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Με βάσει τον κανονισμό 1169/2011 δίνονται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πληροφορίες για τις ουσίες και 
τα προϊόντα που περιέχονται στα τρόφιμα 
και προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξία. 

Ένα αδήλωτο αλλεργιογόνο σε τρόφιμο 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές 
στην υγεία του καταναλωτή, ή ακόμα και να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, επομένως η 
ορθή σήμανση θα αποτελέσει ένα 
αποτελεσματικό μέτρο για την 
καταπολέμηση των τροφικών αλλεργιών. 

 



Εφόσον ένα αλλεργιογόνο [στοιχείο 8, 
παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ)1169/2011] δεν 
αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος (στα 
ελληνικά), σύμφωνα με το στοιχείο (γ), 
παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Καν. 
(ΕΕ)1169/2011, ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ 
χαρακτηριστεί ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ -ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ [άρθρο 14 του Καν (ΕΚ) 
178/2002 και στοιχείο (ε), παράγραφος 8 του 
άρθρου 1 του Ν. 4235/2014]. 

 



Το ανωτέρω αποτελεί μη συμμόρφωση σε σχέση με 
τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των τροφίμων που 
θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, 
σύμφωνα με άρθρο 3, παράγραφο 2 του Ν. 
4235/2014 και επισύρει την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σύμφωνα με το άρθ.23 παράγραφος β6 
και παραπέμπει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή 
για την επιβολή ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με 
το άρθ. 27 του ίδιου νόμου. 

 



• Τα αλλεργιογόνα θα πρεπει να 
αναγράφονται στον κατάλογο των 
συστατικών με σαφή αναφορά στο όνομα 
της ουσίας ή του προϊόντος όπως 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ  του 
κανονισμού 1169/2011. 

•  Με τρόπο που θα τα καθιστά διακριτά από 
τα υπόλοιπα συστατικά που 
περιλαμβάνονται στο κατάλογο των 
συστατικών, για παράδειγμα μέσω της 
γραμματοσειράς, της μορφής ή του 
χρώματος του φόντου, πεζά κεφαλαία κ.α. . 



Οι καρποί με κέλυφος θα πρέπει να 
δηλώνονται στον κατάλογο των συστατικών 
με το ειδικό τους όνομα π.χ. αμύγδαλα, 
φουντούκια, καρύδια και όχι με τη γενική 
κατηγορία  

«καρπός με κέλυφος».  

Παράδειγμα: ψημένα αμύγδαλα 



Σε περιπτώσεις συστατικών που προέρχονται 
από δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, 
θα πρέπει να δηλώνεται με έμφαση το 
ειδικό όνομα του δημητριακού 



Παράδειγμα: 
•  αλεύρι σίτου, νιφάδες βρώμης. 

 Η λέξη γλουτένη μπορεί να προστίθεται 
εθελοντικά, αλλά μόνο το όνομα του 
δημητριακού θα πρέπει να τονίζεται.  

•  αλεύρι σίτου (περιέχει γλουτένη)  

Στις περιπτώσεις που η γλουτένη προστίθεται 
ως έχει, ως συστατικό, πρέπει πάλι να 
αναφέρεται και να τονίζεται το όνομα του 
δημητριακού.  

•  γλουτένη (σίτου) ή γλουτένη σίτου ή 
γλουτένη (από σίτο) 



Αν δεν υπάρχει κατάλογος 
συστατικών  

• Η αναγραφή των αλλεργιογόνων 
περιλαμβάνει τη λέξη «περιέχει», 
ακολουθούμενη από την ονομασία της 
ουσίας ή του προϊόντος όπως 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα II.  

• Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται 
έμφαση του αλλεργιογόνου  



Συσκευασίες ή περιέκτες που η μεγαλύτερη 
επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 
10cm2 – απαιτείται να αναγράφονται μόνο:  

• •η ονομασία πώλησης • κάθε συστατικό ή 
τεχνολογικό βοήθημα που προκαλεί 
αλλεργίες ή δυσανεξίες • η καθαρή ποσότητα 
του τροφίμου • η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία 
ανάλωσης 



ΔΕΝ επιτρέπεται να δηλώνεται εθελοντικά 
στην επισήμανση και ξεχωριστή δήλωση για 
τα αλλεργιογόνα 

π.χ.: περιέχει γάλα, αλεύρι σίτου, ή χρήση 
προειδοποιητικών συμβόλων, εκτός του 
καταλόγου των συστατικών. 



Πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία 
αλλεργιογόνων (Άρθρο 36) 

• Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τους 
κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) 
για την αποφυγή διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης 

• Πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία 
αλλεργιογόνων. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος… θα πρέπει να αναγράφεται η 
δήλωση: «Μπορεί να περιέχει ….» 

• Καν.(ΕΚ) αρ.178/2002 (Άρθρο 14(2)(α), Άρθρο 
19) Νόμος 4235(ΦΕΚ Α’ 32/2014) 

 



 

 

Συγκεκριμένα ο κανονισμός 1169/2011 προνοεί 
την υποχρέωση σήμανσης για την ύπαρξη 
αλλεργιογόνων στα προσυσκευασμένα και μη 
τρόφιμα 

Η ενημέρωση προς τους καταναλωτές αποτελεί τη 
βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την 
παρουσία συστατικών στα τρόφιμα που 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.  

 

 



 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ): 

 
 
1. Δημητριακά (σιτηρά) που περιέχουν 

γλουτένη, δηλαδή: σιτάρι (μονόκοκκο και 
δίκοκκο, «Ζέα», ντίκελ), σίκαλη, κριθάρι, 
βρώμη, όλυρα, σιτηρό kamut ή υβριδικές 
ποικιλίες τους, και προϊόντα με βάση τα 
δημητριακά αυτά (π.χ. άλευρα, προϊόντα 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής που 
περιέχουν αυτά τα συστατικά, μπέικιν 
πάουντερ εφόσον περιέχουν αλεύρι σίτου, 
πάστες, κέικ, φρυγανιές, παξιμάδια, 
παντεσπάνι, άμυλο σίτου, άμυλο κριθαριού, 
άμυλο σίκαλης),  



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
α) σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, 

συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης  

β) μαλτοδεξτρίνες με βάση το σιτάρι  

γ)  σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι·  

δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων π.χ. 
ουίσκι, συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.  

 



ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στα σιτηρά που περιέχουν γλουτένη,  

δεν ανήκουν το αλεύρι από καλαμποκι, 
από ρύζι, άμυλο καλαμποκιού, άμυλο 
ρυζιού, νισεστές, κορν φλάουερ. 

 



2. Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα 
καρκινοειδή (π.χ. καραβίδες, αστακός).  

3. Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά (π.χ. 
μαγιονέζα, μαρέγκες, αλβουμίνη).  

4. Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια, 
εκτός από:  

α) ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως 
φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή 
καροτενοειδών·  

β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που 
χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε 
μπίρες και οίνους 

 



5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση 
τις αραχίδες.  

6. Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια π.χ. 
σογιάλευρο, πρωτεΐνες σόγιας, λεκιθίνη σόγιας, 
εκτός από:  

α) πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που 
προέρχονται από σόγια  

β) τοκοφερόλες  

γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που 
προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα 
σόγιας·  

δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες 
φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας.  

 



7. Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα 
(συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), π.χ. 
όλα τα τυριά, μυζήθρα, ανθότυρος, βούτυρο 
γάλακτος, παγωτό με γάλα, γιαούρτι, κρέμα 
γάλακτος, πρωτεΐνες γάλακτος ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:  

α) τον ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων 
συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης·  

β) λακτιτόλη.  

 



8. Καρποί με κέλυφος, δηλαδή: αμύγδαλα, 
φουντούκια, καρύδια, καρύδια κάσιους, 
καρύδια πεκάν, καρύδια Βραζιλίας, 
φυστίκια, καρύδια μακαντάμια ή καρύδια 
Κουίνσλαντ και προϊόντα με βάση τα 
ανωτέρω, εκτός από καρπούς με κέλυφος 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αλκοολούχων αποσταγμάτων 
συμπεριλαμβανομένης της αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.  

 



9. Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.  
10. Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι (π.χ. 

μουστάρδα) 
11. Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους 

σπόρους σησαμιού (π.χ. μακεδονικός χαλβάς, ταχίνι, 
ΣΗΣΑΜΕΛΑΙΟ) 

12. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις (π.χ. 
απαντώνται σε αποξηραμένες σταφίδες, κρασί, 
αποξηραμένα φρούτα, ΠΕΤΙΜΕΖΙ, ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ) σε 
συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre 
εκφρασμένα ως διοξείδιο του θείου που 
υπολογίζονται στα προϊόντα που προσφέρονται 
έτοιμα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
 



13. Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο 
(π.χ. πρωτεΐνη λούπινου που χρησιμοποιείται 
στην αρτοποιία) 

14. Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια 
(π.χ. χταπόδια, αχιβάδες, καλαμάρια) 

 



Το διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις 
(μπορεί να υπάρχουν στα κρασιά, 
αλκοολούχα ποτά, σταφίδα, σταφιδίνη) με 
επιτρεπτό όριο το 10 mg/kg και η γλουτένη 
με επιτρεπτό όριο τα 20mg/kg για τα έτοιμα 
προς κατανάλωση τρόφιμα.  

Προϊόντα με γλουτένη λιγότερη ή ίση με 20 
mg/kg επισημαίνονται με τον όρο «χωρίς 
γλουτένη». με 20-100 mg/kg επισημαίνονται 
με τον όρο «Πολύ Χαμηλή Ποσότητα 
Γλουτένης».  

 

 



• ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ 
ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ.  

• ΕΙNAI ΟΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ OI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΤΡΟΦΙΜΟ.  

• Για παράδειγμα στα προϊόντα όπως κέικ, κρέμες,  
μαγιονέζα, πρέπει να ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ποια 
αλλεργιογόνα συστατικά απαντώνται. 

 



Για τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα 

ΌΤΑΝ η πληροφορία για τα αλλεργιογόνα 
δίνεται και γραπτώς και προφορικά θα 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πληροφορία 
είναι ακριβής και ότι είναι πάντα η ίδια και 
να δίνεται πριν ολοκληρωθεί η πώληση του 
προϊόντος. 



H παροχή των πληροφοριών για παρουσία 
ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες, πρέπει να είναι 
άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο 
χώρο πώλησης-προσφοράς των μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων ή στις 
περιπτώσεις της πώλησης εξ’ αποστάσεως 
πριν την πραγματοποίηση της αγοράς.  

 



Η χρήση σημάτων που παραπέμπουν στην 
παρουσία ή μη ουσιών ή προϊόντων που 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες δεν είναι 
απαγορευτική με την προϋπόθεση ότι αυτή 
συνοδεύει/συμπληρώνει την ονομασία της 
ουσίας ή του προϊόντος που περιέχει 
αλλεργιογόνο συστατικό.  

Σε κάθε περίπτωση η πληροφορία για την 
παρουσία (ή σε ίχνη) αλλεργιογόνων συστατικών 
που αναφέρονται θα πρέπει να αναθεωρούνται 
άμεσα σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης των 
προϊόντων με ευθύνη της επιχείρησης.  



 

Προτεινόμενοι τρόποι επικοινωνίας των 
υποχρεωτικών ενδείξεων ουσίες ή προϊόντα που 

προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες)  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ προς τον 

τελικό καταναλωτή, σύμφωνα με την Υπουργικη 
αποφαση 2019 

 
 

• Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν 
αλλεργίες και δυσανεξίες σε έντυπο ή 
ηλεκτρονικό υλικό, άμεσα διαθέσιμο στον 
πελάτη. 

• Ετικέτες (ταμπέλες) που συνοδεύουν το 
τρόφιμο. 

• Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν 
αλλεργίες και δυσανεξίες στους 
τιμοκαταλόγους της επιχείρησης. 
 



• Πινακίδες σε εμφανές σημείο του 
καταστήματος που αναγράφουν τα 
περιεχόμενα συστατικά που προκαλούν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά είδος τροφίμου. 

• Πινακίδες σε εμφανές σημείο του 
καταστήματος ή/και ένδειξη επί των 
τιμοκαταλόγων που να παραπέμπουν τις 
ευπαθείς ομάδες να συμβουλευτούν το 
εξειδικευμένο προσωπικό ή 
έντυπα/ηλεκτρονικά μέσα, εντός της 
επιχείρησης. 
 



Παράδειγμα έντυπης παρουσίασης ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΕΙΚ 
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Χ Δεν υπάρχει 



Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας 

«ισχυρισμός »  αναφερόμενος σε τρόφιμο: 
Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι 
υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εικαστικής, γραφικής ή συμβολικής απεικόνισης, 
υπό οποιαδήποτε μορφή, που δηλώνει, 
υποδεικνύει ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

[Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006] 



« ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής »:  

 
Κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
τρόφιμο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες λόγω: 

 
α) της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) που 
i) παρέχει, 
ii) παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή 
iii) δεν παρέχει,  
 
ή/και 
 
β) των θρεπτικών και άλλων ουσιών που 
i) περιέχει, 
ii) περιέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή 
iii) δεν περιέχει 

 
[Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006] 

 
Πχ. χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά, πλούσιο σε φυτικές ίνες 



« ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας »:  
 
Κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ κατηγορίας 
τροφίμων, τροφίμου ή συστατικού του και υγείας. 
 
[Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006] 
 
Πχ. γάλα και μείωση κινδύνου εμφάνισης οστεοπόρωσης 



Επισήμανση 

• Εμπορική ονομασία προϊόντος 
• Λογότυπος εταιρείας παραγωγής 
• Καθαρό βάρος 
• Ημερομηνία λήξης, ημερομηνία 
 παραγωγής (για νωπά προϊόντα). 
• Αριθμός παρτίδας  
• Κωδικός αριθμός προϊόντος, συνήθως σε 

ιστογραμμικό κώδικα (barcode) 
• Συστατικά 
• Διατροφική ετικέτα (βάρος μερίδας, 
 απόδοση σε θερμίδες, ανάλυση σε 

μάκρο- και μίκρο-θρεπτικά συστατικά, 
κάλυψη της συνιστώμενης ημερήσιας 
πρόσληψης από τα μικροθρεπτικά) 

• Οικολογική σήμανση 
• Σήμανση σχετική με τη συσκευασία 
• Σήματα ποιότητας (ΠΟΠ, ISO 9001 κλπ) 
• Σήμανση για τρόφιμα ή συστατικά τους 

από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς 

• Σήμανση για τρόφιμα ή συστατικά τους 
που έχουν ακτινοβοληθεί 
 
 

 

Ισχυρισμοί:  
 
• κοινωνικοί (π.χ. νηστίσιμο, kosher, 

halal),  
• ποσοτικοί ή ποιοτικοί (σε 
 σύγκριση με άλλα προϊόντα),  
• οικονομικοί (σχετικά με την τιμή), 
• διατροφικοί  
• υγείας 
• γεωγραφικοί (για την προέλευση του 

προϊόντος) 
 
: 

 



Πεδίο εφαρμογής  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 
 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους ισχυρισμούς 

διατροφής και υγείας, συμπεριλαμβάνοντας: 
• τις ανακοινώσεις εμπορικού χαρακτήρα (επισήμανση, 

παρουσίαση και διαφημιστικές εκστρατείες)·  
• τα εμπορικά σήματα και τις λοιπές εμπορικές ονομασίες 

που δύνανται να εκληφθούν ως ισχυρισμοί διατροφής ή 
υγείας. 

• Εφαρμόζεται στους ισχυρισμούς διατροφής που 
αναφέρονται σε κάθε τύπο τροφίμου προοριζόμενου για 
τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των 
τροφίμων που προορίζονται για τον εφοδιασμό 
νοσοκομείων, κυλικείων και λοιπών παρόμοιων μονάδων 



Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
 

 Γενικές αρχές για όλους τους ισχυρισμούς (άρθρο 3) 
 

 Η χρήση των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής και 
υγείας δεν πρέπει: 

 
 α) να είναι ψευδής, διφορούμενη ή παραπλανητική, 
 
 β) να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια 

ή/και τη θρεπτική   επάρκεια των άλλων τροφίμων, 
 
  



γ) να ενθαρρύνει ή να εμφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική 
κατανάλωση ενός τροφίμου, 

 
δ) να δηλώνει, να υποδηλώνει ή να υπονοεί ότι η 

ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παρέχει 
επαρκείς ποσότητες των θρεπτικών ουσιών, 

 
ε) να αναφέρεται σε αλλαγές των λειτουργιών του 

οργανισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αισθήματα φόβου στον καταναλωτή ή να εκμεταλλευθούν 
το φόβο του, είτε μέσω λεκτικών, είτε εικαστικών, 
γραφικών ή συμβολικών παραστάσεων. 

 



Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και προϋποθέσεις 
χρήσης τους 

 
Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
• ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 40Kcal (170 

KJ)/100g και λιγότερο από 20Kcal (80KJ)/100mL.* 
• ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ όπου μειώνεται κατά τουλάχιστον 30%, με αναφορά 

του μειωμένου συστατικού στο οποίο οφείλεται αυτό. 
• ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 4Kcal 

(17KJ)/100mL. * 
• ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο 

από 3g του λίπους ανά 100g ή 1.5g του λίπους ανά 100mL. * 
• ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΟΣ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 0.5g του λίπους ανά 

100g ή100mL.Οι αξιώσεις που εκφράζονται ως "X% χωρίς λίπος" 
απαγορεύονται. * 

• ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 
1.5g του κορεσμένου λίπους ανά 100g για τα στερεά ή 0.75g ανά 100ml για 
τα υγρά και σε καθεμία περίπτωση το κορεσμένο λίπος δεν πρέπει να 
παρέχει περισσότερο από 10% της ενέργειας. * 

• ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 0.1g του 
κορεσμένου λίπους ανά 100g ή 100mL. * 
 



• ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΖΑΧΑΡΗ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 5g 
σακχαρόζη ανά 100g ή 100mL. * 

• ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 0.5g 
σακχαρόζη ανά 100g ή 100mL. * 

• ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ όπου το προϊόν δεν περιέχει 
οποιαδήποτε προστιθέμενη γλυκαντική ύλη. 

• ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ ή ΑΛΑΤΙ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο 
από 0.12g του νατρίου, ή το ισοδύναμο σε αλάτι, ανά 100g ή 
ανά 100mL. * 

• ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ ή ΑΛΑΤΙ όπου το προϊόν περιέχει 
λιγότερο από 0.04g του νατρίου, ή το ισοδύναμο σε αλάτι, ανά 
100g ή ανά 100mL. * 

• ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ ή ΑΛΑΤΙ όπου το προϊόν περιέχει λιγότερο από 
0.005g του νατρίου, ή το ισοδύναμο σε αλάτι, ανά 100g. * 

• ΠΗΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ όπου το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3g 
φυτικών ινών ανά 100g ή τουλάχιστον 1.5g ανά 100Kcal. * 

• ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ όπου το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 
6g φυτικών ινών ανά 100g ή τουλάχιστον 3g ανά 100Kcal. * 
 
 



• ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ όπου τουλάχιστον 12% της θερμιδικής αξίας των 
τροφίμων παρέχεται από πρωτεΐνες. *. 

• ΥΨΗΛΟ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ όπου τουλάχιστον 20% της θερμιδικής αξίας των 
τροφίμων παρέχεται από πρωτεΐνες. * 

• ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ή/και ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ όπου το προϊόν περιέχει 
τουλάχιστον 15% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης ανά 100g ή 
100mL. 

• ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ή/και ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, 
όπου το προϊόν περιέχει βιταμίνες ή/και ιχνοστοιχεία σε ένα σημαντικό 
ποσοστό. 

• ΥΨΗΛΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ή/και ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, όπου το προϊόν περιέχει 
τουλάχιστον δύο φορές την αξία "της πηγής βιταμινών και ιχνοστοιχείων". * 

• ΠΕΡΙΕΧΕΙ … (όνομα της ουσίας), όπου το προϊόν περιέχει κάποιο ιδιαίτερο 
συστατικό σε ένα σημα ντικό ποσοστό. * 

• ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ … (όνομα του θρεπτικού συστατικού) όπου η αύξηση 
στοπεριεχόμενο είναι τουλάχιστον 30%. 

• ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΕ ... (όνομα του θρεπτικού συστατικού) όπου η μείωση στο 
περιεχόμενο είναι τουλάχιστον 30% για τα μάκρο- και 10% για τα 
μικροθρεπτικά συστατικά. 

• LIGHT (ΛΑΪΤ) αντίστοιχα με τον όρο ΛΙΓΟΤΕΡΟ με αναφορά του συστατικού 
ή της ιδιότητας στο οποίο οφείλεται αυτό. 

 
. 

 



Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 

Η χρήση ισχυρισμών υγείας κατά την επισήμανση, 
παρουσίαση ή διαφήμιση πρέπει να συνοδεύεται από : 

 
• δήλωση που να επισημαίνει τη σπουδαιότητα μιας ποικίλης 

και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου 
ζωής·  

• την ποσότητα του τροφίμου και τον τρόπο κατανάλωσης 
που εξασφαλίζει το προβαλλόμενο όφελος·  

• δήλωση προς τα άτομα που πρέπει να αποφεύγουν την 
ουσία αυτή 

• προειδοποίηση για τους κινδύνους για την υγεία σε 
περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης 

• Η μνεία γενικών, μη προσδιοριζομένων, ευεργετικών 
αποτελεσμάτων της θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου στο 
σύνολο της υγείας ή στην ευεξία ως αποτέλεσμα καλής 
υγείας είναι δυνατή μόνον εάν συνοδεύεται από 
συγκεκριμένο ισχυρισμό επί θεμάτων υγείας. 
 



Κοινοτικό μητρώο ισχυρισμών 
επί θεμάτων διατροφής και υγείας 

 
 Καταρτίζεται από την Επιτροπή, κατόπιν εισηγήσεων της  
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/regis

ter/public/?event=search 
 Περιλαμβάνει: 
• τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής, τους όρους και 

περιορισμούς που ισχύουν γι αυτούς, όπως προβλέπεται στο 
Παράρτημα του Κανονισμού 1924/2006 , 

• τους εγκεκριμένους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας, τους 
όρους και περιορισμούς που ισχύουν γι' αυτούς 

• τον κατάλογο των απορριφθέντων ισχυρισμών επί θεμάτων 
υγείας και τους λόγους απόρριψής τους. 

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search


ΑΡΘΡΟ 7, 1169/2011 

• Η επισήμανση και ο τρόπος που γίνεται αυτή δεν 
πρέπει: 

 

 A. Να είναι τέτοιας φύσης που να οδηγεί σε πλάνη τον 
καταναλωτή, ιδιαίτερα: 

 - όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και 
ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη 
σύνθεση, την ποσότητα, τη συντήρηση, τον τόπο 
παραγωγής ή προέλευσης, τον τρόπο παρασκευής ή 
λήψης. 

 - να αποδίδει στο τρόφιμο δράση ή ιδιότητες που δεν 
έχει. 

 - να παρουσιάζει ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ενώ αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν 
όλα τα παρόμοια τρόφιμα 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 


