδύκμο ηαζ εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ημκ ηίκδοκμ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 178/2002, άνενμ 3,ζδιείμ 10.

«αξρέο HACCP»:
α) κα εκημπίγμκηαζ μζ ηοπόκ πδβέξ ηζκδύκμο μζ μπμίεξ πνέπεζ κα πνμθδθεμύκ, κα ελαθεζθεμύκ
ή κα ιεζςεμύκ ζε απμδεηηά επίπεδα,
α) κα εκημπίγμκηαζ ηα ηνίζζια ζδιεία εθέβπμο ζημ ή ζηα ζηάδζα ζηα μπμία μ έθεβπμξ είκαζ
μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ πνόθδρδ ή ηδκ ελάθεζρδ ιζαξ πδβήξ ηζκδύκμο ή ηδ ιείςζή ηδξ
ζε απμδεηηά
επίπεδα,
β) κα ηαεμνίγμκηαζ (εεζπίγμκηαζ) ηνίζζια όνζα ζηα ηνίζζια ζδιεία εθέβπμο, ιε ηα μπμία
πςνίγεηαζ ημ απμδεηηό από ημ ιδ απμδεηηό όζμκ αθμνά ηδκ πνόθδρδ, ηδκ ελάθεζρδ ή ηδ
ιείςζδ ηςκ εκημπζγόιεκςκ ηζκδύκςκ
δ) κα ηαεμνίγμκηαζ (εεζπίγμκηαζ) ηαζ κα εθανιόγμκηαζ απμηεθεζιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ
παναημθμύεδζδξ ζηα ηνίζζια ζδιεία εθέβπμο,
ε) κα ηαεμνίγμκηαζ (εεζπίγμκηαζ) ηα δζμνεςηζηά ιέηνα όηακ δζαπζζηώκεηαζ ηαηά ηδκ
παναημθμύεδζδ όηζ έκα ηνίζζιμ ζδιείμ εθέβπμο ανίζηεηαζ εηηόξ εθέβπμο,
ζη) κα ηαεμνίγμκηαζ (εεζπίγμκηαζ) δζαδζηαζίεξ, βζα κα επαθδεεύεηαζ όηζ ηα ιέηνα πμο
ακαθένμκηαζ ζηα ζημζπεία α) έςξ ε) είκαζ πθήνδ ηαζ θεζημονβμύκ απμηεθεζιαηζηά. Οζ
δζαδζηαζίεξ επαθήεεοζδξ εηηεθμύκηαζ ηαηηζηά ηαζ
γ) κα ηαηανηίγμκηαζ έββναθα ηαζ θάηεθμζ ακάθμβα ιε ηδ θύζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ επζπείνδζδξ
ηνμθίιςκ, ώζηε κα απμδεζηκύεηαζ δ μοζζαζηζηή εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηα
ζημζπεία α) έςξ ζη).
Όηακ πναβιαημπμζείηαζ μζαδήπμηε ηνμπμπμίδζδ ζε πνμσόκ, ζε δζενβαζία ή ζε μζμδήπμηε
ζηάδζμ ηδξ παναβςβήξ, ηδξ ιεηαπμίδζδξ, ηδξ απμεήηεοζδξ ή ηδξ δζακμιήξ, μζ οπεύεοκμζ
επζπεζνήζεςκ επακελεηάγμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ επζθένμοκ ηζξ απαζημύιεκεξ αθθαβέξ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 852/2004, άνενμ 5 ηαζ Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ
29.

«εμέηαζε»: δ ζοζηδιαηζηή ηαζ
πόζμκ μζ δναζηδνζόηδηεξ ηαζ
πνμβναιιαηζζιέκεξ νοειίζεζξ ηαζ
ηαηάθθδθεξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ

ακελάνηδηδ ελέηαζδ ηαηά ηδκ μπμία πνμζδζμνίγεηαζ ηαηά
ηα ζπεηζηά απμηεθέζιαηα ζοιιμνθώκμκηαζ πνμξ ηζξ
ηαηά πόζμκ μζ νοειίζεζξ αοηέξ εθανιόγμκηαζ όκηςξ ηαζ είκαζ
ζηόπςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 882/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ

6.

«παξαθνινύζεζε»: δ δζεκένβεζα ζπεδζαζιέκδξ αθθδθμοπίαξ παναηδνήζεςκ ή ιεηνήζεςκ ιε
ζημπό κα ζοκαπεεί ιζα ζοκμθζηή εζηόκα ζπεηζηά ιε ηα επίπεδα ζοιιόνθςζδξ πνμξ ηδ
κμιμεεζία πενί γςμηνμθώκ ή ηνμθίιςκ ηαζ πνμξ ημοξ ηακόκεξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ ηαθή
δζααίςζδ ηςκ γώςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 882/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ 8. (κατ’ αναλογία για
τα ζωικά υποπροϊόντα)

«κε ζπκκόξθσζε»: ιδ ζοιιόνθςζδ πνμξ ηδ κμιμεεζία πενί γςμηνμθώκ ή ηνμθίιςκ ηαζ
πνμξ ημοξ ηακόκεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ ηαθήξ δζααίςζδξ ηςκ γώςκ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 882/2004 , άνενμ 2, ζδιείμ 10. (κατ’ αναλογία για τα ζωικά
υποπροϊόντα)

«εγθαηάζηαζε» ή «κνλάδα»: μζμζδήπμηε ηόπμξ όπμο δζελάβεηαζ μζαδήπμηε εκένβεζα
πενζθαιαάκμοζα πεζνζζιό γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ ή παναβώβςκ πνμσόκηςκ, μ μπμίμξ δεκ είκαζ
αθζεοηζηό ζηάθμξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 13.
«ππεύζπλνο επηρείξεζεο»: ηα θοζζηά ή κμιζηά πνόζςπα ηα μπμία έπμοκ οπό ημκ έθεβπό
ημοξ γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα πνμσόκηα ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ιεηαθμνέςκ,
ηςκ ειπόνςκ ηαζ ηςκ πνδζηώκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 11.
«ρξήζηεο»: ηα θοζζηά ή κμιζηά πνόζςπα ηα μπμία πνδζζιμπμζμύκ γςζηά οπμπνμσόκηα ηαζ
πανάβςβα πνμσόκηα βζα εζδζημύξ ζημπμύξ ζίηζζδξ, βζα ένεοκα ή βζα άθθμοξ ζοβηεηνζιέκμοξ
ζημπμύξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 12.
-----------------------------------------

«ζθαγείν»: εβηαηάζηαζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ζθαβή ηαζ ημκ ηαεανζζιό γώςκ, ηςκ
μπμίςκ ημ ηνέαξ
πνμμνίγεηαζ βζα ακενώπζκδ ηαηακάθςζδ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ)
ανζε.853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 1.16.
«εξγαζηήξην ηεκαρηζκνύ»: εβηαηάζηαζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ μζηώκ
ή/ηαζ ημκ ηειαπζζιό ηνέαημξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ
1.17.
«εγθαηάζηαζε ρεηξηζκνύ ζεξακάησλ»: ηάεε εβηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ηα εδνάιαηα ηαζ ημ
ηνέαξ εδναιάηςκ πμο θαιαάκεηαζ από ηδ εήνα παναζηεοάγμκηαζ βζα ηδ δζάεεζή ημοξ ζηδκ
αβμνά. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) 853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 1.18.
«δών»: ηάεε είδμοξ αζπόκδοθμ ή ζπμκδοθςηό γώμ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009,
άνενμ 3,
ζδιείμ 5.
«εθκεηάιιεπζε»:

θάζε εγθαηάζηαζε ζηεν οποία ζηαβιίδονηαη, θαηέχονηαη, εθηρέθονηαη, δηαθηνούνηαη ή
εθηίζενηαη ζηο θοηνό δώα. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.999/2001, άνενμ 3,
ζδιείμ ε.

«εθηξεθόκελν δών»:
-ηάεε είδμοξ γώμ πμο ζοκηδνείηαζ, παπύκεηαζ ή εηηνέθεηαζ από ακενώπμοξ ηαζ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηνμθίιςκ, ιαθθζμύ, βμύκαξ, θηενώκ, πνμαζώκ ηαζ
δενιάηςκ ηαζ ηάεε άθθμο πνμσόκημξ πμο θαιαάκεηαζ από γώα ή βζα άθθμοξ ηηδκμηνμθζημύξ
ζημπμύξ.
-ζππμεζδή. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 6.
«άγξην δών»: μπμζμδήπμηε γώμ πμο δεκ ζοκηδνείηαζ από ημκ άκενςπμ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ)
ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 7.
«γνπλνθόξα δώα»: γώα πμο δζαηδνμύκηαζ ή εηηνέθμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή βμύκαξ ηαζ δεκ
πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηαηακάθςζδ από ημκ άκενςπμ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 1.
«δών ζπληξνθηάο»: μπμζμδήπμηε γώμ πμο ακήηεζ ζε είδμξ πμο ηακμκζηά ηνέθεηαζ ηαζ
ζοκηδνείηαζ αθθά δεκ ηαηακαθώκεηαζ από ημκ άκενςπμ, βζα θόβμοξ άθθμοξ εηηόξ ηδξ
ηηδκμηνμθίαξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 8.
«πδξόβηα δώα»: ηα οδνόαζα γώα όπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 1 ζημζπείμ ε) ηδξ
μδδβίαξ 2006/88/ΕΚ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 8.
-ράνζα πμο ακήημοκ ζηδκ οπενμιμηαλία Άγναθα ηαζ ζηζξ μιμηαλίεξ Χονδριχθύες ηαζ
Οζηεϊχθύες∙
-ιαθάηζα πμο ακήημοκ ζημ θύθμ Mollusca
-ηανηζκμεζδή πμο ακήημοκ ζημ οπμθύθμ Crustacea. Οδδβία (ΕΚ) 2006/88, άνενμ 3,
πανάβναθμξ 1, ζημζπείμ ε.
«Εγθαηάζηαζε γαιαθηνπαξαγσγήο»: εβηαηάζηαζδ όπμο δζαηδνμύκηαζ έκα ή πενζζζόηενα
εηηνεθόιεκα γώα βζα ηδκ παναβςβή βάθαηημξ ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ κα δζαηεεεί ζηδκ αβμνά
ςξ ηνόθζιμ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) 853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 4.2.

--------------------------------

«ζπιινγή»: δ ζοβηέκηνςζδ απμαθήηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνμηαηανηηζηήξ δζαθμβήξ
ηαζ ηδξ πνμηαηανηηζηήξ απμεήηεοζδξ απμαθήηςκ ιε ζημπό ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζε εβηαηάζηαζδ
επελενβαζίαξ απμαθήηςκ. Οδδβία (ΕΚ) ανζε.2008/98, άνενμ 3, ζδιείμ 10.
«ρσξηζηή ζπιινγή»: δ ζοθθμβή όπμο ιζα νμή απμαθήηςκ δζαηδνείηαζ πςνζζηά ιε αάζδ ημκ
ηύπμ ηαζ ηδ θύζδ βζα κα δζεοημθοκεεί δ εζδζηή επελενβαζία. Οδδβία (ΕΚ) ανζε. 2008/98,
άνενμ 3, ζδιείμ 11.
«ρξσκαηηθόο θώδηθαο»: δ ζοζηδιαηζηή πνήζδ πνςιάηςκ όπςξ μνίγεηαζ ζημ πανάνηδια
VIII ηεθάθαζμ ΙΙ πανάβναθμξ 1 ζημζπείμ β) βζα ηδκ πανμοζίαζδ πθδνμθμνζώκ, ζύιθςκα ιε
ημκ πανόκηα ηακμκζζιό, ζηδκ επζθάκεζα ή ζε ηιήια ηδξ επζθακείαξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ, ημο
πενζέηηδ ή ημο μπήιαημξ, ή ζε εηζηέηα ή ζύιαμθμ πμο επζηίεεηαζ ζε αοηά. Κακμκζζιόξ (ΕΕ)
ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 44.

«εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν δνρείν»: ημ δμπείμ πμο είκαζ ζπεδζαζιέκμ ηαζ πνμμνίγεηαζ κα πανέπεζ
αζθάθεζα ηαηά ηδξ εζζόδμο πδβώκ ηζκδύκμο. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.852/2004, άνενμ 2,
ζδιείμ 1ζα.
«εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν δνρείν»: πενζέηηδξ πμο είκαζ ζπεδζαζιέκμξ ηαζ πνμμνίγεηαζ κα
απμηθείεζ ηδκ είζμδμ ιζηνμμνβακζζιώκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011/ΕΕ, Πανάνηδια
Ι, ζδιείμ 51.
--------------------------------

«αλάθηεζε» : Φνήζδ ηονίςξ ςξ ηαύζζιμ ή ςξ άθθμ ιέζμ παναβςβήξ εκένβεζαξ –
Ακαηύηθςζδ/ ακάηηδζδ μνβακζηώκ μοζζώκ πμο δεκ πνδζζιμπμζμύκηαζ ςξ δζαθύηεξ
(ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ
ημιπμζημπμίδζδξ
ηαζ άθθςκ δζαδζηαζζώκ αζμθμβζημύ
ιεηαζπδιαηζζιμύ). Οδδβία (ΕΚ) ανζε. 2008/98, Πανάνηδια ΙΙ.
«δηάζεζε»: Υβεζμκμιζηή Ταθή – Απμηέθνςζδ.
Πανάνηδια Ι.

Οδδβία (ΕΚ) ανζε.

2008/98,

«δηάζεζε ζηελ αγνξά»: ηάεε εκένβεζα πμο έπεζ ςξ ζηόπμ ηδκ πώθδζδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ
ή πανάβςβςκ πνμσόκηςκ ημοξ ζε ηνίημ ιένμξ εκηόξ ηδξ Κμζκόηδηαξ ή ηάεε άθθδ ιμνθή
πνμιήεεζαξ έκακηζ πθδνςιήξ ή δςνεάκ ζε ηνίημ ιένμξ ή ηδκ απμεήηεοζδ ιε ζημπό ηδκ
πνμιήεεζα ζε ηνίημ ιένμξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 14.
«εγθεθξηκέλνο ρώξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο»: πώνμξ οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ βζα ημκ μπμίμ έπεζ
εηδμεεί άδεζα ζύιθςκα ιε ηδκ μδδβία 1999/31/ΕΚ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.
1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 21.
«εκπόξην»: ειπμνεοιαηζηέξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλύ ηναηώκ ιεθώκ, όπςξ ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ
28 ηδξ ζοκεήηδξ βζα ηδ θεζημονβία ηδξ Εονςπασηήξ Έκςζδξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.
142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 48.
«δηακεηαθόκηζε»: δ ιεηαθμνά ιέζς ηδξ Κμζκόηδηαξ από ημ έδαθμξ ιζαξ ηνίηδξ πώναξ ζημ
έδαθμξ άθθδξ ηνίηδξ πώναξ, εηηόξ εάκ βίκεηαζ αηημπθμσηώξ ή αενμπμνζηώξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ)
ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 15.
«εμαγσγή»: δ ιεηαθμνά από ηδκ Κμζκόηδηα ζε ηνίηδ πώνα. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.
1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 16.
--------------------------------

«ζθάγην»: ημ ζώια γώμο ιεηά από ζθαβή ηαζ ηαεανζζιό. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.
853/2004, πανάνηδια I,
ζδιείμ 1.9 ηαζ Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009,
άνενμ 3, ζδιείμ 4.
«θξέαο»: ηα εδώδζια ιένδ ηςκ γώςκ πμο ακαθένμκηαζ παναηάης: ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο
αίιαημξ.
«Καηνηθίδηα νπιεθόξα»: ηα μζηόζζηα αμμεζδή (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο αμύααθμο ηαζ
αίζςκα), μζ πμίνμζ, ηα αζβμπνόααηα, ηαζ ηα μζηόζζηα ιόκμπθα,
«Πνπιεξηθά»: ηα εηηνεθόιεκα πηδκά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ
πηδκώκ πμο δεκ
εεςνμύκηαζ ηαημζηίδζα αθθά εηηνέθμκηαζ ςξ ηαημζηίδζα γώα, πθδκ ηςκ αηνμπζδώηςκ,
«Λαγόκνξθα»: ημοκέθζα, θαβμί ηαζ ηνςηηζηά.
«Άγξηα ζεξάκαηα»:
— άβνζα μπθδθόνα ηαζ θαβόιμνθα ηαεώξ ηαζ άθθα πενζαία εδθαζηζηά πμο εδνεύμκηαζ βζα
ακενώπζκδ ηαηακάθςζδ ηαζ εεςνμύκηαζ άβνζα εδνάιαηα αάζεζ ηδξ ζζπύμοζαξ κμιμεεζίαξ ημο
ζπεηζημύ ηνάημοξ ιέθμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εδθαζηζηώκ πμο γμοκ ζε ηθεζζηή
πενζμπή οπό ζοκεήηεξ εθεοεενίαξ πανόιμζεξ πνμξ ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ηςκ
άβνζςκ εδναιάηςκ ηαζ
— άβνζα πηδκά πμο εδνεύμκηαζ βζα ακενώπζκδ ηαηακάθςζδ.
«Εθηξεθόκελα ζεξάκαηα»: εηηνεθόιεκα αηνμπίδςηα ηαζ εηηνεθόιεκα πενζαία εδθαζηζηά
εηηόξ εηείκςκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζδιείμ 1.2.
«Μηθξά άγξηα ζεξάκαηα»: άβνζα εδνεοόιεκα πηδκά ηαζ θαβόιμνθα πμο γμοκ εθεύεενα.
«Μεγάια άγξηα ζεξάκαηα»: άβνζα πενζαία εδθαζηζηά ηα μπμία γμοκ εθεύεενα ηαζ δεκ
οπάβμκηαζ ζημκ μνζζιό ηςκ ιζηνώκ άβνζςκ εδναιάηςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004,
πανάνηδια I, ζδιείμ 1 1.1 - 18.

«κεηαδνηηθέο ζπνγγώδεηο εγθεθαινπάζεηεο (ΜΣΕ)»: ηάεε είδμοξ ιεηαδμηζηή ζπμββώδδξ
εβηεθαθμπάεεζα, όπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 1 ζημζπείμ α) ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ)
ανζε. 999/2001. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3 ,ζδιείμ 17.
«ΜΣΕ»: όθεξ μζ ιεηαδμηζηέξ ζπμββώδεζξ εβηεθαθμπάεεζεξ πθδκ εηείκςκ πμο πνμζαάθθμοκ ημκ
άκενςπμ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 999/2001, άνενμ 3,πανάβναθμξ 1, ζημζπείμ α).
«εηδηθό πιηθό θηλδύλνπ»: μζ ζζημί πμο μνίγμκηαζ ζημ πανάνηδια V ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ)
ανζε. 999/2001.
α) όζμκ αθμνά ηα βννεηδή:
i) ημ ηνακίμ, εηηόξ ηδξ ηάης βκάεμο ηαζ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ
μθεαθιώκ, ηαζ μ κςηζαίμξ ιοεθόξ γώςκ δθζηίαξ άκς ηςκ δώδεηα ιδκώκ,
ii) δ ζπμκδοθζηή ζηήθδ εηηόξ από ημοξ ζπμκδύθμοξ ηδξ μονάξ, ηζξ αηακεώδεζξ ηαζ ηζξ
εβηάνζζεξ απμθύζεζξ ηςκ αοπεκζηώκ, ηςκ εςναηζηώκ ηαζ ηςκ μζθοσηώκ ζπμκδύθςκ ηαζ ηδ
ιέζδ ζενά αηνμθμθία ηαζ ηζξ πηένοβεξ ημο ζενμύ, αθθά ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ βαββθίςκ
ηδξ ναπζαίαξ νίγαξ, ηςκ αμμεζδώκ δθζηίαξ άκς ηςκ 30 ιδκώκ ηαζ
iii) μζ αιοβδαθέξ, ηα έκηενα από ημ δςδεηαδάηηοθμ έςξ ημ μνεό ηαζ ημ ιεζεκηένζμ ηςκ γώςκ
μπμζαζδήπμηε δθζηίαξ.
α) όζμκ αθμνά ηα αηγνπξόβαηα
i) ημ ηνακίμ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ μθεαθιώκ, μζ αιοβδαθέξ ηαζ μ
κςηζαίμξ ιοεθόξ γώςκ δθζηίαξ άκς ηςκ δώδεηα ιδκώκ ή ηςκ μπμίςκ έκαξ ιόκζιμξ ημπηήναξ
έπεζ ακαηείθεζ ιέζς ηςκ μύθςκ, ηαζ
ii) δ ζπθήκα ηαζ μ εζθεόξ γώςκ μπμζαζδήπμηε δθζηίαξ.

--------------------------------

«λσπό γάια»: ημ βάθα ημ μπμίμ πανάβεηαζ από ηδκ έηηνζζδ ημο ιαζημύ εηηνεθόιεκςκ
γώςκ ηαζ ημ μπμίμ δεκ έπεζ εενιακεεί ζε εενιμηναζία άκς ηςκ 40 °C μύηε έπεζ οπμζηεί
μζαδήπμηε επελενβαζία πμο έπεζ ακάθμβδ επίδναζδ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.853/2004,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 4.1.
«γαιαθηνθνκηθά πξντόληα»: ιεηαπμζδιέκα πνμσόκηα πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ ιεηαπμίδζδ
κςπμύ βάθαηημξ ή από ηδκ πεναζηένς ιεηαπμίδζδ ηέημζςκ ιεηαπμζδιέκςκ πνμσόκηςκ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 7.2.
«ηιύο από ζπζθεπή θπγνθέληξεζεο ή δηαρσξηζκνύ»: οθζηό πμο ζοθθέβεηαζ ςξ οπμπνμσόκ
ιεηά ημκ ηαεανζζιό ημο κςπμύ βάθαηημξ ηαζ ημκ δζαπςνζζιό απμημνοθςιέκμο βάθαηημξ ηαζ
ηνέιαξ από ημ κςπό βάθα. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009 άνενμ 3 ζδιείμ 26.
«ιεπθό λεξό»: ιείβια βάθαηημξ, πνμσόκηςκ ιε αάζδ ημ βάθα ή πανάβςβςκ πνμσόκηςκ ημοξ
ιε
κενό
πμο
ζοθθέβεηαζ
ηαηά
ηδκ
έηπθοζδ
ελμπθζζιμύ
βαθαηημημιείςκ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ πενζεηηώκ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα βαθαηημημιζηά πνμσόκηα, πνζκ
από ημκ ηαεανζζιό ηαζ ηδκ απμθύιακζή ημοξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 15.
«πόζηκν λεξό»: ημ κενό πμο πθδνμί ηζξ ζημζπεζώδεζξ πνμδζαβναθέξ ηδξ μδδβίαξ 98/83/ΕΚ
ημο Σοιαμοθίμο, ηδξ 3δξ Νμειανίμο 1998, ζπεηζηά ιε ηδκ πμζόηδηα ημο κενμύ ακενώπζκδξ
ηαηακάθςζδξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ 1γ.
«θαζαξό ζαιάζζην λεξό»: ημ θοζζηό, ηεπκδηό ή ηαεανζζιέκμ εαθάζζζμ ή οθάθιονμ κενό
πμο δεκ πενζέπεζ ιζηνμμνβακζζιμύξ, επζαθααείξ μοζίεξ ή ημλζηό εαθάζζζμ πθαβηηόκ ζε
πμζόηδηεξ πμο ιπμνεί κα έπμοκ άιεζεξ ή έιιεζεξ επζπηώζεζξ ζηδκ οβεζμκμιζηή πμζόηδηα ηςκ
ηνμθίιςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ 1δ.
«θαζαξό λεξό»: ημ ηαεανό εαθάζζζμ κενό ηαζ ημ βθοηό κενό ακάθμβδξ πμζόηδηαξ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ 1ε.

«απγά»: αοβά εηηνεθόιεκςκ
πηδκώκ ιε ημ ηέθοθμξ εηηόξ
από ηα ζπαζιέκα, ηα
εηημθαθεέκηα ή ηα ιαβεζνεοιέκα αοβά ηα μπμία είκαζ ηαηάθθδθα βζα άιεζδ ηαηακάθςζδ από
ημκ άκενςπμ ή βζα ηδκ παναζηεοή πνμσόκηςκ αοβώκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004,
πανάνηδια I, ζδιείμ 5.1.

«πξντόληα απγώλ»: ιεηαπμζδιέκα πνμσόκηα πμο πνμηύπημοκ από ιεηαπμίδζδ αοβώκ ή
δζαθόνςκ ζοζηαηζηώκ ζημζπείςκ ή ιεζβιάηςκ αοβώκ ή από πεναζηένς ιεηαπμίδζδ ηέημζςκ
ιεηαπμζδιέκςκ πνμσόκηςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004, πανάνηδια I, ζδιείμ 7.3.

ππνπξντόληα κειηζζνθνκίαο»: ημ ιέθζ, ημ ηενί από ιέθζζζεξ, μ ααζζθζηόξ πμθηόξ, δ
πνόπμθζξ ή δ βύνζξ πμο δεκ πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηακάθςζδ από ημκ άκενςπμ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ)
ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 10.
«ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ»: όθα ηα οπμθείιιαηα ηνμθίιςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ
πνδζζιμπμζδιέκςκ ιαβεζνζηώκ εθαίςκ από εζηζαηόνζα, ιμκάδεξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ ιαβεζνεία,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηεκηνζηώκ ιαβεζνείςκ ηαζ ηςκ ιαβεζνείςκ κμζημηονζμύ.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 22.
---------------------------

«κνλάδα απνηέθξσζεο»: μπμζαδήπμηε ζηαεενή ή ηζκδηή ηεπκζηή ιμκάδα ηαζ ελμπθζζιόξ
πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ εενιζηή επελενβαζία απμαθήηςκ, όπςξ ηαεμνίγεηαζ ζημ άνενμ 3
πανάβναθμξ 4 ηδξ μδδβίαξ 2000/76/ΕΚ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια
Ι, ζδιείμ 56.
«κνλάδα απνηέθξσζεο»: ηάεε ζηαεενή ή ηζκδηή ηεπκζηή ιμκάδα ιε ημκ ελμπθζζιό ηδξ, πμο
πνμμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά βζα εενιζηή επελενβαζία απμαθήηςκ, ιε ή πςνίξ ακάηηδζδ ηδξ
εενιόηδηαξ πμο εηθύεηαζ ηαηά ηδκ ηαύζδ. Σοιπενζθαιαάκμκηαζ δ απμηέθνςζδ απμαθήηςκ ιε
μλείδςζδ ηαεώξ ηαζ άθθεξ ηεπκζηέξ εενιζηήξ επελενβαζίαξ όπςξ δ πονόθοζδ, δ αενζμπμίδζδ ή
δ ηεπκζηή πθάζιαημξ, εθόζμκ μζ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ επελενβαζία ζηδ ζοκέπεζα
απμηεθνώκμκηαζ.
Ο μνζζιόξ αοηόξ ηαθύπηεζ ημοξ πώνμοξ ηαζ ημ ζύκμθμ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ απμηέθνςζδξ,
όπμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ όθεξ μζ βναιιέξ απμηέθνςζδξ, μζ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ,
απμεήηεοζδξ ηαζ επζηόπζαξ πνμεπελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ, ηα ζοζηήιαηα ηνμθμδόηδζδξ
ηδξ ιμκάδαξ ιε απόαθδηα, ηαύζζιμ ηαζ αένα, μ θέαδηαξ, μζ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ηςκ
ηαοζαενίςκ, μζ επί ηόπμο εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ή απμεήηεοζδξ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ηαζ
ηςκ θοιάηςκ, δ ηαπκμδόπμξ, μζ δζαηάλεζξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ενβαζζώκ
απμηέθνςζδξ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ δζανηή παναημθμύεδζδ ηςκ ζοκεδηώκ απμηέθνςζδξ.
Οδδβία (ΕΚ) ανζε. 2000/76, άνενμ 3, πανάβναθμξ 4.
«κνλάδα ζπλαπνηέθξσζεο»: μπμζαδήπμηε ζηαεενή ή ηζκδηή ιμκάδα ηδξ μπμίαξ ηύνζα

θεζημονβία είκαζ δ παναβςβή εκένβεζαξ ή δ παναβςβή οθζηώκ πνμσόκηςκ, όπςξ μνίγεηαζ ζημ
άνενμ 3 πανάβναθμξ 5 ηδξ μδδβίαξ 2000/76/ΕΚ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 55.
«κνλάδα ζπλαπνηέθξσζεο»: ηάεε ζηαεενή ή ηζκδηή εβηαηάζηαζδ ηδξ μπμίαξ ηύνζα
θεζημονβία είκαζ δ παναβςβή εκένβεζαξ ή δ παναβςβή οθζηώκ πνμσόκηςκ ηαζ:
— ζηδκ μπμία πνδζζιμπμζμύκηαζ απόαθδηα ςξ ζύκδεεξ ή ζοιπθδνςιαηζηό ηαύζζιμ, ή
— ζηδκ μπμία ηα απόαθδηα οθίζηακηαζ εενιζηή επελενβαζία βζα ηδ δζάεεζή ημοξ.
Ο μνζζιόξ αοηόξ ηαθύπηεζ ημοξ πώνμοξ ηαζ ημ ζύκμθμ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ απμηέθνςζδξ,
όπμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ όθεξ μζ βναιιέξ απμηέθνςζδξ, μζ εβηαηαζηάζεζξ παναθααήξ,
απμεήηεοζδξ ηαζ επζηόπζαξ πνμεπελενβαζίαξ ηςκ απμαθήηςκ, ηα ζοζηήιαηα ηνμθμδόηδζδξ ηδξ
ιμκάδαξ ιε απόαθδηα, ηαύζζιμ ηαζ αένα, μ θέαδηαξ, μζ εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ηςκ
ηαοζαενίςκ, επζηόπμο εβηαηαζηάζεζξ επελενβαζίαξ ή απμεήηεοζδξ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ηαζ ηςκ
θοιάηςκ, δ ηαπκμδόπμξ, μζ δζαηάλεζξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ενβαζζώκ
απμηέθνςζδξ ηαζ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ δζανηή παναημθμύεδζδ ηςκ ζοκεδηώκ απμηέθνςζδξ.
Οδδβία (ΕΚ) ανζε. 2000/76, άνενμ 3, πανάβναθμξ 5.
Εάλ ε ζπλαπνηέθξσζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ε θύξηα ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο λα κελ είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ή ε παξαγσγή πιηθώλ πξντόλησλ αιιά
ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, ε εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη κνλάδα απνηέθξσζεο
Οδδβία (ΕΚ) ανζε. 2000/76, άνενμ 3, πανάβναθμξ 5.
«απνηέθξσζε»: δ απόννζρδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ ή πανάβςβςκ πνμσόκηςκ ςξ απμαθήηςκ,
ζε ιμκάδα απμηέθνςζδξ, όπςξ ηαεμνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 4 ηδξ μδδβίαξ
2000/76/ΕΚ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 42.
«ζπλαπνηέθξσζε»: δ ακάηηδζδ ή απόννζρδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ ή πανάβςβςκ πνμσόκηςκ,
ακ είκαζ απόαθδηα, ζε ιμκάδα ζοκαπμηέθνςζδξ.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.
142/2011,Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 40.
«θαύζε»: δζενβαζία πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ μλείδςζδ ηαοζίιμο ιε ζημπό κα πνδζζιμπμζδεεί δ
εκενβεζαηή αλία ηςκ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ ή πανάβςβςκ πνμσόκηςκ, ακ δεκ είκαζ απόαθδηα.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 41.
«θαηάινηπα απνηέθξσζεο θαη ζπλαπνηέθξσζεο»: μπμζαδήπμηε ηαηάθμζπα όπςξ
ηαεμνίγμκηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 13 ηδξ μδδβίαξ 2000/76/ΕΚ, ηα μπμία πανάβμκηαζ
από ηζξ ιμκάδεξ απμηέθνςζδξ ή ζοκαπμηέθνςζδξ πμο ιεηαπμζμύκ γςζηά οπμπνμσόκηα ή
πανάβςβα πνμσόκηα. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 43.

«Υπνιείκκαηα»: ηάεε οβνό ή ζηενεό οθζηό (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ηέθναξ ποειέκα
ηαζ ηςκ ζηςνζώκ , ηδξ ζπηάιεκδξ ηέθναξ ηαζ ημο ημκζμνημύ από ημοξ θέαδηεξ, ηςκ ζηενεώκ
πνμσόκηςκ ακηίδναζδξ από ηδκ επελενβαζία ηςκ αενίςκ, ηδξ αζμθμβζηήξ ζθύμξ από ηδκ
επελενβαζία ηςκ θοιάηςκ, ηςκ ακαθςιέκςκ ηαηαθοηώκ ηαζ ημο ακαθςιέκμο εκενβμύ
άκεναηα), πμο ηαθύπηεηαζ από ημκ μνζζιό ηςκ απμαθήηςκ ηαηά ημ άνενμ 1 ζημζπείμ α) ηδξ
μδδβίαξ 75/442/ΕΟΚ,ηαζ πανάβεηαζ ηαηά ηδ δζενβαζία απμηέθνςζδξ ή ζοκαπμηέθνςζδξ,
ηδκ επελενβαζία ηςκ ηαοζαενίςκ ή θοιάηςκ ή άθθεξ δζενβαζίεξ εκηόξ ηδξ ιμκάδαξ
απμηέθνςζδξ ή ζοκαπμηέθνςζδξ. Οδδβία (ΕΚ) ανζε. 2000/76, άνενμ 3, πανάβναθμξ
13.
---------------------------«κνλάδα κεηαπνίεζεο» πώνμξ ή εβηαηάζηαζδ βζα ηδ ιεηαπμίδζδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ όπςξ
ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 24 πανάβναθμξ 1 ζημζπείμ α) {ιεηαπμίδζδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ ιε
απμζηείνςζδ οπό πίεζδ ή ιε ιεεόδμοξ ιεηαπμίδζδξ πνμαθεπόιεκεξ ζημ άνενμ 15
πανάβναθμξ 1 πνώημ εδάθζμ ζημζπείμ α) ηζξ ιεεόδμοξ ιεηαπμίδζδξ βζα ηα γςζηά οπμπνμσόκηα
εηηόξ ηδξ απμζηείνςζδξ οπό πίεζδ, ζδίςξ όζμκ αθμνά ηζξ παναιέηνμοξ πμο εθανιόγμκηαζ βζ’
αοηέξ ηζξ ιεεόδμοξ ιεηαπμίδζδξ, ζοβηεηνζιέκα ημκ πνόκμ, ηδ εενιμηναζία ηδκ πίεζδ ηαζ ημ
ιέβεεμξ ζςιαηζδίςκ ή ιε εβηεηνζιέκεξ ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 20 εκαθθαηηζηέξ ιεεόδμοξ} ημο
ηακμκζζιμύ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, όπμο γςζηά οπμπνμσόκηα ιεηαπμζμύκηαζ ζύιθςκα ιε ημ
πανάνηδια IV ηαζ/ή ημ πανάνηδια X. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,Πανάνηδια Ι,
ζδιείμ 57.
«κέζνδνη κεηαπνίεζεο ππνπξντόλησλ »: μζ ιέεμδμζ πμο παναηίεεκηαζ ζημ πανάνηδια IV
ηεθάθαζα III ηαζ IV. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 49.
«απνζηείξσζε ππό πίεζε»: δ ιεηαπμίδζδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ, ιεηά ημκ ηειαπζζιό ημοξ ζε
ζςιαηίδζα πμο δεκ λεπενκμύκ ζε ιέβεεμξ ηα 50 mm, ζε εενιμηναζία ιεβαθύηενδ ηςκ 133
°C επί 20 θεπηά ημοθάπζζημκ πςνίξ δζαημπή ζε απόθοηδ πίεζδ 3 bar ημοθάπζζημκ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 19.
«κεηαπνίεζε πξντόλησλ»: εκένβεζα ιε ηδκ μπμία ηνμπμπμζείηαζ μοζζαζηζηά ημ ανπζηό
πνμσόκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εενιζηήξ επελενβαζίαξ, ημο ηαπκίζιαημξ, ημο αθαηίζιαημξ,
ηδξ ςνίιακζδξ, ηδξ απμλήνακζδξ, ημο ιανζκανίζιαημξ, ηδξ εηπύθζζδξ, ηδξ ελώεδζδξ ή
ζοκδοαζιμύ αοηώκ ηςκ ιεεόδςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ ζβ.
«κε κεηαπνηεκέλα πξντόληα»: ηνόθζια ηα μπμία δεκ έπμοκ οπμζηεί ιεηαπμίδζδ ηαζ ηα μπμία
πενζθαιαάκμοκ ηα πνμσόκηα πμο έπμοκ οπμζηεί δζαίνεζδ, πςνζζιό, απμημπή, ημπή, αθαίνεζδ
μζηώκ, πμθημπμίδζδ, απμθθμίςζδ, εηδμνά, ημκζμπμίδζδ, ηειαπζζιό, ηαεανζζιό,
ηαθθςπζζιό, άθεζδ, αθαίνεζδ ημο ηεθύθμοξ, ρύλδ, ηαηάρολδ, ααεζά ηαηάρολδ, ή απόρολδ.
Κακμκζζιόξ(ΕΚ) ανζε. 852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ ζδ.
«κεηαπνηεκέλα πξντόληα»: ηνόθζια πμο πνμένπμκηαζ από ηδ ιεηαπμίδζδ ιδ ιεηαπμζδιέκςκ
πνμσόκηςκ. Τα πνμσόκηα αοηά είκαζ δοκαηό κα πενζέπμοκ ζοζηαηζηά ηα μπμία είκαζ ακαβηαία
βζα ηδκ παναζηεοή ημοξ ή ηα μπμία ημοξ πνμζδίδμοκ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά.
Κακμκζζιόξ(ΕΚ) ανζε. 852/2004, άνενμ 2, ζδιείμ ζε.
«κεηαπνηεκέλε δσηθή πξσηεΐλε»: γςζηή πνςηεΐκδ πμο πνμένπεηαζ ελ μθμηθήνμο από οθζηό
ηδξ ηαηδβμνίαξ 3, δ μπμία έπεζ οπμαθδεεί ζε επελενβαζία ζύιθςκα ιε ημ πανάνηδια X
ηεθάθαζμ ΙΙ ηιήια 1 (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο αζιαηαθεύνμο ηαζ ημο ζπεοαθεύνμο), ώζηε κα
είκαζ ηαηάθθδθδ κα πνδζζιμπμζδεεί απεοεείαξ ςξ πνώηδ ύθδ γςμηνμθώκ ή βζα μπμζαδήπμηε
άθθδ πνήζδ ζε γςμηνμθέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηνμθώκ βζα γώα ζοκηνμθζάξ, ή βζα
πνήζδ ζε μνβακζηά θζπάζιαηα ή αεθηζςηζηά εδάθμοξ· ςζηόζμ, δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηή
ηα πνμσόκηα αίιαημξ, ημ βάθα, ηα πνμσόκηα ιε αάζδ ημ βάθα, ηα πανάβςβα ημο βάθαηημξ, ημ
πνςηόβαθα, ηα πνμσόκηα ιε αάζδ ημ πνςηόβαθα, δ ζθύξ από ζοζηεοή θοβμηέκηνδζδξ ή
δζαπςνζζιμύ, δ γεθαηίκδ, μζ οδνμθοιέκεξ πνςηεΐκεξ ηαζ ημ όλζκμ θςζθμνζηό αζαέζηζμ, ηα
αοβά ηαζ ηα πνμσόκηα αοβώκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηεθοθώκ αοβώκ, ημ θςζθμνζηό
αζαέζηζμ ηαζ ημ ημθθαβόκμ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 5.

«θξεαηνζηεάιεπξν»: γςζηή πνςηεΐκδ πμο πνμένπεηαζ από ηδ ιεηαπμίδζδ οθζηώκ ηδξ
ηαηδβμνίαξ 1 ή ηδξ ηαηδβμνίαξ 2 ζύιθςκα ιε ιζα από ηζξ ιεεόδμοξ ιεηαπμίδζδξ πμο
ακαθένμκηαζ ζημ πανάνηδια IV ηεθάθαζμ III. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 27.
«πδξνιπκέλεο πξσηεΐλεο»: πμθοπεπηίδζα, πεπηίδζα ηαζ αιζκμλέα, ηαζ ιείβιαηά ημοξ, πμο
θαιαάκμκηαζ ιε ηδκ οδνόθοζδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 14
«αίκα»: κςπό πθήνεξ αίια. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 2.
«πξντόληα αίκαηνο»: πανάβςβα πνμσόκηα από αίια ή ηθάζιαηα αίιαημξ, εηηόξ από
αζιαηάθεονμ· πενζέπμοκ απμλδναιέκμ/ ηαηεροβιέκμ/οβνό πθάζια, απμλδναιέκμ πθήνεξ
αίια, απμλδναιέκα/ηαηεροβιέκα/οβνά ενοενά αζιμζθαίνζα ή ηθάζιαηά ημοξ ηαζ ιείβιαηα.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 4.
«αηκαηάιεπξν»: ιεηαπμζδιέκδ γςζηή πνςηεΐκδ πμο πνμένπεηαζ από ηδ εενιζηή επελενβαζία
ημο αίιαημξ ή ηθαζιάηςκ αίιαημξ ζύιθςκα ιε ημ πανάνηδια X ηεθάθαζμ ΙΙ ηιήια 1.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 6.
«ηρζπάιεπξν»: ιεηαπμζδιέκδ γςζηή πνςηεΐκδ πμο πνμένπεηαζ από οδνόαζα γώα,
ελαζνμοιέκςκ ηςκ εαθάζζζςκ εδθαζηζηώκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια
Ι, ζδιείμ 7.
«ηεηεγκέλα ιίπε»: θίπδ πμο πνμένπμκηαζ από ηδ ιεηαπμίδζδ:
α) γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ ή
α) πνμσόκηςκ βζα ηαηακάθςζδ από ημκ άκενςπμ, ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ από ημκ οπεύεοκμ
επζπείνδζδξ βζα ζημπμύξ πθδκ ηδξ ηαηακάθςζδξ από ημκ άκενςπμ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.
142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 8.
«ηεηεγκέλν δσηθό ιίπνο»: ημ θίπμξ πμο θαιαάκεηαζ από ηδκ επελενβαζία ηνέαημξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ μζηώκ, ηαζ πνμμνίγεηαζ βζα ακενώπζκδ ηαηακάθςζδ. Κακμκζζιόξ
(ΕΚ) ανζε. 853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 7.5.
«παξάγσγα ιίπνπο»: πανάβςβα πνμσόκηα από ηεηδβιέκα θίπδ, ηα μπμία, όζμκ αθμνά ηα
ηεηδβιέκα θίπδ οθζημύ ηδξ ηαηδβμνίαξ 1 ή ηδξ ηαηδβμνίαξ 2, έπμοκ ιεηαπμζδεεί ζύιθςκα ιε
ημ πανάνηδια XIII ηεθάθαζμ XI. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι,
ζδιείμ 25.
«ηρζπέιαην»: έθαζμ πμο πνμένπεηαζ από ηδ ιεηαπμίδζδ οδνόαζςκ γώςκ ή έθαζμ από ηδ
ιεηαπμίδζδ ρανζώκ βζα ηαηακάθςζδ από ημκ άκενςπμ, ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ από ημκ
οπεύεοκμ επζπείνδζδξ βζα ζημπμύξ πθδκ ηδξ ηαηακάθςζδξ από ημκ άκενςπμ. Κακμκζζιόξ
(ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι,, ζδιείμ 9.
«θαηάινηπα ηεο ηήμεο ιηπώλ»: ηα πνςηεσκμύπα ηαηάθμζπα ηδξ ηήλδξ, ιεηά ημκ ιενζηό
δζαπςνζζιό θίπμοξ ηαζ κενμύ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ
13.
«θαηάινηπα δσηθνύ ιίπνπο»: ηα πνςηεσκμύπα ηαηάθμζπα ηδξ επελενβαζίαξ οπμπνμσόκηςκ
ηνέαημξ, ιεηά ημκ ιενζηό δζαπςνζζιό θίπμοξ ηαζ ύδαημξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 7.6.
«επεμεξγαζκέλα ζηνκάρηα, νπξνδόρνη θύζηεο θαη έληεξα»: ζημιάπζα, μονμδόπμζ ηύζηεξ
ηαζ έκηενα, ηα μπμία έπμοκ οπμαθδεεί ζε επελενβαζία, όπςξ αθάηζζια, εενιζηή επελενβαζία
ή λήνακζδ, ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηαζ ημκ ηαεανζζιό ημοξ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 7.9. -----------------------------

«πεξηερόκελν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο»: ημ πενζεπόιεκμ ημο πεπηζημύ ζοζηήιαημξ
εδθαζηζηώκ ηαζ ζηνμοεζμκζδώκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ
24.

«θόπξνο»: πενζηηώιαηα ηαζ/ή μύνα εηηνεθόιεκςκ γώςκ πθδκ ηςκ εηηνεθμιέκςκ ζπεύςκ, ιε
ή πςνίξ ζηνςική. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 20.

«γθνπαλό»: θοζζηό πνμσόκ πμο έπεζ ζοθθεπεεί από πενζηηώιαηα κοπηενίδςκ ή άβνζςκ
εαθάζζζςκ πηδκώκ ηαζ ημ μπμίμ είκαζ ιδ ακμνβακμπμζδιέκμ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.
142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 26.

«κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ»: ιμκάδα ζηδκ μπμία γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα
πνμσόκηα απμηεθμύκ ημοθάπζζημκ ιένμξ ημο οθζημύ πμο οπμαάθθεηαζ ζε αζμθμβζηή απμδόιδζδ
οπό ακαενόαζεξ ζοκεήηεξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 52.

«θαηάινηπα δηάζπαζεο»: ηαηάθμζπα πνμενπόιεκα από ημκ ιεηαζπδιαηζζιό γςζηώκ
οπμπνμσόκηςκ ζε ιμκάδα παναβςβήξ αζμαενίμο. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 23.

«κνλάδα ιηπαζκαηνπνίεζεο»: ιμκάδα ζηδκ μπμία γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα πνμσόκηα
απμηεθμύκ ημοθάπζζημκ ιένμξ ημο οθζημύ πμο οπμαάθθεηαζ ζε αζμθμβζηή απμδόιδζδ οπό
αενόαζεξ ζοκεήηεξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 54.

«νξγαληθό ιίπαζκα»
ηαζ «βειηησηηθό εδάθνπο»: οθζηά
γςζηήξ πνμέθεοζδξ πμο
πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ή ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηνμθήξ ηςκ θοηώκ ηαζ ηςκ
θοζζημπδιζηώκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηδξ αζμθμβζηήξ δναζηδνζόηδηαξ ηςκ εδαθώκ, ιειμκςιέκα ή ζε
ζοκδοαζιό ιεηαλύ ημοξ. Αοηά είκαζ δοκαηόκ κα πενζθαιαάκμοκ ηόπνμ, ιδ ακμνβακμπμζδιέκμ
βημοακό, πενζεπόιεκμ ημο πεπηζημύ ζοζηήιαημξ, θίπαζια ηαζ ηαηάθμζπα δζάζπαζδξ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 22.

«ιηπάζκαηα»: μοζίεξ πενζέπμοζεξ πνμσόκηα γςζηήξ πνμέθεοζδξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμύκηαζ

ζηδ βδ βζα κα αμδεδεεί δ ακάπηολδ ηδξ αθάζηδζδξ είκαζ δοκαηό κα πενζέπμοκ ηαηάθμζπα
πςκέιαημξ από παναβςβή αζμιεεακίμο ή θζπαζιαημπμίδζδ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.
999/2001, άνενμ 3,
ζδιείμ ζα.
----------------------------

«δσνηξνθέο»: μζ γςμηνμθέξ, όπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 3 πανάβναθμξ 4 ημο ηακμκζζιμύ
(ΕΚ) ανζε. 178/2002. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, άνενμ 3, ζδιείμ 25.
«δσνηξνθέο»: μζ μοζίεξ ή ηα πνμσόκηα, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνόζεεηςκ οθώκ, είηε έπμοκ
οπμζηεί πθήνδ ή ιενζηή επελενβαζία είηε όπζ, ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ βζα πμνήβδζδ ηνμθήξ
από ημ ζηόια ζηα γώα . Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 178/2002, άνενμ 3, πανάβναθμξ 4.

«πξώηεο ύιεο δσνηξνθώλ»: μζ πνώηεξ ύθεξ γςμηνμθώκ, όπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζημ άνενμ 3
πανάβναθμξ 2 ζημζπείμ γ) ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ) ανζε. 767/2009, μζ μπμίεξ είκαζ γςζηήξ
πνμέθεοζδξ ηαζ ζηζξ μπμίεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ιεηαπμζδιέκεξ γςζηέξ πνςηεΐκεξ, πνμσόκηα
αίιαημξ, ηεηδβιέκα θίπδ, πνμσόκηα αοβώκ, ζπεοέθαζμ, πανάβςβα θίπμοξ, ημθθαβόκμ, γεθαηίκδ
ηαζ οδνμθοιέκεξ πνςηεΐκεξ, όλζκμ θςζθμνζηό αζαέζηζμ, θςζθμνζηό αζαέζηζμ, βάθα, πνμσόκηα
ιε αάζδ ημ βάθα, πανάβςβα ημο βάθαηημξ, πνςηόβαθα, πνμσόκηα ιε αάζδ ημ πνςηόβαθα ηαζ
ζθύξ από ζοζηεοή θοβμηέκηνδζδξ ή δζαπςνζζιμύ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 3.

«κνλάδα παξαζθεπήο ηξνθώλ γηα δώα ζπληξνθηάο»: πώνμξ ή εβηαηάζηαζδ βζα ηδκ
παναζηεοή ηνμθώκ βζα γώα ζοκηνμθζάξ ή βεοζζμβόκςκ ζπθάπκςκ, όπςξ ακαθένμκηαζ ζημ
άνενμ 24 πανάβναθμξ 1 ζημζπείμ ε) ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009. Κακμκζζιόξ
(ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 57.

«ηξνθέο γηα δώα ζπληξνθηάο»: γςμηνμθέξ βζα γώα ζοκηνμθζάξ ηαζ δενιάηζκα ηόηαθα βζα
ζηύθμοξ, πμο
α) πενζέπμοκ οθζηό ηδξ ηαηδβμνίαξ 3, πθδκ ημο οθζημύ πμο ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 10 ζημζπεία
ζδ), ζε) ηαζ ζζη) ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ) ανζε. 1069/2009, ηαζ
α) εκδέπεηαζ κα πενζέπμοκ εζζαβόιεκμ οθζηό ηδξ ηαηδβμνίαξ 1 πμο πενζέπεζ γςζηά οπμπνμσόκηα
ηα μπμία πνμένπμκηαζ από γώα πμο έπμοκ οπμαθδεεί ζε πανάκμιδ αβςβή, όπςξ μνίγεηαζ ζημ
άνενμ 1 πανάβναθμξ 2 ζημζπείμ δ) ηδξ μδδβίαξ (ΕΚ) ανζε. 96/22 ή ζημ άνενμ 2 ζημζπείμ α)
ηδξ μδδβίαξ (ΕΚ) ανζε. 96/23. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ
19.
«πξώηεο ύιεο ηξνθώλ γηα δώα ζπληξνθηάο»: ηνμθέξ βζα γώα ζοκηνμθζάξ μζ μπμίεξ πενζέπμοκ
μνζζιέκα οθζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ 3 πμο δεκ έπμοκ οπμζηεί ηαιία δζενβαζία δζαηήνδζδξ, εηηόξ
από ρύλδ ή ηαηάρολδ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 21.

«κεηαπνηεκέλεο ηξνθέο γηα δώα ζπληξνθηάο»: ηνμθέξ βζα γώα ζοκηνμθζάξ, ελαζνμοιέκςκ
ηςκ πνώηςκ οθώκ ηνμθώκ βζα γώα ζοκηνμθζάξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ιεηαπμζδεεί ζύιθςκα ιε ημ
πανάνηδια XIII ηεθάθαζμ II πανάβναθμξ 3 ημο Κακμκζζιμύ (ΕΕ) ανζε. 142/2011.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 20.

«θνλζεξβνπνηεκέλεο ηξνθέο γηα δώα ζπληξνθηάο»: ηνμθέξ βζα γώα ζοκηνμθζάξ μζ μπμίεξ
έπμοκ οπμαθδεεί ζε εενιζηή επελενβαζία ηαζ πενζέπμκηαζ ζε ενιδηζηά ηθεζζηά δμπεία.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 16.
---------------------------------------

«δεξκάηηλα θόθαια γηα ζθύινπο»: πνμσόκηα βζα ιάζδια από γώα ζοκηνμθζάξ, ηα μπμία
πανάβμκηαζ από ιδ δεραζιέκεξ δμνέξ ηαζ δένιαηα μπθδθόνςκ ή από άθθμ οθζηό γςζηήξ
πνμέθεοζδξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 17.

«γεπζηνγόλα ζπιάρλα»: οβνό ή αθοδαηςιέκμ πανάβςβμ πνμσόκ γςζηήξ πνμέθεοζδξ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα βίκμοκ πζμ εύβεζηεξ μζ ηνμθέξ βζα γώα ζοκηνμθζάξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ)
ανζε. 142/2011,Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 18.
----------------------------------------

«θνιιαγόλν»: πνςηεσκζηό πνμσόκ πμο πνμένπεηαζ από δμνέξ, δένιαηα, μζηά ηαζ ηέκμκηεξ
γώςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 11.
«θνιιαγόλν»: ημ πνςηεσκμύπμ πνμσόκ ημ μπμίμ πανάβεηαζ από μζηά, δένιαηα ηαζ ηέκμκηεξ
γώςκ ηαζ ημ μπμίμ παναζηεοάγεηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ απαζηήζεζξ ημο πανόκημξ
ηακμκζζιμύ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 7.8.

«δειαηίλε»: θοζζηή, οδαημδζαθοηή πνςηεΐκδ, πδηηζηή ή ιδ πδηηζηή, δ μπμία θαιαάκεηαζ ιε
ηδ ιενζηή οδνόθοζδ ημθθαβόκμο πμο πανάβεηαζ από μζηά, δμνέξ ηαζ δένιαηα, ηέκμκηεξ ηαζ
κεύνα γώςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 12 ηαζ Κακμκζζιόξ
(ΕΚ) ανζε. 853/2004, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 7.7.

---------------------------------------

«θέληξα ζπιινγήο»: πώνμζ πθδκ ηςκ ιμκάδςκ ιεηαπμίδζδξ ζημοξ μπμίμοξ ηα γςζηά
οπμπνμσόκηα πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 18 πανάβναθμξ 1 ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ) ανζε.
1069/2009 ( οθζηώκ ηδξ ηαηδβμνίαξ 2, οπό ημκ όνμ όηζ πνμένπμκηαζ από γώα ηα μπμία δεκ
εακαηώεδηακ ή δεκ πέεακακ θόβς ηδξ πανμοζίαξ ή ηδξ οπόκμζαξ πανμοζίαξ κόζμο ιεηαδμηζηήξ
ζημκ άκενςπμ ή ηα γώα, ηαζ οθζηώκ ηδξ ηαηδβμνίαξ 3 βζα ηδ ζίηζζδ:
γώςκ γςμθμβζηώκ ηήπςκ - γώςκ ηζίνηςκ - ενπεηώκ ηαζ ανπαηηζηώκ πηδκώκ, εηηόξ από ηα
γώα γςμθμβζηώκ ηήπςκ ή ηζίνηςκ - βμοκμθόνςκ γώςκ - αβνίςκ γώςκ ζηύθςκ από
ακαβκςνζζιέκα ηοκμηνμθεία ή αβεθώκ ηοκδβόζηοθςκ - ζηύθςκ ηαζ βαηώκ ζε ηαηαθύβζα ζηςθήηςκ ζηςθδημηαθθζένβεζαξ ηαζ βαζμζηςθήηςκ βζα δμθώιαηα αθζείαξ.) ζοθθέβμκηαζ
πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζδεμύκ βζα ηδ ζίηζζδ ηςκ γώςκ πμο ακαθένμκηαζ ζημ εκ θόβς
άνενμ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 53.

«απόκεξεο πεξηνρέο»: πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ μ γςζηόξ πθδεοζιόξ είκαζ ηόζμ ιζηνόξ ηαζ μζ
εβηαηαζηάζεζξ ή ιμκάδεξ απόννζρδξ ανίζημκηαζ ηόζμ ιαηνζά ώζηε μζ ακαβηαίεξ εκένβεζεξ βζα
ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ εα ήηακ μζημκμιζηά ελαζνεηζηά
επαπεείξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζηόπμο απόννζρδ. Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε.1069/2009, άνενμ
3, ζδιείμ 23.
----------------------------

«θαηεξγαζκέλεο δνξέο θαη δέξκαηα»: πανάβςβα πνμσόκηα από αηαηένβαζηεξ δμνέξ ηαζ
δένιαηα, πθδκ ηςκ δενιάηζκςκ ημηάθςκ βζα ζηύθμοξ, ηα μπμία έπμοκ:
α) λδνακεεί
α) παζηςεεί ιε ζηεβκό αθάηζ ή άθιδ επί ημοθάπζζημκ 14 διένεξ πνζκ από ηδκ απμζημθή
β) παζηςεεί επί ημοθάπζζημκ επηά διένεξ ιε εαθαζζζκό αθάηζ, ιε ηδκ πνμζεήηδ ακεναηζημύ
καηνίμο 2 %
δ) λδνακεεί επί ημοθάπζζημκ 42 διένεξ ζε εενιμηναζία ημοθάπζζημκ 20 °C ή
ε) οπμαθδεεί ζε δζενβαζία δζαηήνδζδξ πθδκ ηδξ δέρδξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 28.

«αθαηέξγαζηεο δνξέο θαη δέξκαηα»: όθμζ μζ δενιαηζημί ηαζ οπμδόνζμζ ζζημί πμο δεκ έπμοκ
οπμζηεί ηαιία επελενβαζία, άθθδ από ηειαπζζιό, ρύλδ ή ηαηάρολδ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ)
ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 29.

«κε επεμεξγαζκέλα θηεξά θαη ηκήκαηα θηεξώλ»: θηενά ηαζ ηιήιαηα θηενώκ, πθδκ ηςκ
θηενώκ ή ηιδιάηςκ θηενώκ, ηα μπμία έπμοκ οπμζηεί επελενβαζία
α) ιε νεύια αηιμύ ή
α) ιε άθθδ ιέεμδμ δ μπμία ελαζθαθίγεζ όηζ δεκ παναιέκμοκ απανάδεηημζ ηίκδοκμζ.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 30.

«αθαηέξγαζην καιιί»: ιαθθί, άθθμ από ιαθθί ημ μπμίμ:
α) έπεζ πθοεεί ζημ ενβμζηάζζμ
α) έπεζ θδθεεί από δέρδ ή
β) έπεζ οπμζηεί επελενβαζία ιε άθθδ ιέεμδμ δ μπμία ελαζθαθίγεζ όηζ δεκ παναιέκμοκ
απανάδεηημζ ηίκδοκμζ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 31.
«αθαηέξγαζηεο ηξίρεο»: ηνίπεξ, άθθεξ από ηνίπεξ μζ μπμίεξ:
α) έπμοκ πθοεεί ζημ ενβμζηάζζμ
α) έπμοκ θδθεεί από δέρδ ή
β) έπμοκ οπμζηεί επελενβαζία ιε άθθδ ιέεμδμ δ μπμία ελαζθαθίγεζ όηζ δεκ παναιέκμοκ
απανάδεηημζ ηίκδοκμζ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 32.
«αθαηέξγαζηεο ηξίρεο ρνίξσλ»: ηνίπεξ πμίνςκ, άθθεξ από ηνίπεξ πμίνςκ μζ μπμίεξ:
α) έπμοκ πθοεεί ζημ ενβμζηάζζμ
α) έπμοκ θδθεεί από δέρδ ή
β) έπμοκ οπμζηεί επελενβαζία ιε άθθδ ιέεμδμ δ μπμία ελαζθαθίγεζ όηζ δεκ παναιέκμοκ
απανάδεηημζ ηίκδοκμζ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 33.
«δέςε»: ζηθήνοκζδ ηςκ δμνώκ ιε ηδ πνήζδ θοηζηώκ δεπηζηώκ παναβόκηςκ, αθάηςκ πνςιίμο
ή άθθςκ μοζζώκ, όπςξ άθαηα αθμοιζκίμο, άθαηα ζζδήνμο, άθαηα πονζηίμο, αθδεΰδεξ ηαζ
ηζκόκεξ, ή άθθςκ ζοκεεηζηώκ ζηθδνοκηζηώκ παναβόκηςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε.
142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 46.
----------------------------

«ελδηάκεζν πξντόλ»: πανάβςβμ πνμσόκ:
α) ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ παναζηεοή θανιάηςκ, ηηδκζαηνζηώκ θανιάηςκ,
ζαηνμηεπκμθμβζηώκ
αμδεδιάηςκ,
εκενβώκ
ειθοηεύζζιςκ
ζαηνζηώκ
αμδεδιάηςκ,
ζαηνμηεπκμθμβζηώκ αμδεδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηδ δζάβκςζδ in vitro ή
ακηζδναζηδνίςκ ενβαζηδνίμο
α) ημο μπμίμο ηα ζηάδζα ζπεδζαζιμύ, ιεηαζπδιαηζζιμύ ηαζ παναζηεοήξ έπμοκ μθμηθδνςεεί ζε
ααειό πμο επζηνέπεζ ζημ ιεκ πνμσόκ κα εεςνείηαζ πανάβςβμ πνμσόκ, ζημ δε οθζηό κα επζηεθεί
ημκ επζδζςηόιεκμ ζημπό απεοεείαξ ή ςξ ζοζηαηζηό πνμσόκημξ
β) ημ μπμίμ, ςζηόζμ, απαζηεί πεναζηένς πεζνζζιό ή ιεηαζπδιαηζζιό, όπςξ ακάιεζλδ,
επίπνζζδ, ζοκανιμθόβδζδ, ζοζηεοαζία ή επζζήιακζδ, ώζηε κα ηαηαζηεί ηαηάθθδθμ πνμξ
δζάεεζδ ζηδκ αβμνά ή εέζδ ζε θεζημονβία, ηαηά πενίπηςζδ, ςξ θάνιαημ, ηηδκζαηνζηό
θάνιαημ, ζαηνμηεπκμθμβζηό αμήεδια, εκενβό ειθοηεύζζιμ ζαηνζηό αμήεδια, ζαηνμηεπκμθμβζηό
αμήεδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ δζάβκςζδ in vitro ή ακηζδναζηήνζμ ενβαζηδνίμο.
Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 35.
«ελδηάκεζεο δξαζηεξηόηεηεο»: μζ δναζηδνζόηδηεξ, πθδκ ηδξ απμεήηεοζδξ, πμο ακαθένμκηαζ
ζημ άνενμ 19 ζημζπείμ α). Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 45.
i) ηαλζκόιδζδ
ii) ηειαπζζιόξ
iii) ρύλδ
iv) ηαηάρολδ
v) αθάηζζια
vi) ζοκηήνδζδ ιε άθθεξ δζενβαζίεξ
vii) αθαίνεζδ δμνώκ ηαζ δενιάηςκ ή αθαίνεζδ εζδζημύ οθζημύ ηζκδύκμο
viii) δναζηδνζόηδηεξ πμο πενζθαιαάκμοκ ημκ πεζνζζιό γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ μζ μπμίεξ
πναβιαημπμζμύκηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ επζηαβέξ ηδξ ηηδκζαηνζηήξ κμιμεεζίαξ ηδξ Έκςζδξ
ix) ελοβίακζδ/παζηενίςζδ γςζηώκ οπμπνμσόκηςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ιεηαζπδιαηζζιό ζε
αζμαένζμ/θζπαζιαημπμίδζδ, πνζκ από ημκ εκ θόβς ιεηαζπδιαηζζιό ή ηδκ εκ θόβς
θζπαζιαημπμίδζδ ζε άθθδ εβηαηάζηαζδ ή ιμκάδα ζύιθςκα ιε ημ πανάνηδια V ημο
πανόκημξ ηακμκζζιμύ
x) ημζηίκζζια
«αληηδξαζηήξην εξγαζηεξίνπ»: ζοζηεοαζιέκμ πνμσόκ, έημζιμ πνμξ πνήζδ, ημ μπμίμ πενζέπεζ
γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα πνμσόκηα ηαζ πνμμνίγεηαζ αοημύζζμ ή ζε ζοκδοαζιό ιε μοζίεξ
ιδ γςζηήξ πνμέθεοζδξ βζα εζδζηή ενβαζηδνζαηή πνήζδ ςξ ακηζδναζηήνζμ ή πνμσόκ
ακηζδναζηδνίμο, ααειμκμιδηήξ ή οθζηό εθέβπμο ιε ζημπό ηδκ ακίπκεοζδ, ηδ ιέηνδζδ, ηδκ
ελέηαζδ ή ηδκ παναβςβή άθθςκ μοζζώκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι,
ζδιείμ 36.
«πξντόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηάγλσζε in vitro»: ζοζηεοαζιέκμ πνμσόκ, έημζιμ
πνμξ πνήζδ, ημ μπμίμ πενζέπεζ πνμσόκ αίιαημξ ή άθθμ γςζηό οπμπνμσόκ ηαζ ημ μπμίμ
πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηζδναζηήνζμ, πνμσόκ ακηζδναζηδνίμο, ααειμκμιδηήξ, δζαβκςζηζηό
ζύκμθμ (kit) ή μπμζμδήπμηε άθθμ ζύζηδια, είηε πνδζζιμπμζείηαζ ιόκμ ημο είηε ζε
ζοκδοαζιό, ηαζ ημ μπμίμ πνμμνίγεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί in vitro βζα ηδκ ελέηαζδ
δεζβιάηςκ ακενώπζκδξ ή γςζηήξ πνμέθεοζδξ, ιε απμηθεζζηζηό ή ηύνζμ ζημπό ηδ δζάβκςζδ
θοζζμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ, ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ, κόζμο ή βεκεηζηήξ ακςιαθίαξ ή βζα ημκ
πνμζδζμνζζιό ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ ζοιααηόηδηαξ ιε ακηζδναζηήνζα· δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ηα
όνβακα ή ημ αίια πμο απμηεθμύκ ακηζηείιεκμ δςνεάξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 37.

«εξεπλεηηθά θαη δηαγλσζηηθά δείγκαηα»: γςζηά οπμπνμσόκηα ηαζ πανάβςβα πνμσόκηα πμο
πνμμνίγμκηαζ βζα ημοξ αηόθμοεμοξ ζημπμύξ: ελέηαζδ ζημ πθαίζζμ δζαβκςζηζηώκ
δναζηδνζμηήηςκ ή ακάθοζδ βζα ηδκ πνμώεδζδ ηδξ πνμόδμο ζημκ ημιέα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ, ζημ πθαίζζμ εηπαζδεοηζηώκ ή ενεοκδηζηώκ δναζηδνζμηήηςκ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ)
ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 38.
«εκπνξηθά δείγκαηα»: γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα πνμσόκηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα
ζδζαίηενεξ ιεθέηεξ ή ακαθύζεζξ ιε ζημπό ηδκ εηηέθεζδ ιζαξ δζενβαζίαξ παναβςβήξ ή ηδκ
παναβςβή γςμηνμθώκ ή άθθςκ πανάβςβςκ πνμσόκηςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ δμηζιήξ ημο
ιδπακμθμβζημύ ελμπθζζιμύ, πνμξ πνήζδ ζε εβηαηάζηαζδ ή ιμκάδα δ μπμία
α) πανάβεζ γςμηνμθέξ ή πνμσόκηα βζα πνήζεζξ πθδκ ηςκ πνήζεςκ ζε ηνόθζια ηαζ γςμηνμθέξ ή
α) ιεηαπμζεί γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα πνμσόκηα. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011,
Πανάνηδια Ι, ζδιείμ 39.
«έθζεκα»: γςζηά οπμπνμσόκηα ή πανάβςβα πνμσόκηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα εηεέζεζξ ή
ηαθθζηεπκζηέξ δναζηδνζόηδηεξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι, ζδιείμ
34.
«ηαξίρεπζε»: δ ηέπκδ ηδξ επελενβαζίαξ, ημο παναβειίζιαημξ ηαζ ηδξ ζοκανιμθόβδζδξ
δενιάηςκ γώςκ, ώζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ακαπανάζηαζή ημοξ ζε «γςκηακή» ζηάζδ ηαζ κα ιδκ
είκαζ δοκαηή δ ιεηάδμζδ απανάδεηηςκ ηζκδύκςκ βζα ηδ δδιόζζα οβεία ηαζ ηδκ οβεία ηςκ γώςκ
ιέζς ημο ζοκανιμθμβδιέκμο δένιαημξ. Κακμκζζιόξ (ΕΕ) ανζε. 142/2011, Πανάνηδια Ι,
ζδιείμ 47.
«πεζναιαηόγςα»: όπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ζημζπείμ δ) ηδξ μδδβίαξ 86/609/ΕΟΚ (γώα
πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ή πμο πνόηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμύκ ζε πεζνάιαηα)
«Πείναια» ηάεε πνδζζιμπμίδζδ γώμο βζα πεζναιαηζημύξ ή άθθμοξ επζζηδιμκζημύξ ζημπμύξ, δ
μπμία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζ' αοηό πόκμ, ηαθαζπςνία, αβςκία ή ιόκζιδ αθάαδ,
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηάεε εκένβεζαξ πμο απμαθέπεζ ή πμο εκδέπεηαζ κα ηαηαθήλεζ ζηδ βέκκδζδ
γώμο ζ' μπμζαδήπμηε από ηζξ ηαηαζηάζεζξ αοηέξ, ελαζνμοιέκςκ όιςξ ηςκ θζβόηενμ μδοκδνώκ
ιεεόδςκ πμο είκαζ απμδεηηέξ ζηδ ζύβπνμκδ πναηηζηή (δδθαδή "ιδ αάκαοζεξ ιέεμδμζ") εακάηςζδξ
ή ζήιακζδξ ηςκ γώςκ. Τμ πείναια ανπίγεζ, όηακ ημ γώμ εημζιάγεηαζ βζα πνώηδ θμνά κα
πνδζζιμπμζδεεί ηαζ θήβεζ όηακ πζα ηαιιία παναηήνδζδ δεκ οπμθείπεηαζ ζηα πθαίζζα αοημύ ημο
πεζνάιαημξ. Ελάθθμο δ ελάθεζρδ ημο πόκμο, ηδξ ηαθαζπςνίαξ, ηδξ αβςκίαξ ή ηδξ ιόκζιδξ αθάαδξ
ιε ηδκ επζηοπή πνήζδ ηςκ ακαζζεδηζηώκ ή ακαθβδηζηώκ ή άθθςκ ιεεόδςκ δεκ εέηεζ ηδκ
πνδζζιμπμίδζδ εκόξ γώμο εηηόξ ημο πεδίμο εθανιμβήξ ημο μνζζιμύ αοημύ) ιε ηδκ επζθύθαλδ ημο
άνενμο 3 πανάβναθμξ 2 ημο ηακμκζζιμύ (ΕΚ) ανζε. 1831/2003
Τα ηνάηδ ιέθδ ιπμνμύκ κα επζηνέπμοκ, βζα πεζνάιαηα πμο δζελάβμκηαζ βζα επζζηδιμκζημύξ
ζημπμύξ, κα πνδζζιμπμζμύκηαζ ςξ πνόζεεηεξ ύθεξ μοζίεξ πμο δεκ επζηνέπμκηαζ ζε ημζκμηζηό
επίπεδμ, ελαζνμοιέκςκ ηςκ ακηζαζμηζηώκ, εθόζμκ ηα πεζνάιαηα δζελάβμκηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ
ανπέξ ηαζ ημοξ όνμοξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ μδδβία 87/153/ΕΟΚ, ζηδκ μδδβία
83/228/ΕΟΚ (4) ή ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ημο άνενμο 8 πανάβναθμξ 4 ημο πανόκημξ
ηακμκζζιμύ ηαζ εθόζμκ οπάνπεζ ηαηάθθδθδ επίζδιδ επμπηεία. Τα εκ θόβς γώα επζηνέπεηαζ κα
πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηνμθίιςκ ιόκμκ εθόζμκ μζ ανπέξ ελαηνζαώκμοκ όηζ αοηό
δεκ εα έπεζ ανκδηζηή επίπηςζδ ζηδκ οβεία ηςκ γώςκ ηαζ ηςκ ακενώπςκ ή ζημ πενζαάθθμκ.
Κακμκζζιόξ (ΕΚ) ανζε. 1831/2003, άνενμ 3, πανάβναθμξ 2.
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