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Ο ρόλος της ετικέτας στις συσευασίες τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων

Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν

Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Παρέχει πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα

Παρέχει πληροφορίες για την επικοινωνία του καταναλωτή με την 
εταιρεία παραγωγής
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Οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην επισήμανση 
καθορίζονται από τη Νομοθεσία Τροφίμων 

Επισήμανση Τροφίμων

Εξέλιξη της Ευρωπαικής Νομοθεσίας 
για την Επισήμανση των Τροφίμων

Οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην επισήμανση 
καθορίζονται από τη Νομοθεσία Τροφίμων 

Επισήμανση Τροφίμων

Η βασική νομοθετική πράξη που ρυθμίζει θέματα επισήμανσης των τροφίμων 
είναι η 

Οδηγία 2000/13/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων, η οποία έχει τροποποιηθεί από: Οδηγία 
2001/101/ΕΚ, Οδηγία 2002/86/ΕΚ, Οδηγία 2003/89/ΕΚ 

Η οδηγία εφαρμόζεται στα προσυσκευασμένα τρόφιμα που προορίζονται να 
παραδοθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή ή στα εστιατόρια, τα νοσοκομεία 
και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης.
Δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή εκτός της 
Κοινότητας

*Όλη η Ευρωπαική νομοθεσία που αφορά στην επισημανση των τροφίμων παρουσιάζεται αναλυτικά στη 
διάλεξη «Νομοθεσία Τροφίμων»
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Επισήμανση Τροφίμων

Ορισμοί (Οδ. 2000/13/ΕΚ, Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 

Επισήμανση: 
οι μνείες, ενδείξεις, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εικόνες ή σύμβολα 
που αναφέρονται σε ένα τρόφιμο και φέρονται σε κάθε συσκευασία, 
πινακίδα, ετικέτα, που συνοδεύουν ή αναφέρονται στο τρόφιμο.

Προσυσκευασμένο τρόφιμο: 
Η μονάδα πώλησης που παρουσιάζεται ως έχει στον τελικό καταναλωτή. 
Αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη συσκευασία του, η οποία το καλύπτει 
ολικά ή μερικά, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να τροποποιηθεί το 
περιεχόμενο χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.

Επισήμανση Τροφίμων

Απαιτήσεις για τη φύση της επισήμανσης (Οδ. 2000/13/ΕΚ) 

Η επισήμανση, δεν πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε:

α) να είναι φύσεως τέτοιας, ώστε να οδηγεί σε πλάνη τον αγοραστή, ιδίως:

i) ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις 
ιδιότητες, την σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, την καταγωγή ή 
προέλευση, τον τρόπο παρασκευής ή λήψεως,
ii) με την απόδοση από τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει,
iii) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην 
πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά·

β) να αποδίδει σε ένα τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και θεραπείας 
οποιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας (πλην των φυσικών μεταλλικών νερών και 
των τροφίμων που προορίζονται για ειδική διατροφή για τα οποία υπάρχουν 
ιδιαίτερες κοινοτικές διατάξεις). 
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΠΤ)

Η επισήμανση των τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
υποχρεωτικές ενδείξεις:

1. Ονομασία πώλησης
2. Κατάλογος συστατικών
3. Ποσότητα ορισμένων συστατικών/κατηγοριών

συστατικών (QUID)
4. Καθαρή ποσότητα
5. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας / Χρονολογία 

ανάλωσης 
6. Συνθήκες διατήρησης και χρήσης
7. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του 

παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή στην 
Ε.Ε.

8. Τόπος παραγωγής ή προέλευσης
9. Οδηγίες χρήσης
10.Αλκοολικός τίτλος (ποτά με περιεκτ. σε οινόπνευμα > 

1.2% κ.ο.)
11.Αλλεργιογόνες ουσίες (Οδ. 2003/89, ΚΤΠ)
12.Κωδικός αριθμός παρτίδας (Οδ. 89/396)

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΠΤ)

Παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων

Οι ενδείξεις που προβλέπονται πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και να 
αναγράφονται σε εμφανή θέση και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες, 
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να σκεπάζονται, να κρύβονται ή να διαχωρίζονται 
από άλλες ενδείξεις ή εικόνες.

Οι ενδείξεις 1, 4, 5 και 10 πρέπει να ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Όταν τα τρόφιμα είναι προσυσκευασμένα, οι ενδείξεις που προβλέπονται 
αναγράφονται πάνω στην προσυσκευασία ή σε μια ετικέτα συνδεδεμένη με αυτή.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΠΤ)

Παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων

οι ενδείξεις που προβλέπονται είναι δυνατόν να αναγράφονται μόνο στα 
σχετικά με τα τρόφιμα αυτά εμπορικά έγγραφα εφόσον εξασφαλισθεί ότι τα 
έγγραφα αυτά, που θα περιλαμβάνουν όλες τις αναγραφόμενες στην ετικέτα 
ενδείξεις, είτε θα συνοδεύουν τα τρόφιμα στα οποία αναφέρονται είτε θα 
αποστέλλονται ταυτόχρονα ή πριν από την παράδοσή τους,όταν τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα:
- προορίζονται μεν για τον τελικό καταναλωτή αλλά διατίθενται στο εμπόριο σε 
στάδιο που προηγείται στο εμπόριο σε στάδιο που προηγείται της πώλησης 
στον τελικό καταναλωτή και όταν το στάδιο αυτό δεν είναι η πώληση σε μονάδα 
ομαδικής εστίασης,
- προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής εστίασης προκειμένου να 
παρασκευασθούν, να μεταποιηθούν, να τεμαχισθούν, ή να πωληθούν,

στις παραπάνω περιπτώσεις που ορίζονται στο στοιχείο οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στα σημεία 1, 5, 7 καθώς και ενδεχομένως η ένδειξη που 
προβλέπει το άρθρο 10 αναγράφονται επίσης στην εξωτερική συσκευασία εντός 
της οποίας προσφέρονται τα τρόφιμα στο εμπόριο.

Επισήμανση Τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Πρόκειται για την ονομασία που προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις για το 
τρόφιμο αυτό ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες, από τις νομοθετικές διατάξεις ή τις 
συνήθειες που ισχύουν στο κράτος μέλος εμπορίας (π.χ. γιαούρτι, τυρί, γάλα, 
σοκολάτα, μαρμελάδα, χυμός, ουίσκι)

Είναι επίσης αποδεκτή η ονομασία πώλησης που χρησιμοποιείται στο κράτος 
παραγωγής, εκτός εάν, παρά τις λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις και την προσθήκη 
άλλων περιγραφικών πληροφοριών, δημιουργεί σύγχυση στο κράτος εμπορίας. 

Η ονομασία πώλησης πρέπει να περιλαμβάνει, εξάλλου, ένδειξη περί της φυσικής 
κατάστασης και της διαδικασίας επεξεργασίας του τροφίμου (π.χ.: σε σκόνη, 
λυοφιλιωμένο, κατεψυγμένο, συμπυκνωμένο, καπνιστό) στην περίπτωση που η 
παράλειψη της ένδειξης αυτής θα μπορούσε να προκαλέσει εσφαλμένη εντύπωση 
στον αγοραστή. Αντιθέτως, ενδεχόμενη επεξεργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει 
να αναφέρεται πάντοτε.

Η ονομασία πωλήσεως δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί με εμπορικό ή 
βιομηχανικό σήμα ή με εμπορική ονομασία.

Ονομασία πώλησης
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

ΟνομασίαΟνομασία
πώλησηςπώλησης

Ονομασία πώλησης

ΕμπορικόΕμπορικό
ΌνομαΌνομα--ΣήμαΣήμα

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Με τον όρο συστατικό νοείται κάθε ουσία, περιλαμβανομένων και των 
προσθέτων, η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή την ετοιμασία ενός 
τροφίμου και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν ενδεχομένως σε 
τροποποιημένη μορφή.
Όταν ένα συστατικό τροφίμου προέρχεται το ίδιο από περισσότερα συστατικά, 

τα τελευταία αυτά θεωρούνται συστατικά του τροφίμου αυτού.
Δεν θεωρούνται εν τούτοις συστατικά:

i) τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη 
διαδικασία παρασκευής για να προστεθούν και πάλι κατόπιν σε ποσότητα που 
δεν υπερβαίνει την αρχική περιεκτικότητα
ii) τα πρόσθετα:
- των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός, 
ότι περιείχοντο σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού και υπό την 
επιφύλαξη ότι δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό 
προϊόν
- που χρησιμοποιούνται ως υποβοηθητικά της τεχνολογίας
iii) ουσίες που χρησιμοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες 
ή φορείς για πρόσθετα και αρωματικές ύλες.

Κατάλογος συστατικών
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Ο κατάλογος των συστατικών συνίσταται στην παράθεση όλων των 
συστατικών του τροφίμου, κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητος ως προς το 
βάρος κατά τη στιγμή της χρησιμοποιήσεώς τους στην παρασκευή του τροφίμου. 
Του καταλόγου προηγείται κατάλληλη ένδειξη που περιλαμβάνει τη λέξη 
“συστατικά”

το νερό που προστίθεται και τα πτητικά συστατικά αναγράφονται στον 
κατάλογο με την σειρά βάρους στο τελικό προϊόν. Η ποσότητα του νερού που 
προστίθεται ως συστατικό σε ένα τρόφιμο προσδιορίζεται, αν αφαιρέσουμε από 
την ολική ποσότητα του τελικού προϊόντος την ολική ποσότητα των άλλων 
συστατικών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η ποσότητα αυτή μπορεί να μη 
λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5 % του τελικού προϊόντος·

τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή 
και ανασυνιστώνται κατά την παρασκευή είναι δυνατό να αναγράφονται στον 
κατάλογο με τη σειρά βάρους πριν από τη συμπύκνωση ή την αφυδάτωση·

Κατάλογος συστατικών

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

στην περίπτωση συμπυκνωμένων ή αφυδατωμένων τροφίμων στα οποία 
πρέπει να προστεθεί νερό, η αναγραφή των συστατικών μπορεί να γίνει κατά την 
κατιούσα σειρά περιεκτικότητας στο ανασυνιστάμενο προϊόν, αρκεί ο κατάλογος 
των συστατικών να συνοδεύεται από μια ένδειξη όπως "συστατικά 
ανασυσταθέντος προϊόντος" ή "συστατικά προϊόντος ετοίμου για κατανάλωση"·

στην περίπτωση μιγμάτων φρούτων ή λαχανικών, από τα οποία κανένα δεν 
υπερτερεί σημαντικά κατά βάρος, τα συστατικά αυτά μπορεί να αναγράφονται με 
οποιαδήποτε σειρά υπό την επιφύλαξη ότι ο κατάλογος των εν λόγω συστατικών 
θα συνοδεύεται από ένδειξη όπως "σε ποικίλη αναλογία"·

στην περίπτωση μιγμάτων μπαχαρικών φρούτων ή αρωματικών φυτών, από τα 
οποία κανένα δεν υπερτερεί σημαντικά κατά βάρος, τα συστατικά αυτά είναι 
δυνατό να αναγράφονται με οποιαδήποτε σειρά υπό την επιφύλαξη ότι ο 
κατάλογος των εν λόγω συστατικών θα συνοδεύεται από ένδειξη όπως "σε 
ποικίλη αναλογία"·

Κατάλογος συστατικών
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Η επισήμανση των τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει την κατηγορία 
προσθέτου, ακολουθούμενο από το ειδικό όνομα του προσθέτου ή τον αριθμό Ε, 
π.χ. συντηρητικό: διοξείδιο του θείου ή συντηρητικό (Ε 220)

Κατάλογος συστατικών-Πρόσθετα

Ορισμένα ένζυμαΕνισχυτικά γεύσης
ΧρωστικέςΔιορθωτικά οξύτητας
Υλικά επικάλυψηςΔιογκωτικές ύλες
Υγροσκοπικά μέσαΓλυκαντικά
ΣυντηρητικάΓαλακτωματοποιητές
ΣταθεροποιητέςΒελτιωτικά αλεύρων
ΣκληρυντικάΑντισυσσωματικά
ΠηκτοματοποιητέςΑντιοξειδωτικά
Μέσο οξίνισηςΑντιαφριστικά

Κατηγορίες προσθέτων 

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

οι αρωματικές ύλες αναφέρονται με τον όρο ‘αρωματική (ες) ύλη (ες)’ ή με 
ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή της αρωματικής ύλης

Όροι

‘με γλυκαντικά’, όταν γίνεται χρήση γλυκαντικών ενώσεων και η ένδειξη αυτή 
πρέπει συνοδεύει την ονομασία πώλησης

‘περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης’, σε τρόφιμα που περιέχουν ασπαρτάμη

‘η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση’, σε τρόφιμα που 
περιέχουν πολυόλες σε ποσοστό >10%

‘σε προστατευτική ατμόσφαιρα’, για τρόφιμα των οποίων ο  χρόνος 
διατηρησιμότητας παρατάθηκε με τη χρήση εγκεκριμένων αερίων κατά τη 
συσκευασία τους

Κατάλογος συστατικών-Αρωματικές ύλες, Γλυκαντικά, Ατμόσφαιρα
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Η ένδειξη των συστατικών δεν απαιτείται στην περίπτωση:

νωπών φρούτων και λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, τα 
οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία,
αεριούχων νερών, των οποίων η ονομασία δηλώνει το χαρακτηριστικό τους αυτό,
ξυδιών ζυμώσεως, που προέρχονται αποκλειστικά από ένα μόνο βασικό προϊόν 
και εφόσον δεν έχει προστεθεί άλλο συστατικό·
τυριών,βουτύρου,γαλάκτων και αφρογαλάκτων που έχουν υποστεί ζύμωση, εφ' 
όσον δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά προϊόντα, τα 
ένζυμα και τις καλλιέργειες μικροοργανισμών που είναι αναγκαία για την 
παρασκευή τους ή το αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τυριών εκτός από τα 
νωπά ή ανακατειργασμένα·
προϊόντων που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό,υπό τον όρο ότι η 
ονομασία πώλησης ταυτίζεται με το όνομα του συστατικού,ή υπό τον όρο ότι η 
ονομασία πώλησης επιτρέπει τον καθορισμό της φύσης του συστατικού χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

Κατάλογος συστατικών-Που δεν απαιτείται

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Κατάλογος συστατικών

ΚατάλογοςΚατάλογος
συστατικώνσυστατικών
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Ποσότητα ορισμένων συστατικών/κατηγοριών συστατικών (QUID)

Η ένδειξη της ποσότητας ενός συστατικού ή μιας κατηγορίας συστατικών που 
χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου είναι 
υποχρεωτική:

α) όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών εμφανίζονται στην 
ονομασία πώλησης ή ο καταναλωτής τα συνδέει, γενικά με την ονομασία 
πώλησης
β) όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών διακρίνονται σαφώς στην 
επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση,
γ) όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών έχουν ουσιαστική 
σημασία για το χαρακτηρισμό ενός τροφίμου και για τη διάκρισή του από άλλα 
προϊόντα με τα οποία είναι δυνατό να συγχέεται λόγω της ονομασίας ή της 
εμφάνισής του

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Ποσότητα ορισμένων συστατικών/κατηγοριών συστατικών (QUID)

ππ.χ. .χ. ΒιτάμΒιτάμ με γιαούρτιμε γιαούρτι
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Καθαρή ποσότητα

Η καθαρή ποσότητα των προσυσκευασμένων τροφίμων εκφράζεται σε μονάδες όγκου για 
τα υγρά,σε μονάδες μάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση, 
το λίτρο, το εκατοστόλιτρο, το χιλιοστόλιτρο ή άλλως το χιλιόγραμμο ή το γραμμάριο.

Όταν μία προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς 
προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια ποσότητα, του ίδιου προϊόντος, η ένδειξη της 
καθαρής ποσότητας δίνεται με αναγραφή της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε 
αυτοτελή συσκευασία και του ολικού αριθμού των συσκευασιών αυτών. Οι ενδείξεις αυτές 
δεν είναι ωστόσο υποχρεωτικές, όταν ο ολικός αριθμός των αυτοτελών συσκευασιών 
διακρίνεται σαφώς και είναι δυνατό να μετρηθεί εύκολα απ' έξω και όταν μια τουλάχιστον 
ένδειξη της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία είναι 
δυνατόν αν διακρίνεται καθαρά απ' έξω.

Όταν μία προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες 
που δεν θεωρούνται μονάδες πωλήσεως, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δίνεται με 
αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού αριθμού των αυτοτελών 
συσκευασιών. Οι κοινοτικές διατάξεις και, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, οι εθνικές διατάξεις 
είναι δυνατόν για ορισμένα τρόφιμα να μην επιβάλλουν την ένδειξη του ολικού αριθμού των 
αυτοτελών συσκευασιών.

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Καθαρή ποσότητα

Στην περίπτωση τροφίμων που κανονικά πωλούνται με το κομμάτι, τα κράτη μέλη 
δύνανται να μην καθιστούν υποχρεωτική την ένδειξη της καθαρής ποσότητας, με την 
επιφύλαξη ότι ο αριθμός των κομματιών θα διακρίνεται καθαρά και θα μετριέται εύκολα απ' 
έξω ή, εάν όχι, ότι θα δηλώνεται στη σήμανση.

Όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως στην επισήμανση 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο βάρος του τροφίμου αυτού.

Η ένδειξη της καθαρής ποσότητας δεν είναι υποχρεωτική για τα τρόφιμα:

α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους και που 
πωλούνται με το κομμάτι ή ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή·
β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα. Η 
διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται ωστόσο στην περίπτωση των μπαχαρικών και αρωματικών 
φυτών.
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας-Χρονολογία ανάλωσης 

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ενός τροφίμου είναι η χρονολογία, μέχρι την 
οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε κατάλληλες συνθήκες 
διατηρήσεως.
Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δίνεται με την ένδειξη:

"ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ...", εφ' όσον περιλαμβάνεται και η ακριβής ημέρα,
"ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος ...", στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Η χρονολογία αποτελείται από την ένδειξη, καθαρά και με τη σειρά, της ημέρας, του μήνα 
και του έτους.
Εν τούτοις :

- για τρόφιμα με διατηρησιμότητα <3 μήνες, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα
Π.χ Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από…ημέρα/μήνας [15/02] 

- για τρόφιμα με διατηρησιμότητα <18 μήνες αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους
Π.χ Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…μήνας/έτος [τέλος 02/2006]

για τρόφιμα με διατηρησιμότητα >18 μήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους
Π.χ Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…έτος [τέλος 2006]

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας-Χρονολογία ανάλωσης 

Στην περίπτωση των τροφίμων που είναι μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα
και τα οποία για το λόγο αυτό ενδέχεται ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα, να 
αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία η «ημερομηνία ελάχιστης 
διατήρησης» αντικαθίσταται από την «ημερομηνία ανάλωσης»
Π.χ Ανάλωση μέχρι…ημέρα/μήνα/έτος [15/02/2006]

Η Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν απαιτείται σε:
Νωπά φρούτα και λαχανικά
Οίνους
Ποτά με κατ΄όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλη > 10%
Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί και νέκταρ φρούτων, αλκοολούχα ποτά σε 

συσκευασίες μεγαλύτερες των 5 λίτρων για μονάδες μαζικής εστίασης
Προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής που καταναλώνονται σε 24 ώρες
Ξύδι
Μαγειρικό αλάτι
Σάκχαρα σε στερεά μορφή και σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται από 

αρωματισμένα και χρωματισμένα σάκχαρα
Τσίχλες-μαστίχες
Ατομικές μερίδες παγωτών
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας-Χρονολογία ανάλωσης 

Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις για τη Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας η 
τη Χρονολογία ανάλωσης συμπληρώνονται με αναγραφή των συνθηκών 
διατηρήσεως με την τήρηση των οποίων εξασφαλίζεται η αναγραφόμενη 
διατηρησιμότητα

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσεως πρέπει να δίνονται με τρόπο που να επιτρέπουν την 
κατάλληλη χρήση του τροφίμου αυτού
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Επωνυμία και στοιχεία επιχείρησης παρασκευής ή συσκευασίας ή πώλησης

Η Επωνυμία και τα στοιχεία επιχείρησης παρασκευής ή συσκευασίας ή
πώλησης είναι υποχρεωτικά

Προϊόν ιδιωτικής ετικέταςΣτοιχεία παρασκευαστή

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  (Οδ. 2000/13/ΕΚ, ΚΤΠ)

Προέλευση

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης ενός τροφίμου αναφέρεται στην περίπτωση 
που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον 
πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του 
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αναγραφή αλλεργιογόνων ουσιών (Οδ. 2003/89/ΕΚ, ΚΤΠ) 

Κατάλογος αλλεργιογόνων ουσιών, των οποίων η αναγραφή είναι υποχρεωτική 
στην επισήμανση των τροφίμων:

Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (σιτάρι, σίκαλη, βρώμη, κλπ)
Σπόροι σησαμιού 
Καρκινοειδή και προϊόντα αυτών
Αυγά και προϊόντα αυτών
Ψάρια και προϊόντα αυτών
Αραχίδες και προϊόντα αυτών
Σόγια και προϊόντα αυτής
Γάλα και προϊόντα αυτών (και λακτόζη) 
Καρποί με κέλυφος (αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια) και 

προϊόντα αυτών
Σέλινο και προϊόντα αυτού
SO2 και θειώδεις ενώσεις, σε συγκέντρωση > 10 mg / Kg ή lt

Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αναγραφή αλλεργιογόνων ουσιών (Οδ. 2003/89/ΕΚ, ΚΤΠ) 

Συστατικά που ανήκουν στον κατάλογο
αλλεργιογόνων ουσιών
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Επισήμανση Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Κωδικός αριθμός παρτίδας (Οδ. 89/396, ΚΤΠ)

Ένα τρόφιμο μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο μόνο εφόσον συνοδεύεται από 
ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει

Εξαιρούνται από την υποχρέωση τρόφιμα στα οποία αναγράφεται η 
χρονολογία ανάλωσης ή η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (εφόσον η 
ημερομηνία αυτή συμπεριλαμβάνει ένδειξη ημέρας και μήνα)

Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις στην επισήμανση υπάρχει και μια σειρά 
προαιρετικών ενδείξεων οι οποίες επίσης δεσμέυονται από τη νομοθεσία και 
αφορούν σε διάφορα θέματα και οριζόντιας (διατροφικοί ισχυρισμοί, ισχυρισμοί
υγείας κλπ) νομοθεσίας
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Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτική επισήμανση (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

Διαθρεπτική επισήμανση είναι κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην 
επισήμανση και αφορά:

ι)   Στην ενεργειακή αξία (παρεχόμενη ενέργεια)
ιι)  Στις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες:
- Πρωτεΐνες
- Υδατάνθρακες
- Λιπαρές ύλες
- Εδώδιμες ίνες
- Νάτριο
- Βιταμίνες και ανόργανα άλατα 

Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

Διαθρεπτικός ισχυρισμός είναι κάθε παρουσίαση και διαφημιστικό μήνυμα που 
δηλώνει, υπαινίσσεται ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιο τρόφιμο έχει 
ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες :

σε σχέση με την ενέργεια (θερμιδική αξία) που
- παρέχει,
- παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή
- δεν παρέχει

σε σχέση με τις θρεπτικές ουσίες που:
- περιέχει,
- περιέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή
- δεν περιέχει



18

Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

Επιτρέπονται μόνο οι διαθρεπτικοί ισχυρισμοί που αναφέρονται στην 
ενεργειακή αξία και στις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες (πρωτεΐνες - υδατάνθρακες -
λιπαρές ύλες - εδώδιμες ίνες - νάτριο - βιταμίνες και ανόργανα άλατα), καθώς και 
στις ουσίες που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες των θρεπτικών αυτών ουσιών 
ή αποτελούν συστατικά τους 

Όταν στην επισήμανση, την παρουσίαση ή τη διαφήμιση, περιλαμβάνεται 
διαθρεπτικός ισχυρισμός, η διαθρεπτική επισήμανση είναι υποχρεωτική.

Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

Σε περίπτωση διαθρεπτικής επισήμανσης, οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται είναι εκείνες της ομάδας 1 ή της ομάδας 2 με τη σειρά που 
αναφέρονται παρακάτω: 

Όταν ο διαθρεπτικός ισχυρισμός αφορά στα σάκχαρα. τα κορεσμένα λιπαρά 
οξέα, τις εδώδιμες ίνες ή το νάτριο, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι εκείνες 
της ομάδας 2

Ομάδα 1. 
i. η ενεργειακή αξία 
ii. η ποσότητα των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων, και των λιπαρών υλών

Ομάδα 2. 
i. η ενεργειακή αξία 
ii. η ποσότητα των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων, των σακχάρων, των 
λιπαρών υλών, των κορεσμένων λιπαρών οξέων, των εδώδιμων ινών και 
του νατρίου. 

.
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Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

ΔιατροφικόςΔιατροφικός
ισχυρισμός για ισχυρισμός για 
θρεπτική αξίαθρεπτική αξία

ΗΗ Διατροφική Διατροφική 
επισήμανση επισήμανση 

πρέπει να είναι πρέπει να είναι 
της Ομάδας 1της Ομάδας 1

Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

ΔιατροφικόςΔιατροφικός
ισχυρισμός για ισχυρισμός για 
αλάτι (Νάτριο)αλάτι (Νάτριο)

ΗΗ Διατροφική Διατροφική 
επισήμανση πρέπει επισήμανση πρέπει 
να είναι της Ομάδας 2να είναι της Ομάδας 2
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Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

Χαρακτηρισμοί όπως «με μειωμένες θερμίδες» ή «light», «ελαφρύ», «line»,
«slim» επιτρέπονται μόνο εφόσον οι περιεχόμενες θερμίδες είναι ελαττωμένες 
κατά 30% τουλάχιστον σε σύγκριση με το αρχικό τρόφιμο.

Χαρακτηρισμοί όπως «φτωχό σε θερμίδες» ή κάτι ανάλογο επιτρέπονται μόνο 
εφόσον μία κανονική εφ΄άπαξ πρόσληψη παρέχει στον οργανισμό 15 θερμίδες
κατ΄ανώτατο όριο.

Χαρακτηρισμοί όπως «τρόφιμο για δίαιτα ελαττωμένη σε υδατάνθρακες» σε 
ειδικές διαιτητικές τροφές επιτρέπονται μόνο εφόσον η περιεκτικότητά τους σε 
σάκχαρα και άμυλο ανέρχεται στο 50% κατ’ ανώτατο όριο της κανονικής 
περιεκτικότητας του τροφίμου ή στο 70% (προϊόντα ζαχαροπλαστικής).

Χαρακτηρισμοί όπως «απαλλαγμένου σακχάρων ή υδατανθράκων» ή «φτωχό 
σε υδατάνθρακες» επιτρέπονται μόνο εφόσον περιέχει αφομοιώσιμους 
υδατάνθρακες μέχρι ποσοστό 0,25% κατ΄ανώτατο όριο.

Επισήμανση Τροφίμων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Διαθρεπτικός ισχυρισμός (Οδ. 90/496 και Κ.Τ.Π.)

Χαρακτηρισμοί όπως «τρόφιμο για δίαιτα ελαττωμένη σε άλατα νατρίου» σε 
ειδικές διαιτητικές τροφές επιτρέπονται μόνο εφόσον ο αριθμός των mg νατρίου
που περιέχονται δεν υπερβαίνει το 1/6 των πραγματικών θερμίδων που 
περιέχονται στην ίδια ποσότητα τροφίμου. 

Χαρακτηρισμοί όπως «φτωχό σε άλατα νατρίου» επιτρέπονται μόνο εφόσον μία 
κανονική εφ΄άπαξ πρόσληψη παρέχει στον οργανισμό 10 mg νατρίου
κατ΄ανώτατο όριο ενώ η κανονική κατανάλωση παρέχει στον οργανισμό 20 mg 
κατ΄ανώτατο όριο.
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις στην επισήμανση υπάρχει και μια σειρά 
ειδικών απαιτήσεων οι οποίες επίσης καθορίζονται από τη νομοθεσία και 
αφορούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων όπως νωπά λαχανικά,
ελαιόλαδο, κρασί, αλκοολούχα ποτά, χυμοί, μέλι κλπ

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Νωπά φρούτα και λαχανικά (Καν. 2200/1996)

Οι ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισήμανση των φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών είναι

1. ονομασία προϊόντος και ποικιλία
2. η προέλευση των προϊόντων (χώρα προέλευσης και, 

προαιρετικά, περιοχή καλλιέργειας  και όνομα του 
καλλιεργητή)

3. οι εμπορικές προδιαγραφές 
κατηγορία: extra, I, II  
μέγεθος (εφόσον ενδείκνυται)

4. η φύση και πιθανή επεξεργασία των προϊόντων 
5. βάρος ή αριθμός μονάδων 
6. επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικά)
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Νωπά φρούτα και λαχανικά (Καν. 2200/1996)

Οι ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισήμανση των φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών είναι

1. ονομασία προϊόντος και ποικιλία
2. η προέλευση των προϊόντων (χώρα προέλευσης και, 

προαιρετικά, περιοχή καλλιέργειας  και όνομα του 
καλλιεργητή)

3. οι εμπορικές προδιαγραφές 
κατηγορία: extra, I, II  
μέγεθος (εφόσον ενδείκνυται)

4. η φύση και πιθανή επεξεργασία των προϊόντων 
5. βάρος ή αριθμός μονάδων 
6. επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικά)

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ελαιόλαδο (Καν. 1019/2002)
)

Η ετικέτα των προϊόντων ελαιολάδου χωρίζεται σε κύρια και βοηθητική

Κύρια ετικέτα Βοηθητική ετικέτα
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ελαιόλαδο (Καν. 1019/2002)
)

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου είναι

Ονομασία πώλησης (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο, 
ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο)-Κύρια ετικέτα

Πληροφορία σχετική με την κατηγορία του ελαιολάδου (π.χ. εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο: Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από 
ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους)-Κύρια ή βοηθητική ετικέτα

Kαθαρή ποσότητα- Κύρια ετικέτα

Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της κοινότητας-
Κύρια ή βοηθητική ετικέτα

Αριθμός παρτίδας- Κύρια ή βοηθητική ετικέτα

Hμερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας- Κύρια ετικέτα

Συνθήκες διατήρησης- Κύρια ή βοηθητική ετικέτα

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ελαιόλαδο (Καν. 1019/2002)
)

Οι προαιρετικές ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου είναι

Ένδειξη κράτους-μέλους

Αν υπάρχει η ένδειξη κράτους-μέλους είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη κωδικού EL 40….. (έγκριση αναγραφής προέλευσης 
ελαιολάδου)

Ένδειξη οξύτητας ή ανώτατης οξύτητας

Αν υπάρχει η ένδειξη οξύτητας είναι υποχρεωτική η 
αναγραφή των ενδείξεων του δείκτη υπεροξειδίων, της 
περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο 
υπεριώδες

Ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ (Καν. 2081/92, Καν. 510/2006)

Πρώτη πίεση εν ψυχρώ ή εξαγωγή εν ψυχρώ
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Επισήμανση Τροφίμων
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρασί (Καν. 753/2002 και 1991/2004)

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρασί (Καν. 753/2002 και 1991/2004)
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αλκοολούχα ποτά (Απόφαση 3010878/1396/0029/2003)

Για τα αλκοολούχα ποτά που
α) διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση 
β) αποστέλλονται στα λοιπά Κράτη-Μέλη και 
γ) προορίζονται για εξαγωγή
Η επισήμανση περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις

1. την επωνυμία πώλησης
2. τον κατ΄όγκο αλκοολικό τίτλο %
3. τον όγκο του περιεχόμενου αλκοολικού ποτού σε λίτρα ή 

υποδιαιρέσεις αυτών
4. τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού (ιδιότητα, 

ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση)
5. τον αριθμό παρτίδας

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αλκοολούχα ποτά (Απόφαση 3010878/1396/0029/2003)

Για τα αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από άλλα Κράτη-Μέλη προς 
διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση πρέπει να αναγράφονται στην ελληνική 
γλώσσα οι ακόλουθες ενδείξεις:

1. - η επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού
2. - ο παρασκευαστής οίκος
3. - η χώρα εμφιάλωσης
4. - το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης που 

παραλαμβάνει τα προϊόντα και η διεύθυνσή του

*(Συγκεκριμένες διαστάσεις γραμμάτων)
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ποτά που περιέχουν καφεΐνη (Οδηγία 2002/67)

Σε προϊόντα που περιέχουν την καφεΐνη σε αναλογία >150mg/l, πρέπει να 
αναγράφεται στην επισήμανση τους ο όρος ‘High Caffeine’ (mg καφεϊνης/100ml 
προϊόντος), στο ίδιο πεδίο με την επωνυμία του προϊόντος

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χυμοί (Οδηγία 2001/112)

Οι χυμοί φρούτων διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Χυμός φρούτων
Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων
Χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό
Αφυδατωμένος χυμός φρούτων/σκόνη χυμού φρούτων
Νέκταρ φρούτων

Σε προϊόντα που παρασκευάζονται από δύο ή περισσότερα φρούτα η ονοµασία
του προϊόντος συµπληρώνεται µε την αναγραφή των χρησιµοποιούµενων
φρούτων, κατά φθίνουσα τάξη του όγκου των χυµών φρούτων ή των πολτών 
φρούτων.

Σε προϊόντα που παρασκευάζονται από τρία ή περισσότερα φρούτα η ονοµασία
του προϊόντος αντικαθίσταται από την ένδειξη «διάφορα φρούτα» ή από τον 
αριθμό των φρούτων
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χυμοί (Οδηγία 2001/112)

Στην περίπτωση των χυµών φρούτων στους οποίους έχουν προστεθεί σάκχαρα 
µε σκοπό τη γλύκανση, η ονοµασία πώλησης πρέπει να περιλαµβάνει την ένδειξη 
«γλυκανθέν» ή «µε προσθήκη σακχάρων», ακολουθούµενη από ένδειξη της 
µέγιστης ποσότητας σακχάρων που έχουν προστεθεί, υπολογιζόµενη ως ξηρά 
ουσία και εκφραζόµενη σε γραµµάρια ανά λίτρο.
Η προσθήκη, στο χυμό φρούτων, πρόσθετης πούλπας ή κυττάρων πρέπει να 

μνημονεύεται στην ετικέτα.
Τα μείγματα από χυμό και συμπυκνωμένο χυμό φρούτων, καθώς και το νέκταρ

φρούτων που λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ένα ή περισσότερα 
συμπυκνωμένα προϊόντα, η επισήμανση, δίπλα στην ονομασία του προϊόντος, 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «παρασκευασμένο από συµπυκνωμένο(-ους) χυμό(-
ούς)» ή «παρασκευασμένο εν μέρει από συμπυκνωμένο(-ους) χυμό(-ούς)».
Όταν χρησιμοποιείται νέκταρ φρούτων, πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η 

ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μείγμα αυτών των 
συστατικών, με την ένδειξη «περιεκτικότητα σε φρούτα: … % τουλάχιστον». Η 
ένδειξη αυτή πρέπει να εµφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονομασία του 
προϊόντος.

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φυσικό Μεταλλικό Νερό (Π.Δ. 433/83)

Για τα Φυσικά Μεταλλικά Νερά πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

1. Η επωνυμία πώλησης
2. Χημική σύσταση
3. Τόπος εκμετάλλευσης πηγής και ονομασία αυτής
4. Εμφιάλωση
5. Αναγνωρισμένο ΦΜΝ αρ. Έγκρισης
6. Αναγραφή επεξεργασιών

Τα Φυσικά Μεταλλικά Νερά διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

ΦΜΝ φυσικώς αεριούχο
ΦΜΝ ενισχυμένο με αέριο της πηγής
ΦΜΝ με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φυσικό Μεταλλικό Νερό (Π.Δ. 433/83)

Εμφιάλωση
Η επωνυμία πώλησης

Χημική
σύσταση

Τόπος εκμετάλλευσης πηγής
και ονομασία αυτής

Αναγνωρισμένο ΦΜΝ
αρ. Έγκρισης

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέλι (Οδηγία 2001/110)

Για το Μέλι 

οι υποχρεωτικές ενδείξεις (εκτός από τις υπόλοιπες υποχρεωτικές) είναι:
- η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή,
ή «μείγμα µελιών ΕΚ», «μείγμα µελιών εκτός ΕΚ», «μείγμα µελιών ΕΚ και εκτός 
ΕΚ»·

Προαιρετικές ενδείξεις:
- η φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη 
- η προέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία,
- ειδικά ποιοτικά κριτήρια

Για το Μέλι ζαχαροπλαστικής
«μόνο για μαγειρική»
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρέας και προϊόντα κρέατος (Καν. 1760/2000)

Το νωπό ψυγμένο ή κατεψυγμένο βόειο κρέας  πρέπει να φέρει τις ακόλουθες 
ενδείξεις σε τεταρτημόρια και τεμάχια κρέατος:

1. Κωδικός ζώου
2. Χώρα γέννησης
3. Χώρα εκτροφής
4. Χώρα σφαγής
5. Αρ. έγκρισης σφαγείου
6. Ημερομηνία σφαγής
7. Ταξινόμηση σφαγίου
8. Αρ. έγκρισης (σήμα καταλληλότητας) τεμαχιστηρίου
9. Βάρος 

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρέας πουλερικών (Καν. 1906/1990)

Το νωπό και κατεψυγμένο κρέας πουλερικών που δεν έχει υποστεί καμιά 
επεξεργασία ή προσθήκη οποιονδήποτε συστατικών πρέπει να φέρει τις 
ακόλουθες ενδείξεις :

1. σήμα καταλληλότητας εγκατάστασης μεταποίησης
2. ημερομηνία σφαγής
3. χρονολογία ανάλωσης
4. επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού
5. κατηγορία πουλερικών
6. τιμή ανά μονάδα βάρους 
7. χώρα προέλευσης, εάν εισάγεται από μια τρίτη χώρα 
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αυγά (Καν. 1907/1990, Καν. 1511/1996)

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις συσκευασίες αυγών είναι :

1. Όνοµα ή εταιρική επωνυµία και διεύθυνση της 
επιχείρησης που έχει συσκευάσει τα αυγά

2. Διακριτικός αριθµός του κέντρου συσκευασίας
3. Κατηγορία ποιότητας (Class Α: φρέσκα αυγά  – Class Β:  

προορισμένα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων)
4. Κατηγορία βάρους (S, M, L, XL)
5. Αριθµός αυγών που περιέχει η συσκευασία
6. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας, συνοδευόµενη

από συστάσεις για συνθήκες συντήρησης 
7. Μέθοδος εκτροφής των ωοτόκων ορνίθων 

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αυγά (Καν. 1907/1990, Καν. 1511/1996)

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις συσκευασίες αυγών είναι :
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αυγά (Καν. 1907/1990, Καν. 1511/1996)

Η υποχρεωτική ένδειξη στο κέλυφος των αυγών είναι η σφραγίδα ταυτότητας :

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αλιεύματα (Καν. 104/2000, Καν. 2065/2001)

Ο υποχρεωτικές ένδειξεις στην επισήμανση νωπών και κατεψυγμένων 
αλιευμάτων είναι :

1. εμπορικό όνομα ψαριού ή των προϊόντων ψαριών 
2. μέθοδος παραγωγής (αλιευμένο, αλιευμένο σε γλυκά 

νερά, υδατοκαλλιέργειας) 
3. ζώνη αλίευσης FAO (ή χώρα προέλευσης για αλιεύματα 

από γλυκά νερά)
4. ημερομηνία αλίευσης

Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα επιπλέον :

5. ποσοστό επίπαγου:
>10%, για ολόκληρα ψάρια ή (μη κανονικό)
>15% για τεμάχια ψαριών (μη κανονικό)
6. σήμα καταλληλότητας εγκατάστασης μεταποίησης
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αλιεύματα (Καν. 104/2000, Καν. 2065/2001)

Ζώνες FAO
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προϊόντα με βάση το γάλα (Καν. 1898/87)

Γαλακτοκομικό προϊόν είναι το προϊόν του οποίου κανένα στοιχείο 
δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε συστατικό του γάλακτος (π.χ.
υποκατάσταση ζωϊκής λιπαρής ύλης του γάλακτος από φυτικά 
λιπαρά)

Προϊόν άλλο από αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ετικέτα που να δηλώνει, να συνεπάγεται  
ή να υπαινίσσεται ότι το εν λόγω προϊόν είναι γαλακτοκομικό. Στην 
Ελλάδα χρησιμοποιείται ο όρος ‘μη γαλακτοκομικό προϊόν’

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προϊόντα με βάση το γάλα 

(Οδηγία 92/46, Καν. 1898/87, Καν. 2597/1997, Καν. 2081/92)
Για το γάλα και τα τυροκομικά προϊόντα οι ενδείξεις είναι:

Για τα Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

1. είδος ζώου (πλην γάλακτος βοοειδών) από το οποίο προήλθε το γάλα 
2. σήμα καταλληλότητας μονάδας μεταποίησης
3. είδος θερμικής επεξεργασίας του γάλακτος
4. κατηγοριοποίηση γάλακτος κατανάλωσης, με βάση τη 

λιποπεριεκτικότητα:
5. πλήρες (λιπαρά > 3,5%)
6. ημιαποκορυφωμένο (λιπαρά 1,5-1,8%)
7. αποκορυφωμένο (λιπαρά < 0,5%)

1. είδος τυριού (π.χ. ΦΕΤΑ)
2. αναγραφή όρου Π.Ο.Π.
3. έδρα μονάδας παρασκευής
4. % μεγ. υγρασία, λιπαρά επί ξηρού και στοιχεία ελέγχου (τα πρώτα 

γράμματα της ονομασίας προέλευσης, π.χ. ΦΕ για τη ΦΕΤΑ και 
κωδικός αριθμός παρτίδας)
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Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προϊόντα με βάση το γάλα 

(Οδηγία 92/46, Καν. 1898/87, Καν. 2597/1997, Καν. 2081/92)

Επισήμανση Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αφυδατωμένα (μερικά ή ολικά) γάλατα (Οδηγία 2001/114)

√‘δεν προορίζεται  για βρέφη ηλικίας < 12 μηνών’

√τρόπος ανασύστασης προϊόντος

√% στερεού υπολείμματος άνευ λίπους

√√% λιπαρών ουσιών γάλακτος, 
σε σχέση προς το τελικό προϊόν

Γάλα σε 
σκόνη

Γάλα
συμπυκνωμένο

Ενδείξεις
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Επισήμανση Τροφίμων

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Προϊόντα που έχουν υποστεί ιοντίζουσα ακτινοβολία

(Οδηγία 1999/2)

Αν τα προϊόντα πωλούνται μεμονωμένα, στην επισήμανση πρέπει να 
αναγράφεται η ένδειξη ‘ακτινοβολημένο’ ή ‘επεξεργασμένο με ιοντίζουσα
ακτινοβολία’. 

Αν ένα ακτινοβολημένο προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό, η ίδια 
ένδειξη συνοδεύει την ονομασία του στον κατάλογο συστατικών 

ΠοιοτικόςΠοιοτικόςΠοιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων 

Επισήμανση Τροφίμων

Τρόφιμα βαθείας κατάψυξης (Οδηγία 89/398)

Προϊόντα βαθείας κατάψυξης είναι αυτά που συντηόύνται σε 
θερμοκρασίες  < -18 οC

Στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να αναγράφονται οι 
πληροφορίες: 

1. ‘Τρόφιμο βαθείας κατάψυξης ή υπερκατεψυγμένο’, δίπλα στην 
ονομασία πώλησης

2. ‘Απαγορεύεται η εκ νέου κατάψυξη μετά την απόψυξη’ 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Επισήμανση Τροφίμων

Νέα (Νεοφανή) τρόφιμα (Καν. 258/1997)

Νεοφανή τρόφιμα: τρόφιμα που δεν έχουν, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιηθεί 
ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση μέσα στην ΕΕ και :

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που εμφανίζουν νέα ή σκοπίμως 
τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή σύνταξη 

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από 
μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων για τα οποία έχει εφαρμοστεί μέθοδος 
παραγωγής που δε χρησιμοποιείται ευρέως και προκαλεί σημαντικές αλλαγές 
στη σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από 
φυτά ή ζώα, εκτός από τρόφιμα που έχουν ληφθεί από παραδοσιακές 
πρακτικές και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επισήμανση Τροφίμων

Νέα (Νεοφανή) τρόφιμα (Καν. 258/1997)

Νεοφανή τρόφιμα: τρόφιμα που δεν έχουν, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιηθεί 
ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση μέσα στην ΕΕ και :

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που εμφανίζουν νέα ή σκοπίμως 
τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή σύνταξη 

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από 
μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων για τα οποία έχει εφαρμοστεί μέθοδος 
παραγωγής που δε χρησιμοποιείται ευρέως και προκαλεί σημαντικές αλλαγές 
στη σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία

τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από 
φυτά ή ζώα, εκτός από τρόφιμα που έχουν ληφθεί από παραδοσιακές 
πρακτικές και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



37

Επισήμανση Τροφίμων

Νέα (Νεοφανή) τρόφιμα (Καν. 258/1997)

Στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να αναγράφονται πληροφορίες που
αφορούν κάθε τροφική ιδιότητα (όπως χρήση για την οποία προορίζεται το 
τρόφιμο, παρουσία ουσιών, θρεπτική αξία), εφόσον η ιδιότητα αυτή καθιστά 
ένα νέο τρόφιμο μη ισοδύναμο με ένα ήδη υπάρχον τρόφιμο ή ενδέχεται να 
έχει επιπτώσεις στην υγεία ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επισήμανση Τροφίμων

Νέα (Νεοφανή) τρόφιμα (Καν. 608/2004)

Στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία έγινε προσθήκη φυτοστερολών
πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες: 

‘με προσθήκη φυτοστερολών / φυτοστανολών’, δίπλα στην ονομασία 
πώλησης

‘ποσοστό περιεχόμενων πρόσθετων ελεύθερων φυτοστερολών στο τρόφιμο’

‘το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά στα άτομα που επιθυμούν να μειώσουν 
το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα’

‘το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας υγιούς διατροφής, 
που περιλαμβάνει την τακτική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών’ 

‘πρέπει να αποφεύγεται η ημερήσια κατανάλωση άνω των 3g πρόσθετων 
φυτοστερολών’

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Επισήμανση Τροφίμων

Νέα (Νεοφανή) τρόφιμα (Καν. 608/2004)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επισήμανση Τροφίμων

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ειδική διατροφή: εκείνη που ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες διατροφής:
1.ορισμένων κατηγοριών ατόμων: 

-των οποίων έχει διαταραχθεί η πεπτική λειτουργία ή μεταβολισμός
-που βρίσκονται σε ειδική κατάσταση της φυσιολογίας τους και μπορούν να 

ωφεληθούν ιδιαίτερα από ελεγχόμενη κατανάλωση ορισμένων τροφίμων
2. υγειών βρεφών ή νηπίων

Τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή είναι τρόφιμα, τα οποία λόγω 
της ειδικής σύνθεσής τους ή της ειδικής επεξεργασίας κατά την παρασκευή τους 
διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνήθους κατανάλωσης και 
ανταποκρίνονται στο δηλούμενο θρεπτικό προορισμό τους. 
Κατηγορίες τροφίμων που προορίζονται για ειδική διατροφική χρήση: 
Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη 
και για μικρά παιδιά
Παρασκευάσματα 2ης βρεφικής ηλικίας  
Τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων
θερμίδων 
Διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων 
Τρόφιµα για άτοµα που πάσχουν από διαταραχές µεταβολισµού των σακχάρων

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΠοιοτικόςΠοιοτικόςΠοιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων 

Επισήμανση Τροφίμων

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (Οδ. 89/398)

Η επισήμανση των προϊόντων ειδικής διατροφής: 

συνοδεύεται από ένδειξη των ειδικών θρεπτικών χαρακτηριστικών τους
περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα στοιχεία που δίνουν στο προϊόν τα ιδιαίτερα θρεπτικά 
χαρακτηριστικά του (ποιοτική ή ποσοτική σύνθεση, ειδική μέθοδος 
παρασκευής)
περιλαμβάνει πίνακα διαθρεπτικής αξίας

Η επισήμανσή τους δεν πρέπει να τους αποδίδει ιδιότητες μέσου πρόληψης, 
θεραπευτικής αγωγής και ίασης ανθρώπινης νόσου

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
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Επισήμανση Τροφίμων

Προστατευόμενες Ονομασίες (Καν. 2081/1991 και Καν. 2082/1991)

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.)

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.)

Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυημένο (Ε.Π.Π.Ε.)

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επισήμανση Τροφίμων

Προστατευόμενες Ονομασίες (Καν. 2081/1991 και Καν. 2082/1991)

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει 84 ονομασίες ως ΠΟΠ και ΠΓΕ, εκ 
των οποίων οι 61 αφορούν προϊόντα ΠΟΠ και οι 23 προϊόντα 
ΠΓΕ.

Στις 84 Προστατευόμενες Ονομασίες συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων: 

- 25 ελαιόλαδα
- 20 τυριά 
- 22 φρούτα-λαχανικά-ξηροί καρποί 
- 10 επιτραπέζιες ελιές, κλπ.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Επισήμανση Τροφίμων

Βιολογικά προϊόντα (Καν. 2092/1991)

Μεταποιημένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση και έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή 
περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης που έχουν 
παραχθεί με βιολογικό τρόπο

Η ένδειξη ή/και ο λογότυπος και με τα οποία υποδηλώνεται 
ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα προς το καθεστώς ελέγχου:

EL: Βιολογική γεωργία — Σύστημα ελέγχου ΕΚ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

στα ισπανικά: ecológico,
στα δανέζικα: økologisk,
στα γερμανικά: ökologisch, biologisch,
στα ελληνικά: βιολογικό,
στα αγγλικά: organic,
στα γαλλικά: biologique,

στα ιταλικά: biologico,
στα ολλανδικά: biologisch,
στα πορτογαλικά: biológico,
στα φινλανδικά: luonnonmukainen,
στα σουηδικά: ekologisk.

Επισήμανση Τροφίμων

Βιολογικά προϊόντα (Καν. 2092/1991)

1. Χρήση ενιαίου “σήματος συμμόρφωσης πιστοποιημένων  προϊόντων 
βιολογικού τρόπου παραγωγής”, το οποίο δημιουργείται από τον ΟΠΕΓΕΠ και 
χορηγείται μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

2. Αναγράφεται η ένδειξη “προϊόν βιολογικής γεωργίας”

3. Αναγράφεται η ένδειξη “προϊόν βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο”
μόνο σε προϊόντα φυτικής προέλευσης.

4. Για τα μεταποιημένα προϊόντα αναγράφονται ενδείξεις περί του βιολογικού 
τρόπου παραγωγής τους στον κατάλογο  των συστατικών. Οι εν λόγω ενδείξεις 
πρέπει να εμφανίζονται και χωριστά , στο ίδιο  οπτικό πεδίο, με την ονομασία 
πώλησης του προϊόντος και με την μορφή “Χ% των συστατικών γεωργικής 
προέλευσης έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής
παραγωγής”.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Επισήμανση Τροφίμων

Βιολογικά προϊόντα (Καν. 2092/1991)

5. Αναγράφεται το όνομα και ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου, στον 
έλεγχο του οποίου υπάγεται ο επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει ή 
εισάγει από τρίτες χώρες τα εν λόγω προϊόντα.

6. Απαγορεύεται η χρήση του όρου “βιολογικό” καθώς και των συναφών όρων 
όπως “οικο”, “βιο”, “οργανικό”, “οικολογικό” ή και σχετικών ενδείξεων στις 
επισημάνσεις γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής που  δεν έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού

7. Απαγορεύεται η χρήση κάθε άλλου σήματος

8. Απαγορεύεται  η αναγραφή στην επισήμανση ή την διαφήμιση των εν λόγω 
προϊόντων κάθε ισχυρισμός που να δημιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση 
ότι οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ενδείξεις, σήματα και λογότυποι 
αποτελούν εγγύηση ότι αυτά είναι ανωτέρας ποιότητας από άποψη 
οργανοληπτικών κριτηρίων, θρεπτικής αξίας ή υγιεινής διατροφής. 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επισήμανση Τροφίμων

Βιολογικά προϊόντα (Καν. 2092/1991)

Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στη Βιολογική 
Γεωργία

Qways διαδρομές ποιότητας α.ε. κωδικός: EL-04-BIO http://www.qways.gr 
A-Cert Ευρ. Οργ.Πιστοποίησης κωδικός: EL-05-BIO http://www.a-cert.gr
ΔΗΩ                                                  κωδικός: EL-01-BIO http://www.dionet.gr
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ                                 κωδικός: EL-02-BIO
ΒΙΟΕΛΛΑΣ κωδικός: EL-03-BIO http://www.bio-hellas.gr

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Επισήμανση Τροφίμων

Τρόφιμα από Γ.Τ.Ο (Καν. 1829//2003 και Καν. 1830/2003)

Για τα προσυσκευασμένα προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν ΓΤΟ οι 
ακόλουθες φράσεις αναγράφονται στην ετικέτα:

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς» 
ή

«Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο [όνομα 
του οργανισμού(-ων)]»

Η αναφορά γίνεται μόνο όταν το ποσοστό του ΓΤΟ ξεπερνά το 
0.9% για κάθε συστατικό (τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη 
παρουσία)

Επισήμανση Τροφίμων

Τρόφιμα από Γ.Τ.Ο (Καν. 1829//2003 και Καν. 1830/2003)

Για τα προσυσκευασμένα προϊόντα που παράγονται από ή περιέχουν 
συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ οι ακόλουθες φράσεις αναγράφονται στην 
ετικέτα:

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«Γενετικώς τροποποιημένο» 
ή

«Παράγεται από γενετικώς τροποποιημένο [όνομα του 
οργανισμού]» 
ή

«Περιέχει [ονομασία του συστατικού] που παράγεται από 
γενετικώς τροποποιημένο [όνομα του οργανισμού]» 

Η αναφορά γίνεται μόνο όταν το ποσοστό του ΓΤΟ ξεπερνά το 
0.9% για κάθε συστατικό (τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη 
παρουσία)
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Επισήμανση Τροφίμων
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J. Claude Cheftel 2005 Food and nutrition labelling in the European Union, Food Chemistry 
(παρέχεται σε ηλ μορφή στο υλικό του μαθήματος)

FSIS, 2005 Food Standards and Labeling Policy Book (παρέχεται σε ηλ μορφή στο υλικό του 
μαθήματος)

Μ. Καραβαγγέλη και Β. Ξανθόπουλος, 2006 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Περιφερειακή Δ/νση Κ. Μακεδονίας. Παρουσίαση στα 
Σεμινάρια το ΤΕΤΤ

Επισήμανση Τροφίμων

Ηλεκτρονικές Πηγές

EUROPA - Food Safety - Labelling & Nutrition - Food Labelling
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

Links to UK and EU Food Law, food safety and food labelling
http://www.food-technologists.co.uk/Page.asp?PageName=FoodLinks

Food Standards Agency http://www.food.gov.uk/foodlabelling/

Eurofir http://www.eurofir.net/public.asp?id=6058

European Public Health Alliance http://www.epha.org/a/2006

Food Labeling : Food and Nutrition Information 
http://fnic.nal.usda.gov/nal_display/index.php?info_center=4&tax_level=1&tax_subject=273
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Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας
και Ανάκληση Προϊόντων 
στις Επιχειρήσεις Τροφίμων

Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής
Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, 
Τηλ/Φαξ 2310-991647
Ηλ. Ταχ. kkoutsou@agro.auth.gr

ΠοιοτικόςΠοιοτικόςΠοιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων 

Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα-Ανιχνευσιμότητα:
η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, 
ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που
πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές σε 

όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους.
Καν. 178/2002

Ιχνηλασιμότητα-Ανιχνευσιμότητα:
Η ικανότητα παρακολούθησης της διακίνησης ενός τροφίμου κατά τις

φάσεις της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής
(“The ability to follow the movement of a food through specified stage(s) 

of production, processing and distribution”).
CODEX ALIMENTARIUS (03/05/2004)
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ΠοιοτικόςΠοιοτικόςΠοιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων 

Ιχνηλασιμότητα
Τύποι Ιχνηλασιμότητας

ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 
(DOWNSTREAM) 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Επιχείριση
Τροφίμων

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ 
(UPSTREAM) 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σύνδεση προϊόντων με 
προμηθευτές

Σύνδεση προϊόντων με 
πελάτεςΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Παρακολούθηση προϊόντων σε 
όλα τα στάδια μεταποίησης μέσα 
στην παραγωγική διαδικασία

ΠοιοτικόςΠοιοτικόςΠοιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων 

Ιχνηλασιμότητα
Βασικά Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

1. Κωδικοποίηση των μονάδων
Μονάδα είναι η ποσότητα προϊόντων, συστατικών ή πρώτων 
υλών που
Α) Προέρχονται από την ίδια πηγή τον ίδιο χρόνο 
(συστατικά-πρώτες ύλες)
Β)Έχουν επεξεργαστεί το ίδιο χρόνο υπό τις ίδιες συνθήκες 
(προϊόντα)

2. Πληροφορίες για το πότε και πως κινούνται οι μονάδες 
στην αλυσίδα

3. Ένα σύστημα (λογισμικό) που συνδέει τα 1 και 2
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Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

1. Προς τα πίσω ιχχηλασιμότητα: 
Αναγνώριση της αιτίας του προβλήματος

Μονάδα
προς 

ιχνηλάτηση

Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

2. Προς τα εμπρός ιχνηλασιμότητα: 
Εντοπισμός της προβληματικής μονάδας

Μονάδα
προς 

ιχνηλάτηση



4

ΠοιοτικόςΠοιοτικόςΠοιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων Έλεγχος και Διασφάλιση της Ποιότητας των Τροφίμων 

Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

(3. Εσωτερική ιχνηλασιμότητα)

Παραλαβή Επεξεργασία

ΣυσκευασίαΣυντήρηση

Βάση
Δεδομένων Ποιοτικός Έλεγχος

Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Εμπλεκόμενα Μέρη
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Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Κωδικοποίηση/Ταυτοποίηση Μονάδων

Ο στόχος της κωδικοποίησης είναι η δυνατότητα 
ταυτοποίησης των μονάδων σε οποιοδήποτε σημείο της 
αλυσίδας

Ο πιο απλός τρόπος κωδικοποίησης είναι η σήμανση της 
μονάδας με ένα κωδικό όνομα και αριθμό

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες 
κωδικοποίησης που βασίζονται σε συσκευές αυτόματης 
ανάγνωσης με στόχο την αύξηση της ταχύτητας αλλά και της 
ακρίβεις

Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων
1.Οπτικά Συστήματα

Γραμμωτοί Κώδικες (bar codes)
Τι είναι ο barcode.
Ο γραμμωτός κώδικας που διεθνώς ονομάζεται barcode είναι ένα σύστημα 

αυτόματης οπτικής αναγνώρισης κωδικών αριθμών που αντιστοιχούν σε 
περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων (Μονάδες Εμπορίας).

Πως λειτουργεί
Μια συσκευή που ονομάζεται scanner (σαρωτής) στέλνει φως πάνω στην εικόνα 

του barcode και λαμβάνει πίσω την ανάκλασή του την οποία μεταφράζει σε 
μια σειρά αριθμών. Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε τον μηχανισμό 
αυτής της ανάγνωσης.
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Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων
1.Οπτικά Συστήματα

Γραμμωτοί Κώδικες (bar codes)
Τύποι bar codes

Μεταξύ του 1970-1980 αναπτύχθηκαν όλοι οι τυποποιημένοι κωδικοί όπως 2/5 
Inter leaved, Codabar, EAN/UPC, Code 39 & Code 128. 

Το σύστημα ΕΑΝ/UCC
Είναι ένα σύστημα διεθνών προτύπων για τους κωδικούς αναγνώρισης που 

περιλαμβάνει το σύστημα των συμβόλων barcode. 

Στο εμπόριο, ο κωδικός ΕΑΝ ήταν πάντοτε το standard, ενώ στην βιομηχανία, 
ιδιαίτερα στην διαχείριση υλικών, στα logistics και στην διαχείριση 
αποθήκης, o κώδικας 128 και ΕΑΝ 128 χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Ο 
κώδικας 215 Interleaved, μακροπρόθεσμα θα αντικατασταθεί από τον κώδικα 
128 καθώς ο τελευταίος επιτρέπει την κωδικοποίηση των αριθμητικών 
δεδομένων σε μια ακόμη πιο συμπαγή φόρμα μέσω του σετ χαρακτήρων C. 
O κώδικας ΕΑΝ128 καθορίζεται με το πρότυπο ΕΝ799.

Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας
Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων

1.Οπτικά Συστήματα
Γραμμωτοί Κώδικες (bar codes)

Τύποι bar codes
Ο ΕΑΝ-13 είναι ο γραμμωτός κώδικας ο οποίος τοποθετείται στην πρωτογενή 

συσκευασία των προϊόντων. Μπορεί να κωδικοποιήσει μόνο αριθμούς. Το 
πλήθος των αριθμών είναι δώδεκα, ενώ το δέκατο τρίτο ψηφίο είναι το ψηφίο 
ελέγχου. Βάση των προτύπων του ΕΑΝ τα ψηφία κωδικοποιούν τις εξής 
πληροφορίες:

Σε πρωτογενείς συσκευασίες προϊόντων με πολύ μικρό διαθέσιμο χώρο για την 
εκτύπωση του γραμμωτού κώδικα, χρησιμοποιείται ο ΕΑΝ-8 ο οποίος έχει 
λιγότερα ψηφία.Στην Ελλάδα την ευθύνη διαχείρισης των κωδικών ΕΑΝ-13 
και ΕΑΝ-8 έχει το Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων (ΕΛΚΕΣΗΠ).

EAN 13 EAN 8
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Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας
Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων

1.Οπτικά Συστήματα
Γραμμωτοί Κώδικες (bar codes)

Τύποι bar codes
Ο γραμμωτός κώδικας INTERLEAVED 2 of 5 ή ITF 14 τοποθετείται στην 

δευτερογενή συσκευασία των προϊόντων (κιβώτια, πολυσυσκευασίες κτλ). 
Μπορεί να κωδικοποιήσει μόνο αριθμούς. Περιέχει την ίδια πληροφορία με 
τον ΕΑΝ-13 της πρωτογενούς συσκευασίας. ;Eχει την δυνατότητα να 
κωδικοποιήσει μεταβλητό πλήθος ψηφίων αλλά πάντα άρτιο

Ο γραμμωτός κώδικας ΕΑΝ-128 τοποθετείται στις μονάδες μεταφοράς προϊόντων 
(παλέτες, κιβώτια κτλ.). Μπορεί να κωδικοποιήσει αριθμούς και γράμματα. 
Χρησιμοποιεί δείκτες εφαρμογής (Application Identifiers) για τον
προσδιορισμό της πληροφορίας που κωδικοποιεί. Χρησιμοποιείται σε
εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών και διακίνησης. Οι πληροφορίες που 
ενσωματώνει είναι πολύ μεγάλες (είδος, ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, 
lot number, ποσότητας κτλ)

INTERLEAVED 2 of 5 

ΕΑΝ-128

Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας
Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων

1.Οπτικά Συστήματα
Γραμμωτοί Κώδικες (bar codes)

Τύποι bar codes
Ο κώδικας PDF 417 είναι μια δισδιάστατη συμβολολογία με δυνατότητα 

κωδικοποίησης με-γάλου αριθμού δεδομένων. Είναι συμβολολογία
μεταβλητού ύψους και πλάτους και μπορεί να κωδικοποιήσει πληροφορία σε 
3-90 γραμμές οριζόντια και 1-30 κωδικούς σε κάθε γραμμή. Χρησιμοποιείται 
κυρίως σε εφαρμογές διακίνησης προϊόντων όπου χρειάζονται μεγάλη
κωδικοποιημένη πληροφορία

Τι σημαίνουν τα ψηφιά ενός κωδικού barcode
Τα πρώτα 2-3 ψηφία ενός barcode EAN/UCC καθορίζουν το εθνικό γραφείο ΕΑΝ 

που έχει χορηγήσει τον κωδικό της επιχείρησης. Τα ψηφία αυτά μαζί με τον 
κωδικό της επιχείρησης αποτελούν το Εταιρικό Πρόθεμα που περιλαμβάνει 6 
έως 10 ψηφία, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Τα επόμενα 1 έως 6 ψηφία είναι ο Κωδικός Αναφοράς Είδους και χρησιμοποιείται 
κατά την κρίση της επιχείρησης για την ταξινόμιση των προϊόντων.

Το τελευταίο δεξιά ψηφίο είναι το Ψηφίο Ελέγχου και υπολογίζεται αυτόματα (με 
αριθμητικό τύπο) με βάση όλα τα προηγούμενα ψηφία.
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Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας
Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων

1.Οπτικά Συστήματα
Γραμμωτοί Κώδικες (bar codes)

Ανάγνωση bar codes
Αναγνώστες χειρός (hand held readers) σε POS (Point-of-Sale). Εφαρμογή 

λιανικής . Ο ΕΑΝ κωδικός “διαβάζεται” στα ταμεία των supermarkets (σημεία 
πωλήσεων). Οι τιμές ελέγχονται από την βάση δεδομένων των ταμείων. Στα 
supermarket η ανάγνωση γίνεται από fixed-position scanners. Στα 
καταστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητο αναγνώστη όπως 
στυλό, CCD-reader ή scanner χειρός.

Laser Scanners Σε μεταφορικές ταινίες, τα barcode που μπορεί να είναι π.χ.
εκτυπωμένα σε κουτιά-κούτες προϊόντων μπορούν να “διαβασθούν” (από 
απόσταση που κυμαίνεται από 30 έως και 2800mm) και να μεταφερθούν σε 
κεντρικό υπολογιστή που αποφασίζει τον προορισμό του κουτιού-κιβωτίου.

Ιχνηλασιμότητα
Δομή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Τεχνολογίες Κωδικοποίησης/Ταυτοποίησης Μονάδων
2.Χρήση της τεχνολογίας των ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Ο όρος RFID προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Radio Frequency ID , 
δηλαδή «ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων».

΄Ενα σύστημα RFID αποτελείται από δύο κύρια μέρη: 

1) Το RFID tag, που είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό κύκλωμα, το οποίο 
τοποθετείται στο υπό αναγνώριση αντικείμενο. Αποθηκεύει έναν 
σειριακό αριθμό αναγνώρισης, καθώς και ορισμένες άλλες 
πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο στο οποίο 
χρησιμοποιείται. 

2) Τον δέκτη, ο οποίος, εντοπίζει το RFID tag και προχωρά στη 
διαδικασία αναγνώρισης. 
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Ιχνηλασιμότητα
Πλεονεκτήματα Ιχνηλασιμότητας

Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής συστημάτων 
Ιχνηλασιμότητας είναι:

Η συμφωνία με τη Νομοθεσία

Η δραστική μείωση του κόστους των ανακλήσεων

Η συμφωνία με διεθνής πρότυπα Ποιότητας (ISO, BRC, 
IFS)

H κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς και των 
καταναλωτών

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002- Άρθρο 18

1.Η ανιχνευσιμότητα των τροφίμων, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής.

2.Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο.  
Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήματα 
και διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις 
αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.

3.Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών καθιερώνουν 
συστήματα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων 
στις οποίες προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.

4.Τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην 
αγορά της Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα 
αναγνώρισης ώστε να διευκολύνεται η ανιχνευσιμότητά τους, μέσω 
κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις 
των ειδικότερων διατάξεων
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Η ιχνηλασιµότητα αποσκοπεί σε διάφορους στόχους, όπως είναι η ασφάλεια 
των τροφίµων, το δίκαιο εµπόριο µεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και η 
αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές. Ο 
κανονισµός εισάγει την απαίτηση ιχνηλασιµότητας σε συνδυασµό µε το 
στόχο της ασφάλειας των  τροφίµων και της απόσυρσης από την αγορά µη 
ασφαλών τροφίµων/ζωοτροφών.

Στόχος της ιχνηλασιµότητας είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση αποσύρσεων 
ή ανακλήσεων, µε ακρίβεια και συγκεκριµένους στόχους, την παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων τροφίµων, την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές 
αρχές και την αποφυγή γενικότερης διατάραξης του εµπορίου.

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Το άρθρο 18 απαιτεί από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων: 
να είναι σε θέση να προσδιορίζουν από ποιον και σε ποιον έγινε η 
προµήθειαενός προϊόντος·
να διαθέτουν συστήµατα και διαδικασίες για την παροχή των σχετικών
πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές κατόπιν αίτησής τους.

Η απαίτηση βασίζεται στην προσέγγιση «ένα βήµα πίσω»-«ένα βήµα
µπροστά», σύµφωνα µε την οποία οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων
οφείλουν:
να διαθέτουν ένα σύστηµα που να τους επιτρέπει να εξακριβώνουν ποιος (-οι) 
είναι ο (οι) άµεσος (-οι) πελάτης (-ες) των προϊόντων τους
να είναι σε θέση να συνδέουν προµηθευτές µε προϊόντα (ποια 
προϊόνταπροέρχονται από ποιους προµηθευτές)·
να είναι σε θέση να συνδέουν πελάτες µε προϊόντα (ποιοι 
πελάτεςπροµηθεύτηκαν ποια προϊόντα). Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων τροφίµων δεν οφείλουν να προσδιορίζουν τους άµεσους
πελάτες, όταν αυτοί είναι οι τελικοί καταναλωτές.
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Καλυπτόµενα προϊόντα

Δεν αναφέρετε στα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα λιπάσµατα Πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένα
από τα προϊόντα αυτά διέπονται από ειδικούς κανονισµούς ή οδηγίες που 

µπορεί να επιβάλλουν ακόµα πιο αυστηρές απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας.
Οι καλυπτόµενες ουσίες είναι οι ουσίες που προορίζονται για «ενσωµάτωση»

σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται να ενσωµατωθούν σε αυτά κατά
την παραγωγή, την παρασκευή ή την επεξεργασία τους. Στην περίπτωση αυτή
υπάγονται, για παράδειγµα, όλα τα είδη συστατικών τροφίµων και ζωοτροφών,
συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων, όταν ενσωµατώνονται σε ζωοτροφές ή 
τρόφιµα. Οι σπόροι όµως εξαιρούνται, όταν χρησιµοποιούνται ως σπόροι προς
καλλιέργεια.

Παροµοίως, τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν µέρος των τροφίµων, 
σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 2, και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 18 παρά την πιθανή µετανάστευση συστατικών τους στα τρόφιµα. Η 
ιχνηλασιµότητα των υλικών συσκευασίας τροφίµων καλύπτεται από ειδικούς 
κανόνες που εκδόθηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2004.

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Καλυπτόµενες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις µεταφοράς και αποθήκευσης, που συµµετέχουν στη διανοµή
των τροφίµων/ζωοτροφών, υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε το άρθρο 18.

Όταν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων τροφίµων περιλαµβάνεται η
µεταφορά, τότε το σύνολο των δραστηριοτήτων τους πρέπει να συµµορφώνεται
µε τις διατάξεις του άρθρου 18. Η µονάδα µεταφοράς µιας επιχείρησης µπορεί να
αρκείται στην τήρηση αρχείου µε τα προϊόντα που προµηθεύει η επιχείρηση
στους πελάτες της, εφόσον άλλες µονάδες της επιχείρησης κρατούν αρχείο των
προϊόντων που προµηθεύεται η επιχείρηση.

Οι κατασκευαστές κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων και γεωργικών
Πρώτων υλών (όπως είναι οι σπόροι) δεν υπάγονται στις απαιτήσεις του άρθρου
18.
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Προσδιορισµός των προµηθευτών και των πελατών από τους
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να είναι σε θέση να 
προσδιορίζουν οποιοδήποτε «πρόσωπο» από το οποίο προµηθεύτηκαν τρόφιµα
ή πρώτες ύλες. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι φυσικό (γιαπαράδειγµα, 
κυνηγοί ή συλλέκτεςµανιταριών) ή νοµικό. 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων οφείλουν να προσδιορίζουν 
µόνον τις άλλες επιχειρήσεις (νοµικές οντότητες) στις οποίες παρέχουν τα 
προϊόντα τους (εκτός από τους τελικούς καταναλωτές). Σε περίπτωση εµπορικής
συναλλαγής µεταξύ λιανοπωλητών, όπως είναι ένας διανοµέας και ένα 
εστιατόριο, επίσης εφαρµόζεται η απαίτηση ιχνηλασιµότητας.

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Είδη των στοιχείων που πρέπει να κρατούνται

Προκειµένου να εκπληρώνεται ο στόχος του άρθρου 18, κρίνεται απαραίτητη 
η καταχώριση των ακόλουθων στοιχείων. 

Τα στοιχεία αυτά µπορούν να καταχωρίζονται σε 2 κατηγορίες ανάλογα µε το 
βαθµό προτεραιότητάς τους.

Η πρώτη κατηγορία στοιχείων περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται 
στις αρµόδιες αρχές σε όλες τις περιπτώσεις:

Επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή, είδος των προϊόντων που 
προµήθευσε.

Επωνυµία και διεύθυνση του πελάτη, είδος των προϊόντων που 
παραδόθηκαν στον πελάτη.

Ηµεροµηνία της συναλλαγής / παράδοσης. 
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Είδη των στοιχείων που πρέπει να κρατούνται

Η δεύτερη κατηγορία στοιχείων περιλαµβάνει πρόσθετα στοιχεία, των οποίων η 
Καταγραφή συνιστάται θερµά:

Όγκος ή ποσότητα
Αριθµός παρτίδας, εάν υπάρχει.
Λεπτοµερέστερη περιγραφή του προϊόντος (προϊόντα προσυσκευασµένα ή 

χύδην, ποικιλία φρούτων/λαχανικών, ακατέργαστα ή µεταποιηµένα προϊόντα).

Έχει ιδιαίτερη σηµασία το σύστηµα ιχνηλασιµότητας της κάθε επιχείρησης 
τροφίµων / ζωοτροφών να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρακολουθείται η φυσική
ροή των προϊόντων: η χρήση δελτίων παράδοσης (ή η καταχώριση της 
διεύθυνσης των µονάδων παραγωγής) κρίνεται ότι εξασφαλίζει 
αποτελεσµατικότερα την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων.

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Κανονισμός 178/2002-Οδηγίες Εφαρμογής ΕΚ 2004

Χρόνος αντίδρασης για τη διαβίβαση των στοιχείων ιχνηλασιµότητας

Τα ελάχιστα στοιχεία που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, όπως ορίστηκε
παραπάνω, διατίθενται αµέσως στις αρµόδιες αρχές.

Τα στοιχεία που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία διατίθενται µόλις αυτό είναι 
ευλόγως δυνατό, εντός δέουσας προθεσµίας ανάλογα µε τις περιστάσεις.

Χρόνος τήρησης αρχείου

Για προϊόντα8 χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια ζωής ισχύει ο γενικός κανόνας
των 5 ετών

Για προϊόντα µε διάρκεια ζωής άνω των 5 ετών, πρέπει να φυλάσσεται 
αρχείο για περίοδο ίση µε τη διάρκεια ζωής συν 6 µήνες

Για ιδιαίτερα ευαλλοίωτα προϊόντα, που φέρουν «ηµεροµηνία λήξης» 
µικρότερη των 3 µηνών ή που δεν φέρουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τα οποία
προορίζονται κυρίως για τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να φυλάσσεται αρχείο
για περίοδο 6 µηνών µετά την ηµεροµηνία παραγωγής ή παράδοσης.
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Άλλη νομοθεσία σχετική με την ιχνηλασιμότητα

Κανονισµός 2000/13 (Επισήµανση, Παρουσίαση και διαφήμηση των τροφίμων)
Απαραίτητες πληροφορίες επισήµανσης:

–Ονοµασία πωλήσεως

–Κατάλογος συστατικών

–Ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγορίας συστατικών

–Καθαρή ποσότητα (γιαπροσυσκευασµένατρόφιµα)

–Ηµεροµηνία ελάχιστηςδιατηρισιµότηταςή τελική ηµεροµηνία ανάλωσης

–Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσεως

–Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση κατασκευαστή ή

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Άλλη νομοθεσία σχετική με την ιχνηλασιμότητα

Κανονισµός 1830/2003 (Ιχνηλασιµότητα και Επισήµανση Γεννετικώς
Τροποποιηµένων Οργανισµών, Τροφίµων και Ζωοτροφών). 

Απαραίτητες πληροφορίες (δεν ισχύουν σε ίχνη ΓΤΟ, <0.9%):

–Αναφορά κάθε συστατικού τροφίµων που παράγεται από ΓΤΟ

–Αναφορά κάθε υλικού ή προσθέτου ζωοτροφών που παράγεται από ΓΤΟ

–Όταν δεν υφίσταται κατάλογος συστατικών, µνεία ότι το προϊόν παράγεται από
ΓΤΟ
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Άλλη νομοθεσία σχετική με την ιχνηλασιμότητα

Κανονισµός 1760/2000 (Θέσπιση Συστήµατος Αναγνώρισης και Καταγραφής 
Βοοειδών και Επισήµανση του Βοείου Κρέατος και των Προϊόντων του).
Το Σύστηµα αναγνώρισης περιλαµβάνει:

–Ενώτια για ατοµική αναγνώριση ζώων

–Ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων

–∆ιαβατήρια ζώων

–Τήρηση ατοµικών µητρών σε κάθε εκµετάλλευση

Το Σύστηµα επισήµανσης (σε µορφή ετικέτας) περιλαµβάνει:
–Αριθµό αναγνώρισης ζώου

–Αριθµός έγκρισης σφαγείου και τόπος-χώρα σφαγής

–Αριθµός έγκρισης µονάδας τεµαχισµού και τόπος-χώρα τεµαχισµού

Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Άλλη νομοθεσία σχετική με την ιχνηλασιμότητα

Κανονισµός 2065/2001(Ενηµέρωση καταναλωτή στον τοµέα των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).

Απαραίτητες πληροφορίες (µέσω επισήµανσης ή µέσω συσκευασίας ή µε
συνοδευτικά έγγραφα):

–Επιστηµονική ονοµασία αλιεύµατος

–Μέθοδος παραγωγής

–Ζώνη αλίευσης
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Ιχνηλασιμότητα
Νομοθετικές Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας

Άλλη νομοθεσία σχετική με την ιχνηλασιμότητα

Κανονισµός 1935/2004 (Υλικά Συσκευασίας που Έρχονται σε Επαφή µε Τρόφιµα)
Ο κανονισµός αφορά υλικά, απαιτήσεις επισήµανσης και ιχνηλασιµότητα υλικών
(καταργεί οδηγίες 89/590 & 89/109).

Απαραίτητες πληροφορίες (σε ετικέτα ή τη συσκευασία ή σε συνοδευτικά 
έγγραφα):

–Αναγραφή φράσης ‘Για επαφή µε τρόφιµα’

–Ειδικές οδηγίες ορθής χρήσης

–Όνοµα ή επωνυµία και διεύθυνση υπευθύνου διάθεσης στο εµπόριο

–Επαρκή επισήµανση ή ταυτοποίηση που εξασφαλίζει ιχνηλασιµότητα

Ιχνηλασιμότητα
Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας σε συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας

ISO 22000 Food Management system 
section 7.9 Traceability system 

BRC Global Standard
Section 2.3 Traceability

International Food Standard
Section 4.8 General Traceability
Section 4.19 Traceability – GMO  

ISO 22005:2007, published in 2007, sets out the 
requirements for standardised food and feed 
traceability — from grower to animals, and from 
farmers to shop shelves.
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Ιχνηλασιμότητα
Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας στο σύστημα ISO 22000

(Παράγραφος 7.9)
Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει και να εφαρμόζει ένα σύστημα 
ιχνηλασιμότητας που να επιτρέπει την αναγνώριση των παρτίδων 
του προϊόντος και τη σχέση τους με τις παρτίδες των πρώτων υλών,
τα αρχεία της παραγωγής και της παράδοσης.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση 
των παραλαμβανόμενων υλικών από τον αμέσως προηγούμενο 
προμηθευτή και των προϊόντων στην αρχική διαδρομή διανομής.

Τα αρχεία ιχνηλασιμότητας πρέπει να τηρούνται για ορισμένο 
χρονικό διάστημα που να επιτρέπει το χειρισμό των δυνητικώς μη 
ασφαλών προϊόντων και την ενδεχόμενη ανάκληση. Τα αρχεία 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις 
και τις απαιτήσεις πελατών και δύναται π.χ. να βασίζεται στην 
αναγνώριση της παρτίδας του τελικού προϊόντος. 

Ανακλήσεις Προϊόντων
Απαιτήσεις Νομοθεσίας

(Καν. 178/2002)
Άρθρο 19

1. Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα 
τρόφιµο δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων, ξεκινά 
αµέσως διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίµου από την αγορά και 
ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Όταν το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους 
καταναλωτές, ο υπεύθυνος ενηµερώνει τους καταναλωτές µε αποτελεσµατικότητα και 
ακρίβεια για τους λόγους της απόσυρσής του και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, ανακαλεί από 
τους καταναλωτές προϊόντα που τους έχει ήδη προµηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα µέτρα
δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας. 

2. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων, ο οποίος έχει την ευθύνη για 
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου ή διανοµής, ξεκινά, εντός των ορίων των 
δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την αγορά προϊόντων που δεν 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίµων και προσπαθεί να 
συµβάλει στην ασφάλεια των τροφίµων µεταδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την ανίχνευση ενός τροφίµου και συνεργαζόµενος µε τους παραγωγούς, 
µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τιςαρµόδιες αρχές όσον αφορά τα µέτρα που αυτοί 
λαµβάνουν.
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Ανακλήσεις Προϊόντων
Απαιτήσεις Νομοθεσίας

(Καν. 178/2002)
Άρθρο 19

3. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές εάν 
κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιµο το οποίο διέθεσε στην αγορά ενδέχεται 
να είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. Ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τα 
µέτρα πουλαµβάνει προκειµένου να αποτρέψει τους κινδύνους για τον τελικό 
καταναλωτή, και δεν εµποδίζει ούτε αποθαρρύνει οποιοδήποτε πρόσωπο να 
συνεργαστεί, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τη νοµική πρακτική, µε τις αρµόδιες
αρχές, όταν τούτο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή, τη µείωση ή την 
εξάλειψη κινδύνου προερχόµενου από τρόφιµο.

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές 
σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποφυγή ή τη µείωση των κινδύνων που 
προκαλεί ένα τρόφιµο, το οποίο αυτοί προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει

Ανακλήσεις Προϊόντων

Η υποχρέωση απόσυρσης από την αγορά ισχύει εφόσον ικανοποιούνται 
σωρευτικά τα εξής δύο κριτήρια:

1. ο υπεύθυνος της επιχείρησης κρίνει ότι τα προς απόσυρση τρόφιµα δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίµων

2. ένα τρόφιµο κυκλοφορεί στην αγορά και αποµακρύνθηκε από τον άµεσο
έλεγχο της αρχικής επιχείρησης τροφίµων

Η διατύπωση «αποµακρύνθηκε από τον άµεσο έλεγχο του αρχικού υπευθύνου» 
τονίζει ότι, όταν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίµων έχουν τη δυνατότητα να
αντιµετωπίσουν τη µη συµµόρφωση µε δικά τους µέσα, χωρίς να ζητήσουν/ 
απαιτήσουν τη συνεργασία άλλων επιχειρήσεων, δεν συντρέχουν λόγοι  για την 
εφαρµογή των υποχρεώσεων του άρθρου 19 παράγραφος 1. 

Οι λέξεις «του αρχικού υπευθύνου επιχείρησης» έχουν ιδιαίτερη σηµασία. 
Σηµαίνουν ότι το τρόφιµο έφυγε, για παράδειγµα, από τη µονάδα µεταποίησης και 
Βρίσκεται στα χέρια άλλου υπευθύνου επιχείρησης (αλλαγή σταδίου εντός της 
τροφικής αλυσίδας)
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Ανακλήσεις Προϊόντων

Κοινοποίηση της απόσυρσης στις αρµόδιες αρχές

Όταν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων αποσύρει ένα τρόφιµο
κοινοποιεί την εν λόγω απόσυρση στις αρχές που έχουν την αρµοδιότητα
εποπτείας της επιχείρησής του. 

Όταν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων αποσύρει από την τροφική 
αλυσίδα ένα τρόφιµο που δεν τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίµων
αλλά το οποίο βρίσκεται υπό τον άµεσο έλεγχό του, δεν υποχρεούται να 
κοινοποιήσει την εν λόγω απόσυρση στις αρµόδιες αρχές

Ανακλήσεις Προϊόντων

Ανάκληση και ενηµέρωση των καταναλωτών 

Όταν συντρέχουν οι συνθήκες για την πραγµατοποίηση απόσυρσης και, 
επιπλέον, το προϊόν έχει φτάσει στους καταναλωτές, το άρθρο 19 παράγραφος 1 
υποχρεώνει τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων: 

να ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε τους λόγους απόσυρσης

εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να ανακαλούν τα προϊόντα από καταναλωτές 
που τα έχουν ήδη προµηθευτεί - δηλ. να λαµβάνουν «οποιοδήποτε µέτρο
αποσκοπεί στην επιστροφή των µη ασφαλών προϊόντων που έχουν ήδη 
προµηθευτεί
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Ανακλήσεις Προϊόντων

Ευθύνη για την εφαρµογή της απόσυρσης

Όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων

Όταν ένας υπεύθυνος επιχείρησης αποσύρει πρώτες ύλες ή ένασυστατικό
υπό τον άµεσο έλεγχό του, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των τροφίµων, ενηµερώνει κανονικά τον προµηθευτή του. Ο 
προµηθευτής εφαρµόζει, τις υποχρεώσεις απόσυρσης και της επακόλουθης 
κοινοποίησήςτης στις αρµόδιες αρχές. Το σκεπτικό εφαρµόζεται και σε 
παρόµοιες περιπτώσεις, όπως όταν οι εσωτερικοί έλεγχοι ενός διανοµέα
οδηγούν στην απόσυρση ενός τροφίµου που προµηθεύει ένας παραγωγός ή 
µια επιχείρηση µεταποίησης

Κοινοποίηση στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF) 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων υποχρεούνται, να προβαίνουν σε 
κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές και όχι στο RASFF

Οι αρµόδιες αρχές αν το κρίνουν απαραίτητο ενημερώνουν το RASFF

Ανακλήσεις Προϊόντων

Απαιτήσεις Ανακλήσεων στο ISO 22000

α) η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ορίζει προσωπικό με αρμοδιότητα για την 
ανάληψη της απόσυρσης και προσωπικό υπεύθυνο για την υλοποίησήτης, 
και 

β) ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει και να διατηρεί μια τεκμηριωμένη 
διαδικασία για: 
1) την κοινοποίηση στα  ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αρμόδιες αρχές, πελάτες 
και/ή καταναλωτές)
2) το χειρισμό των αποσυρόμενων προϊόντων καθώς και των σχετικών μη 
αποδεσμευμένων παρτίδων προϊόντος, και
3)την ακολουθία των ενεργειών που πρόκειται να ληφθούν.

Τα αποσυρόμενα προϊόντα πρέπει να δεσμεύονται μέχρι να καταστραφούν ή 
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά από την αρχικά προβλεπόμενη χρήση, ή 
να αξιολογηθούν ως ασφαλή για την προβλεπόμενη (ή άλλη) χρήση, ή να 
υποβληθούν σε επανακατεργασία ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα 
είναι πλέον ασφαλή. 
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Ανακλήσεις Προϊόντων

Απαιτήσεις Ανακλήσεων στο ISO 22000

Τα αίτια, η έκταση και τα αποτελέσματα της απόσυρσης πρέπει να 
καταγράφονται και η σχετική πληροφόρηση πρέπει να περιλαμβάνεται στα 
εισερχόμενα της ανασκόπησης από τη διοίκηση 

Ο οργανισμός πρέπει να επαληθεύει και να καταγράφει την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος απόσυρσης με τη χρήση 
κατάλληλων τεχνικών (π.χ. εικονική απόσυρση ή άσκηση απόσυρσης). 

Improving traceability in food processing and distribution
Edited by I Smith and A Furness,  
Woodhead March 2006 

Food authenticity and traceability
Edited by M Lees  
Woodhead October 2003   

Νομοθεσία Τροφίμων
Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Πηγές

http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/April04/Features/Food
Traceability.htm

http://www.food.gov.uk/aboutus/ourboard/boardmeetoccasio
nalpapers/updateontraceability

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=36297


