Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- Ο κανονισμός αφορά τις κατηγορίες τροφίμων του αγροδιατροφικού τομέα, όπως
παρατίθενται στο Παράρτημα 1.
-

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρέμβαση ή τροποποίηση του κανονισμού. Η

αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του παρόντος επιτρέπεται έπειτα από γραπτή άδεια
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
-

Ο κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Ο παρόν Κανονισμός δύναται να τροποποιείται με στόχο την διαρκή βελτίωσή του.
Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα γνωστοποιείται στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει
χορηγηθεί το Σήμα Ταυτότητας και θα καθορίζεται το χρονικό περιθώριο προσαρμογής
τους στις νέες απαιτήσεις.
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ΑΙΤΗΣΗ

1) Η επιχείρηση που επιθυμεί την ένταξή της στον κατάλογο Συνεργαζόμενων
Μελών και την χορήγηση Σήματος Ταυτότητας Συνεργαζόμενου Μέλους για μία
κατηγορία τροφίμων, όπως ορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων,
υποβάλλει σχετική αίτηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά
στην ταχυδρομική διεύθυνση info @ agromacedonia. gr, είτε στα γραφεία της εταιρείας.
Το έντυπο της Αίτησης, ο Κανονισμός Σήματος και οδηγίες υπάρχουν αναρτημένα στην
ιστοσελίδα www. agromacedonia. gr.
2) Περιεχόμενο αίτησης:
α)

Το ΑΦΜ και το ΓΕΜΗ της επιχείρησης, η νομική μορφή της εταιρείας, η

επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος, η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπος.
β) Τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας: 1. παραγωγή-τυποποίηση ή 2.
επεξεργασία-μεταποίηση ή 3. επεξεργασία-μεταποίηση τροφίμων πρωτογενούς τομέα,
μη παραγόμενων στην ελληνική επικράτεια.
γ) Την κατηγορία τροφίμων για την οποία η επιχείρηση αιτείται την ένταξή της
και την χορήγηση του Σήματος Ταυτότητας. Για κάθε κατηγορία τροφίμων απαιτείται η
υποβολή ξεχωριστής αίτησης.
Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Ταυτότητας της
επιχείρησης σε άλλη κατηγορία τροφίμων της, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει
νέα αίτηση.
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ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας, που
απαιτούνται για την άσκηση της εκάστοτε

επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως

ορίζεται από την Eθνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία. Ακριβή αντίγραφα των αδειών και
των νομιμοποιητικών εγγράφων, πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της συνεργαζόμενης
εταιρείας.
Απαιτείται η γνωστοποίηση κάθε μεταβολής της συνεργαζόμενης επιχείρησης,
στη δομή ή/και τη λειτουργία της, το νομικό και ιδιοκτησιακό

καθεστώς, τις

υπεργολαβίες, τις συσκευασίες, τις ετικέτες κ.λπ. που σχετίζονται με τα προϊόντα στα
οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα Ταυτότητας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του Σήματος Ταυτότητας, πρέπει να
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Εντοπιότητα:
Η παραγωγή/μεταποίηση των προϊόντων να πραγματοποιείται εντός των ορίων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να διασφαλίζεται η τήρηση αρχείων στην
επιχείρηση.
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Να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Eθνικής και Eυρωπαϊκής νομοθεσίας.
Τα προϊόντα διατροφής του πρωτογενούς τομέα να παράγονται αποκλειστικά
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων, να παράγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να τηρούνται οι
κάτωθι απαιτήσεις:
- Το 50% της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών να προέρχεται από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
- έως το 50% της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών να προέρχεται από την
ελληνική επικράτεια.
- έως το 25% της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών να προέρχεται από κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Εξαιρούνται εκείνα τα μεταποιητικά προϊόντα, που δεν υφίσταται πρωτογενής εθνική
ή ευρωπαϊκή παραγωγή.

Πιστοποιήσεις:
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις ανά
κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.
Ιχνηλασιμότητα:
Η συνεργαζόμενη επιχείρηση οφείλει να τηρεί την διαδικασία ιχνηλασιμότητας,
ώστε να προσδιορίζεται η προέλευση και η ταυτότητα των προϊόντων, σύμφωνα με τις
διαδικασίες συγκεκριμένης καταγραφής και ταυτοποίησης.
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Τοποθέτηση Σήματος Ταυτότητας:

Το Σήμα θα φέρει την επιγραφή Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και τον Μακεδονικό Αμφορέα με τον Ρόδακα και το κλαδί δενδρυλλίου.

Το Σήμα πρέπει να τοποθετείται επί των:
i) μέσων συσκευασίας των προϊόντων,
ii) μονάδων παραγωγής (βαρέλι, δοχείο κ.λπ.) των προϊόντων που διατίθενται
στην κατανάλωση,
iii) αυτόματων πωλητών.
Υπόχρεη για την αναγραφή του Σήματος είναι η συνεργαζόμενη επιχείρηση στην
οποία έχει απονεμηθεί το Σήμα και διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά.

Δράσεις με τα Συνεργαζόμενα Μέλη:

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται
να προτάσσει τα Συνεργαζόμενα Μέλη σε προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας όπως
και σε αυτά των εταίρων της, καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης του καταναλωτικού
κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίησή του στην στήριξη και προτίμηση τοπικών
προϊόντων.
Επίσης, τα Συνεργαζόμενα Μέλη θα τυγχάνουν προνομιακής επιλογής σε
προγράμματα προώθησης και

προβολής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των εταίρων της.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος ή ο Νόμιμος Συνεργάτης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί την αξιολόγηση της αίτησης και των
δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται και εισηγείται περί της ένταξης, στον κατάλογο
των Συνεργαζόμενων Μελών, από την Διαχειριστική Επιτροπή.

Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, ως
προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως,
ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί ή
τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν γίνουν αποδεκτά, η αίτηση απορρίπτεται και τίθεται
στο αρχείο.

Κάθε επιχείρηση που διαπιστώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού καταχωρείται στο Κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Για την εφαρμογή των προϋποθέσεων και την τήρηση των απαιτήσεων,
αποκλειστική ευθύνη φέρει η επιχείρηση, που της έχει χορηγηθεί το Σήμα Ταυτότητας
της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την απονομή και τη χρήση του Σήματος, η συνεργαζόμενη επιχείρηση
καταβάλλει, κατ΄ έτος και ανά κατηγορία τροφίμων, όπως ορίζεται από τον Ενιαίο
Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων, την ετήσια

εφάπαξ

αμοιβή

χρήσης

Σήματος

Ταυτότητας.
Ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης Σήματος Ταυτότητας, καταβάλλεται από τις
επιχειρήσεις για κάθε κατηγορία τροφίμων. Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης
του Σήματος της επιχείρησης σε άλλη κατηγορία τροφίμων της, η επιχείρηση
υποχρεούται να υποβάλλει νέα αίτηση και να καταθέσει το 50% της προκαθορισμένης
ετήσιας εφάπαξ αμοιβής.
Η ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης Σήματος Ταυτότητας, προσδιορίζεται ανάλογα
με την εταιρική μορφή της επιχείρησης και για μια κατηγορία τροφίμων

(π.χ.

τυροκομικά ή ελαίου-ελιάς) και ανέρχεται στα κάτωθι χρηματικά ποσά:
- 150 ευρώ για Ατομική Επιχείρηση,
- 250 ευρώ για Ομόρρυθμη Εταιρεία και Ετερόρρυθμη Εταιρεία, και
- 400 ευρώ για Ανώνυμη Εταιρεία, για Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία, για
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης
Σήματος Ταυτότητας καταβάλλεται πριν την
καταχώρηση

κάθε

κατηγορίας

τροφίμων

της

επιχείρησης

στο

Κατάλογο

των

Συνεργαζόμενων Μελών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Για κάθε επιπλέον έτος χρήσης του Σήματος Ταυτότητας, η ετήσια εφάπαξ
αμοιβή καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους.
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Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Συνεργαζόμενης
Επιχείρησης, επιφέρει την έξοδό της από τον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών
και την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Σήματος Ταυτότητας Συνεργαζόμενου
Μέλους.
Η καταβολή γίνεται στο λογαριασμό της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με αναγραφή
επί του αποδεικτικού κατάθεσης της επωνυμίας της Επιχείρησης και της αιτιολόγησης
«Ετήσια εφάπαξ αμοιβή χρήσης Σήματος Ταυτότητας».

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ

Η ένταξη του Συνεργαζόμενου Μέλους στον αντίστοιχο Κατάλογο της
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, άρχεται
από

της

εγκρίσεως

της

υποβληθείσας

αιτήσεως

από

την

Διαχειριστική

Επιτροπή του φορέα, που γνωστοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθμός

Όνομα

0.
01.
01.1

Όλες οι κατηγορίες τροφίμων
Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα

01.2

01.3
01.4

01.5
01.6
01.6.1
01.6.2

01.6.3
01.7
01.7.1
01.7.2
01.7.3
01.7.4
01.7.5
01.7.6
01.8

Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα
(συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή
θερμοκρασία - UHT)
Νη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση,
συμπεριλαμβανομένου του φυσικού, μη αρωματισμένου βουτυρογάλακτος
(εξαιρουμένου του αποστειρωμένου βουτυρογάλακτος), που δεν έχουν
υποστεί θερμική επεξεργασία μετά τη ζύμωση
Μη αρωματισμένα προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση, έχουν υποστεί
θερμική επεξεργασία μετά τη ζύμωση
Αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση,
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική
επεξεργασία
Αφυδατωμένο γάλα, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/114/ΕΚ
Κρέμα
Μη αρωματισμένη παστεριωμένη κρέμα (πλην των κρεμών με μειωμένα
λιπαρά)
Μη αρωματισμένα κρεμώδη γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί
ζύμωση και στα οποία υπάρχουν ζώντες ζυμομύκητες και υποκατάστατα
προϊόντα, με περιεκτικότητα σε λιπαρά λιγότερο από 20 %
Άλλες κρέμες
Τυρί και προϊόντα τυριού
Τυριά που δεν έχουν υποστεί ωρίμαση, πλην των προϊόντων που εμπίπτουν
στην κατηγορία 16
Ωριμασμένο τυρί
Εδώδιμος φλοιός τυριού
Τυρί από βουτυρόγαλα
Ανακατεργασμένο τυρί
Προϊόντα τυριού
Γαλακτοκομικές απομιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των λ ευκαντικών
ροφημάτων

02.

Λίπη και έλαια, και γαλακτώματα λιπών

02.1

Λίπη και έλαια ουσιαστικά απαλλαγμένα από νερό (πλην του άνυδρου λίπους
βουτύρου)
Γαλακτώματα λιπών και ελαίων, κυρίως τύπου νερό σε έλαιο

02.2
02.2.1

Βούτυρο και συμπυκνωμένο βούτυρο και λίπος βουτύρου και άνυδρο λίπος
βουτύρου

02.2.2

Άλλα γαλακτώματα λιπών και ελαίων, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών

υλών προς επάλειψη, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τυο
Συμβουλίου, και υγρά γαλακτώματα
02.3
03.
04.
04.1

Ψεκαζόμενα φυτικά έλαια για τηγάνισμα
Παγωτά
Φρούτα και λαχανικά
Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά

04.1.1

Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά

04.1.2

Αποφλοιωμένα, κομμένα και τεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά

04.1.3

Κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά

04.2

Μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά
Αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά

04.2.1
04.2.2
04.2.3
04.2.4

Φρούτα και λαχανικά σε ξίδι, λάδι ή άλμη
Κονσερβοποιημένα ή εμφιαλωμένα φρούτα και λαχανικά
Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, πλην των προϊόντων που
διέπονται από το 5.4

04.2.4.1

Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, πλην κομπόστας

04.2.4.2

Κομπόστα
Μαρμελάδες, ζελέδες, μαρμελάδες εσπεριδοειδών και παρόμοια προϊόντα
Μαρμελάδες και ζελέδες εξαιρετικής ποιότητας, όπως αναφέρονται στην οδηγία
2001/113/ΕΟΚ
Μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και κρέμα
κάστανου , όπως αναφέρονται στην οδηγία 2001/113/ΕΟΚ
Άλλες ομοειδείς πάστες φρούτων ή λαχανικών, προς επάλειψη
Βούτυρα καρπών και επαλείψεις καρπών

04.2.5
04.2.5.1
04.2.5.2
04.2.5.3
04.2.5.4
04.2.6
05.
05.1

Μεταποιημένα προϊόντα πατάτας

05.4

Είδη ζαχαροπλαστικής
Σοκολάτα και προϊόντα σοκολάτας, όπως αναφέρονται στην οδηγία
2000/36/ΕΟΚ
Άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένων των μικρογλυκών που
φρεσκάρουν την αναπνοή
Υλικά διακόσμησης, γέμισης και τελικής επικάλυψης, πλην υλικών γέμισης με
βάση φρούτα που εμπίπουν στην κατηγορία 4.2.4
Τσίχλες

06.
06.1

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών
Σιτηρά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

06.2
06.2.1

Άλευρα και άλλα αλεσμένα προϊόντα και άμυλα κάθε είδους
Άλευρα

06.2.2

Άμυλα κάθε είδους

06.3
06.4

Δημητριακά για πρόγευμα
Ζυμαρικά

06.4.1
06.4.2

Νωπά ζυμαρικά
Ξηρά ζυμαρικά

05.2
05.3

06.4.3

Ζυμαρικά προψημένα

06.4.4

Gnocchi

06.4.5
06.5
06.6

Υλικά γέμισης γεμιστών ζυμαρικών (ραβιόλι και παρόμοια)
Ασιατικά ζυμαρικά
Παναρίσματα

06.7

Προψημένοι ή επεξεργασμένοι ξηροί καρποί

07.
07.1
07.1.1

Αρτοσκευάσματα
Άρτος και rolls
Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό,
ζύμη ή μαγιά, αλάτι
Pain courant français (γαλλικό ψωμί)· Friss búzakenyér, fehér és félbarna
kenyerek
Εκλεκτά αρτοσκευάσματα

07.1.2
07.2
08.
08.1
08.1.1

08.2

Κρέας και προϊόντα κρέατος
Μη επεξεργασμένο κρέας
Μη επεξεργασμένο κρέας πλην παρασκεασμάτων κρέατος, όπως ορίζεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004
Παρασκευάσματα κρέατος, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
853/2004
Επεξεργασμένο κρέας

08.2.1

Επεξεργασμένο κρέας που δεν υποστεί θερμική επεξεργασία

08.2.2
08.2.3

Επεξεργασμένο κρέας που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

08.1.2

08.2.4
08.2.4.1

08.2.4.2

08.2.4.3

09.
09.1
09.1.1
09.1.2

Περιβλήματα και επικαλύψεις και υλικά διακόσμησης για κρέας
Παραδοσιακώς διατηρημένα προϊόντα κρέατος με ειδικές προδιαγραφές όσον
αφορά νιτρώδη και νιτρικά άλατα.
Παραδοσιακώς διατηρημένα προϊόντα με εμβάπτιση (προϊόντα κρέατος
διατηρημένα με εμβάπτιση σε διάλυμα διατήρησης που περιέχει νιτρικά και/ή
νιτρώδη, αλάτι και άλλα συστατικά)
Παραδοσιακώς διατηρημένα προϊόντα με ξηρή μέθοδο. (Η ξηρή μέθοδος
διατήρησης έγκειται στην εφαρμογή συντηρητικού μίγματος νιτρωδών ή/και
νιτρικών αλάτων, αλατιού και άλλων συστατικών στην επιφάνεια του κρέατος,
ακολουθούμενη από χρονικό διάστημα σταθεροποίησης/ωρίμασης).
Άλλα παραδοσιακώς διατηρημένα προϊόντα. (Διατήρηση με συνδυασμένη
χρήση εμβάπτισης και ξηράς μεθόδου, ή περιπτώσεις όπου σύνθετο προϊόν
περιέχει νιτρώδη ή/και νιτρικά άλατα ή εγχέεται στο προϊόν συντηρητικό
διάλυμα πριν από το ψήσιμο).
Ψάρια και προϊόντα της αλιείας
Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας
Μη επεξεργασμένα ψάρια

09.3

Μη επεξεργασμένα μαλάκια και καρκινοειδή.
Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των
μαλακίων και καρκινοειδών
Αυγά ψαριών

10.

Αυγά και προϊόντα αυγών

09.2

10.1

Μη επεξεργασμένα αυγά

10.2

Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών

11.
11.1
11.2

Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά
Σάκχαρα και σιρόπια, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/ΕΚ
Άλλα σάκχαρα και σιρόπια

11.3
11.4

Μέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ
Επιτραπέζια γλυκαντικά

11.4.1
11.4.2

Επιτραπέζια γλυκαντικά σε υγρή μορφή
Επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή σκόνης

11.4.3

Επιτραπέζια γλυκαντικά σε δισκία

12.
12.1

Αλάτι, καρυκεύματα (μπαχαρικά), σούπες, σάλτσες, σαλάτες και
πρωτεϊνούχα προϊόντα
Αλάτι και υποκατάστατα αυτού

12.1.1
12.1.2

Αλάτι
Υποκατάστατα αλατιού

12.2

Βότανα, καρυκεύματα, αρτύματα

12.2.1
12.2.2
12.3

Αρωματικά φυτά και καρυκεύματα
Αρτύματα και καρυκεύματα
Ξίδια

12.4

Μουστάρδα

12.5
12.6
12.7

Σούπες και ζωμοί
Σάλτσες
Σαλάτες και πικάντικες επαλείψεις σάντουιτς

12.8
12.9

Μαγιά και προϊόντα μαγιάς

13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3

1
2

Πρωτεϊνούχα προϊόντα, πλην των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία
1.8
Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, όπως ορίζεται στην οδηγία
2009/39/ΕΚ
Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας
Παρασκευάσματα για βρέφη, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 1
Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στην οδηγία
2006/141/ΕΚ
Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη
και παιδιά μικρής ηλικίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ2

ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 1.
ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 16.

13.1.4
13.1.5

13.1.5.1
13.1.5.2

Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά που προορίζονται για ειδικούς
ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ3

13.2

Διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως
ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (εξαιρουμένων των προϊόντων της
κατηγορίας 13.1.5)

13.3

Διαιτητικά τρόφιμα για τον έλεγχο του βάρους που προορίζονται να
αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους
γεύμα

13.4

Τρόφιμα κατάλληλα για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, όπως ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/20094

14.
14.1
14.1.1

Ποτά
Μη αλκοολούχα ποτά
Νερό, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού μεταλλικού νερού, όπως ορίζεται
στην οδηγία 2009/54/ΕΚ, και νερό πηγής και όλα τα λοιπά εμφιαλωμένα ή
συσκευασμένα νερά
Χυμοί φρούτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, και
χυμοί λαχανικών
Νέκταρ φρούτων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου,
και νέκταρ λαχανικών και ομοειδή προϊόντα
Αρωματισμένα ποτά

14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5

Καφές, τσάι, φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων, κιχώριο· τσάι,
φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων και εκχυλίσματα κιχωρίου· τσάι,
φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων και σκευάσματα σιτηρών για
αφεψήματα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των εν λόγω προϊόντων

14.1.5.1

Καφές, εκχυλίσματα καφέ

14.1.5.2
14.2

Άλλα
Οινοπνευματώδη ποτά, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων προϊόντων χωρίς
οινόπνευμα ή χαμηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα
Μπίρα και ποτά βύνης

14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
3
4

Άλλες τροφές για μικρά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων
για μικρά παιδιά
Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά που προορίζονται για ειδικούς
ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ, και ειδικά
παρασκευάσματα για βρέφη
Διαιτητικά τρόφιμα για βρέφη για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ειδικά
παρασκευάσματα για βρέφη

Οίνος και άλλα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1234/2007, και αντίστοιχα προϊόντα χωρίς οινόπνευμα
Μηλίτης και απίτης
Οίνος από φρούτα και made wine
Υδρόμελι

ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 29.
ΕΕ L 16 της 21.1.2009, σ. 3.

14.2.6
14.2.7
14.2.7.1
14.2.7.2
14.2.7.3
14.2.8

15.
15.1
15.2
16.
17.

17.1
17.2
17.3
18.

5

Αλκοολούχα ποτά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008
Αρωματισμένα προϊόντα με βάση τον οίνο, όπως ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91
Αρωματισμένοι οίνοι
Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο
Αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων
Άλλα αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αλκοολούχων
ποτών με μη αλοολούχα ποτά και των αποσταγμάτων με λιγότερο από 15 %
αλκοόλ
Έτοιμα ορεκτικά και πρόχειρα φαγητά
Πρόχειρα φαγητά με βάση την πατάτα, τα δημητριακά, το αλεύρι ή το άμυλο
Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί
Γλυκά, πλην των προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1, 3 και 4
Συμπληρώματα τροφίμων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ5, πλην
των συμπληρωμάτων τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά
Συμπληρώματα τροφίμων που παρέχονται σε στερεά μορφή,
συμπεριλαμβανομένων των καψουλών και δισκίων και παρόμοιων μορφών
Συμπληρώματα τροφίμων που παρέχονται σε υγρή μορφή
Συμπληρώματα τροφίμων που παρέχονται σε μορφή σιροπιού ή τσίχλας
Επεξεργασμένα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως 17, εκτός
από τα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά
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