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ΘΔΜΑ: «Υπήζη πποζθέηων ηποθίμων καηά ηηρ μελάνωζηρ ηων γαπίδων επί ηων 

αλιεςηικών ζκαθών». 

 

Με αθνξκή ηoλ απμεκέλν αξηζκό κε ζπκκνξθνύκελσλ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο λσπήο γαξίδαο γηα ζεηώδε, ππελζπκίδνληαη ηα παξαθάησ: 

Α. Νομοθεζία  

1. Τα πξόζζεηα ηξνθίκσλ είλαη θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο νπζίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζθόπηκα 

ζηα ηξόθηκα γηα λα εθηειέζνπλ νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Η πξνζζήθε 

απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ηε ζηαζεξόηεηα θαη 

ηε ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ.  

2. Όια ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ ζηελ ΔΔ εγθξίλνληαη θαη θαηαρσξνύληαη ζε ζρεηηθή  ιίζηα 

κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε αζθάιεηάο ηνπο, ηελ ηερλνινγηθή αλαγθαηόηεηα θαη ηελ 

εμαζθάιηζε όηη δελ παξαπιαλάηαη ν θαηαλαισηήο.  

3. Η ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ρξήζε ησλ πξνζζέησλ ηξνθίκσλ είλαη ν  

Καλνληζκόο 1333/2008 ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνπο θαλόλεο γηα ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ 

(νξηζκνί, ζπλζήθεο ρξήζεηο, επηζήκαλζε θαη δηαδηθαζίεο) θαη ν Κώδηθαο Τξνθίκσλ θαη 

Πνηώλ (άξζξν 33).   

4. Ωο «ππόζθεηο ηποθίμων» λνείηαη θάζε νπζία πνπ ζπλήζσο δελ θαηαλαιώλεηαη απηή 

θαζ’ εαπηή σο ηξόθηκν θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο ραξαθηεξηζηηθό ζπζηαηηθό 

ηξνθίκσλ, είηε έρεη ζξεπηηθή αμία είηε όρη, θαη ηεο νπνίαο ε ζθόπηκε πξνζζήθε ζην 
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ηξόθηκν γηα έλα ηερλνινγηθό ζθνπό θαηά ηελ παξαζθεπή, ηε κεηαπνίεζε, ηελ 

πξνεηνηκαζία, ηελ επεμεξγαζία, ηε ζπζθεπαζία, ηε κεηαθνξά ή ηελ απνζήθεπζε απηνύ 

ηνπ ηξνθίκνπ έρεη σο απνηέιεζκα, ή αλακέλεηαη εύινγα λα έρεη σο απνηέιεζκα, όηη ε 

νπζία ή παξάγσγα απηήο θαζίζηαληαη άκεζα ή έκκεζα ζπζηαηηθό απηώλ ησλ ηξνθίκσλ. 

5. «quantum satis» είλαη ε αξρή ζύκθσλα κε ηελ νπνία δελ θαζνξίδεηαη αλώηαην 

αξηζκεηηθό επίπεδν θαη νη νπζίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ νξζή 

παξαζθεπαζηηθή πξαθηηθή, ζε επίπεδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην αλαγθαίν γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθόκελνπ ζθνπνύ θαη ππό ηνλ όξν όηη δελ παξαπιαλάηαη ν 

θαηαλαισηήο. 

6. Μόλν ηα πξόζζεηα ηξνθίκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζρεηηθό ελσζηαθό θαηάινγν 

ηνπ Καλνληζκνύ 1333/2008  κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά θαη γηα ρξήζε ζε 

ηξόθηκα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηό. 

Ο ελ ιόγσ ελσζηαθόο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηελ νλνκαζία όισλ ησλ πξνζζέησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηνλ αξηζκό Δ, ηα ηξόθηκα ζηα νπνία κπνξεί λα πξνζηεζεί ην πξόζζεην 

ηξνθίκσλ θαη ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.   

7. Τα πξόζζεηα ηξνθίκσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα κε επεμεξγαζκέλα 

καιάθηα θαη θαξθηλνεηδή (θαηεγνξία 09.1.2.) αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  

 

Β. Υπήζη πποζθέηων ηποθίμων επί ηων αλιεςηικών ζκαθών 

 

Η κειάλσζε είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ζηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο ησλ ηξνθίκσλ, κε απνηέιεζκα 

λα κεηώλεηαη ε δηάξθεηα δσήο, ε πνηόηεηα θαη ζπλεπώο ε εκπνξηθή αμία.  

Η κειάλσζε ησλ γαξίδσλ (black spot) δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη 

ειέγρεηαη είηε κε ηελ θαηάςπμε απηώλ είηε κε ηελ εκβάπηηζε νιόθιεξσλ γαξίδσλ ζε δηάιπκα 

επηηξεπηώλ πξόζζεησλ νπζηώλ.  

Η εκβάπηηζε ησλ γαξίδσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κειάλσζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κέζνπ 

επηπέδνπ θίλδπλνο εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ππνιεηκκάησλ πξνζζέησλ, πάλσ από ην κέγηζην 

επηηξεπηό όξην ηνπ Πίλαθα 1, πνπ νθείιεηαη ζηε ιαλζαζκέλε ρξήζε απηώλ. Ωζηόζν, ν 

θίλδπλνο κεηώλεηαη εθόζνλ ηεξνύληαη νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην πιήξσκα 

ηνπ αιηεπηηθνύ ζθάθνπο εθπαηδεύεηαη ζηελ νξζή ρξήζε ησλ πξνζζέησλ ηξνθίκσλ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη :  

1. Να ηεξνύληαη νη θαλόλεο πγηεηλήο - νξζήο πξαθηηθήο θαη λα απνθεύγεηαη ε θαηαπόλεζε 

ηεο γαξίδαο.  

2. Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα ηξνθίκσλ εγθεθξηκέλα γηα 

ηηο γαξίδεο. 

3. Να δεκηνπξγείηαη δηάιπκα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθεπάζκαηνο.   

4. Να ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή κάζθα θαζ 'όιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εκβάπηηζεο. 
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5. Η ζθόλε λα κεηαθέξεηαη ζην δνρείν αλάκεημεο κε θαηάιιειν δνζνκεηξεηή. Ο 

δνζνκεηξεηήο λα ηνπνζεηείηαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ώζηε λα αλακηρζεί ε 

ζθόλε. 

6. Οη πιπκέλεο γαξίδεο βπζίδνληαη ζην δηάιπκα γηα ρξόλν πνπ δεηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

ζθεπάζκαηνο. 

7. Οη γαξίδεο αθαηξνύληαη από ην δηάιπκα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ 

θαη ζηξαγγίζηε. 

8. Τν δηάιπκα αιιάδεη κεηά από θάζε εκβάπηηζε. 

9. Σηελ εηηθέηα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη νηθείνη αξηζκνί Δ ησλ πξόζζεησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

Παξαθαινύκε όπσο ελεκεξσζνύλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο.  

 

      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ 

      ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

 

 

 

 

 

      ΘΩΜΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΑΡΗΘΜΟ Δ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΜΔΓΗΣΟ ΟΡΗΟ, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ / ΔΞΑΗΡΔΔΗ 

E 220 Γηνμείδην ηνπ ζείνπ 
 

ML = 150 mg / kg, κόλν λσπά, θαηεςπγκέλα θαη βα-

ζηά θαηεςπγκέλα θαξθηλνεηδή θαη θεθαιόπνδα · θαξ-

θηλνεηδή ηεο νηθνγέλεηαο Penaeidae, Solenoceridae θαη 

Aristaeidae μέσπι 80 μονάδερ ανά kg 

 

ML = 200 mg / kg, κόλν θαξθηλνεηδή ηεο νηθνγέλεηαο 

Penaeidae, Solenoceridae θαη Aristaeidae μεηαξύ 80 

και 120 μονάδων ανά kg 

 

ML = 300 mg / kg, κόλν θαξθηλνεηδή ηεο νηθνγέλεηαο 

Penaeidae, Solenoceridae θαη Aristaeidae άνω ηων 120 

μονάδων ανά kg 

 
Σο μέγιζηο όπιο αθοπά ζηα εδώδιμα μέπη. 

E 221 Θεηώδεο λάηξην 

E 222 Όμηλν ζεηώδεο λάηξην 

E 223 Μεηαδηζεηώδεο λάηξην 

E 224 Μεηαδηζεηώδεο θάιην 

E 226 Θεηώδεο αζβέζηην 

E 227 Όμηλν ζεηώδεο αζβέζηην 

E 228 Όμηλν ζεηώδεο θάιην 

E 300 Αζθνξβηθό νμύ quantum satis 

E 301 Αζθνξβηθό λάηξην quantum satis 

E 302 Αζθνξβηθό αζβέζηην quantum satis 

E 330 Κηηξηθό νμύ quantum satis 

E 331 Κηηξηθά άιαηα λαηξίνπ quantum satis 

E 332 Κηηξηθά άιαηα θαιίνπ quantum satis 

E 333 Κηηξηθά άιαηα αζβεζηίνπ quantum satis 

E 338 Φσζθνξηθό νμύ 

 

 

ML = 5000 mg / kg, κόλν θαηεςπγκέλα θαη βαζεηάο 

θαηάςπμεο καιάθηα θαη θαξθηλνεηδή 

 

 

Τα πξόζζεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλα ηνπο ή 

ζε ζπλδπαζκό 

E 339 Φσζθνξηθά άιαηα ηνπ λαηξίνπ 

E 340 Φσζθνξηθά άιαηα ηνπ θαιίνπ 

E 341 
Φσζθνξηθά άιαηα ηνπ αζβεζηί-

νπ 

E 343 
Φσζθνξηθά άιαηα ηνπ καγλε-

ζίνπ 

E 450 Γηθσζθνξηθά άιαηα 

E 451 Τξηθσζθνξηθά άιαηα 

E 452 Πνιπθσζθνξηθά άιαηα 

Δ 385 

Αηζπιελνδηακηλνηεηξανμηθό α-

ζβεζηηνλάηξην (άιαο ηνπ EDTA 

κε αζβεζηηνλάηξην) 

ML = 75 mg / kg, κόλν θαηεςπγκέλα θαη βαζηά θαηε-

ςπγκέλα θαξθηλνεηδή 

 

Δ 586 4-εμπινξεζνξθηλόιε 

ML = 2 mg / kg, κόλν λσπά, θαηεςπγκέλα ή βαζηά 

θαηεςπγκέλα θαξθηλνεηδή 

 

Ωο θαηάινηπν ζηε ζάξθα 
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