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Κανονισμός 1169/2011 

Βασικά σημεία 



Η ανάγκη για αναθεώρηση 

Σύγχρονο 
ενιαίο, 

απλοποιημένο 
& ευέλικτο 

πλαίσιο 

Εξέλιξη αγορών 

Νέες απαιτήσεις – 
προσδοκίες καταναλωτών 

Κατακερματισμένο 
νομοθετικό πλαίσιο 

Μείωση διοικητικού φόρτου 

Προστασία των 
συμφερόντων του 
καταναλωτή και 
ομαλή λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς 



• 1 Φεβρουαρίου του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει την 
πρόταση Κανονισμού στο ΕΚ και στο Συμβούλιο. 
 
 

• 29 Σεπτεμβρίου 2011, η ολομέλεια του Συμβουλίου ενέκρινε την 
πρόταση Κανονισμού 
 
 
 

Ιστορικό διαμόρφωσης του Κανονισμού 1169/2011 



• Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι 
διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω,  
– Επισήμανσης (ετικέτας) 
– Παρουσίασης 
– Διαφήμισης 

 

Τι είναι η πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στον 
καταναλωτή  



• Διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
συμφερόντων του καταναλωτή 

• Ελεύθερη διακίνηση τροφίμων στην εσωτερική 
αγορά 

• Πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων 
• Ανοικτός διάλογος, διαβούλευση με εταίρους 

 
• Η πληροφόρηση δεν πρέπει να παραπλανά και 

παράλληλα θα πρέπει να επιτρέπει στον 
καταναλωτή να κάνει συνειδητές επιλογές 
 

Βασικές Αρχές 



              

           

        

Υποχρεωτικές ενδείξεις 



1. Ονομασία πώλησης* 
2. Κατάλογος συστατικών 
3. “αλλεργιογόνα” 
4. Ποσότητα ορισμένων συστατικών - QUID (όπου 

απαιτείται)  
5. Καθαρή ποσότητα του τροφίμου* 
6. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική 

ημερομηνία ανάλωσης 
7. Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες 

χρήσης 
8. Στοιχεία παραγωγού, συσκευαστή ή διακινητή εντός ΕΕ 

Υποχρεωτικές ενδείξεις 



9. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης όπου 
απαιτείται 

10. Οδηγίες χρήσης εφόσον η παράλειψή τους θα 
δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου 

11. Η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’όγκο αλκοολικού 
τίτλου για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική 
αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2% κ.ο.*  

12. Διατροφική δήλωση 
13. Αριθμός παρτίδας 
 
* Στο ίδιο οπτικό πεδίο 

Υποχρεωτικές ενδείξεις 



• Ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 
– Καμία αλλαγή στο σχετικό κατάλογο σε σχέση με την 

Οδηγία 2000/13 (Παράρτημα II). 
– Τα “αλλεργιογόνα” αναγράφονται στον κατάλογο των 

συστατικών με σαφή αναφορά της ονομασίας της ουσίας 
ή του προϊόντος 

– Αν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η αναγραφή των 
ενδείξεων περιλαμβάνει τη λέξη «περιέχει», 
ακολουθούμενη από την ονομασία του αλλεργιογόνου 

– Η δήλωση «αλλεργιογόνου» δεν απαιτείται όταν η 
ονομασία του τροφίμου αναφέρεται σαφώς στην εν 
λόγω ουσία 

 

Επιπρόσθετη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πληροφόρηση 
 
 



• Ουσίες που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 
– Η ονομασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα II τονίζεται με είδος 
χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση της 
ονομασίας από το υπόλοιπο του καταλόγου των 
συστατικών, παραδείγματος χάριν μέσω της 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ, της μορφής ή του χρώματος του 
φόντου.  

 
• Συστατικά: Αλεύρι σίτου, νερό, αυγά, ξύδι,…. 

Επιπρόσθετη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πληροφόρηση 
 
 



• Νανοϋλικά 
– Όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό τη μορφή 

τεχνολογικώς επεξεργασμένων νανοϋλικών 
αναγράφονται σαφώς στον κατάλογο των 
συστατικών.  

– Τα ονόματα αυτών των συστατικών ακολουθούνται 
από τη λέξη «νανο» σε παρένθεση.  

 
 

 
 

Επιπρόσθετη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πληροφόρηση 
 
 



• “περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης” 
– Όταν η ασπαρτάμη/άλας ασπαρτάμης-

ακετοσουλφάμης περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
συστατικών με τη συγκεκριμένη ονομασία της  

• “περιέχει ασπαρτάμη (πηγή φαινυλαλανίνης)”  
– Όταν η ασπαρτάμη / άλας ασπαρτάμης – 

ακετοσουλφάμης δηλώνεται μόνο με τον αριθμό Ε 

 
 

Επιπρόσθετη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ πληροφόρηση 



Ποτά με καφεΐνη> 150 mg/l  (άλλα από καφέ ή τσάι) 
«Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συνιστάται 
για παιδιά , εγκύους και θηλάζουσες " + ποσότητα 
καφεΐνης 

 
Τρόφιμα εκτός ποτών στα οποία προστίθεται καφεΐνη 
«Περιέχει καφεΐνη. Δεν συνιστάται για παιδιά και 
εγκύους " + ποσότητα καφεΐνης» 

                Στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία πώλησης 

 
 

Επιπρόσθετη υποχρεωτική επισήμανση 



• To πιο συχνό παράπονο των καταναλωτών: δεν 
είναι ευανάγνωστες οι ετικέτες 

• Ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 
– 1.2 mm  (“x-height”) 
– 0.9 mm  αν η μέγιστη επιφάνεια< 80 cm² 

Αναγνωσιμότητα ετικετών – x height 



• Όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις πλην ΗΕΔ/Η.Α 
θα πρέπει : 
– Να είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της παράδοσης,   

• πριν την ολοκλήρωση της αγοράς να είναι 
διαθέσιμες όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
 
 

Πώληση εξ αποστάσεων 



              

           

        

Διατροφική επισήμανση 



• Σημερινή κατάσταση:  
• Εθελοντική 
• Εξαιρέσεις 

– … διατύπωση ισχυρισμών διατροφής(Οδηγία 90/496) 
– … διατύπωση ισχυρισμών υγείας(Καν 1924/2006) 
– … εμπλουτισμός (Καν1925/2006) 
 

• 13 Δεκεμβρίου 2016:  
– Υποχρεωτική 

 

Διατροφική επισήμανση 



Παράρτημα V- Εξαιρέσεις 



• Υπολογισμός: έχει εκδοθεί κείμενο 
κατευθυντήριων γραμμών. 
• Guidance on tolerances  

 

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012.pdf�


Μεταβατικά μέτρα 

Μέχρι 
13.12.2014 

Από 13.12.2014 
έως 13.12.2016 από13.12.2016 



Σήμερα έως 13.12.2014 

Ισχυρισμοί 
Εμπλουτισμός 

 
 
Οδηγία 90/496 
Καν 1169/2011 
 

Υποχρεωτικά 

Υπόλοιπα 
τρόφιμα 

Οδηγία 90/496 
Καν 1169/2011 

Εθελοντική 

22 



Από 13.12.2014 – 13.12.2016 

Ισχυρισμοί 
Εμπλουτισμός 
 

 
 
Μονο συμφωνα με 
1169/2011 
(Οδηγία 90/496 
καταργείται) 
 

Υποχρεωτικά 

Υπόλοιπα τρόφιμα 

Μονο συμφωνα με 
1169/2011 
(Οδηγια 90/496 
καταργείται) 

Εθελοντικά 

23 



Από 13.12.2016 - 

¨όλα τα τρόφιμα 

 
 
Καν 1169/2011 
 

Υποχρεωτικά 

Παράρτημα  V 

Εξαιρεσεις 

24 



Εθελοντικά σχήματα 

 
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ                         vs        ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

           

        

Προέλευση 



• ‘τόπος προέλευσης’ θεωρείται κάθε τόπος όπου 
ένα τρόφιμο δηλώνεται ότι προέρχεται και δεν 
είναι η χώρα καταγωγής όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26 του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2913/92. 
– Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση της 

επιχείρησης που αναγράφονται στην ετικέτα δεν 
συνιστούν ένδειξη σχετική με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου όπως εννοείται 
στον εν λόγω Κανονισμό 
 

Τόπος προέλευσης/ Χώρα παραγωγής 



• Όταν η παράλειψη τους μπορεί να οδηγησει σε 
πλάνη τον καταναλωτή 

• Για κρέατα που εμπίπτουν στους κανόνες ΣΟ  
• Επίσης 

– Παρθένα ελαιόλαδα 
–Μέλι 
–Βόειο κρέας 
–Νωπά οπωροκηπευτικά 
– Ιχθύες 
– -Κρέας πουλερικών που εισάγεται από τρίτες χώρες 

Υποχρεωτική δήλωση προέλευσης 



Εθελοντική αναγραφή προέλευσης 
 
1. Σοκολάτα που παρασκευάζεται στην 
Ελλάδα* 
2. Κακάο που συσκευάζεται στην Ελλάδα 
 
*συστατικά (κακάο, ζάχαρη εισαγωγής) 
 
 
Μπορεί σε αυτά να δοθεί η επισήμανση 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ»; 



Επέκταση της υποχρεωτικής δήλωσης της 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης σε άλλα 
τρόφιμα 

 

 
 

Επόμενα βήματα… 



              

           

        

Εθνικά μέτρα εφαρμογής 



Τι αφορά 

• Επισήμανση αλλεργιογόνων σε μη 

προσυσκευασμένα τρόφιμα 

• Πιθανά και άλλες ενδείξεις που επιδιώκει το 

Κ-Μ να ρυθμίσει με εθνικές διατάξεις 

 



Ποιά είναι τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα 

• τρόφιμα που προσφέρονται μη 

προσυσκευασμένα για πώληση στον τελικό 

καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης ή 

• τρόφιμα που συσκευάζονται στον τόπο 

πώλησης, εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής ή 

• προσυσκευάζονται για άμεση πώληση 

 



• Τα Κ-Μ μπορούν να υιοθετήσουν εθνικά μέτρα 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι 
ενδείξεις (αλλεργιογόνα και πιθανώς άλλες 
ενδείξεις) μπορούν να είναι διαθέσιμες στο 
καταναλωτή και όπου χρειάζεται να καθορίσουν 
και την μορφή έκφρασης και παρουσίασης 
αυτών. 

 



Ενδεικτικό 
Χρονοδιάγραμμα Συλλογή απόψεων Σύσταση ομάδας 

εργασίας 

Διαμόρφωση 1ου 
draft 

1η Δημόσια 
Διαβούλευση 

Τελικό σχέδιο προς 
διαβούλευση 

Αποστολή τελικού 
κειμένου στην ΕΕ 

για έγκριση 

Έκδοση Εθνικής 
Νομοθεσίας 

28.02.2013 Συλλογή απόψεων 
01.03.2013 Σύσταση ομάδας 
εργασίας 
30.05.2013 1ο draft 
30.07.2013 Λήξη 1ης 
διαβούλευσης 
30.12.2013 Τελικό σχέδιο προς 
διαβούλευση 
30.04.2014 Τελικά σχόλια από ΕΕ 
Νομοθέτηση 
 



Κανονισμός 1924/2006 

Βασικά σημεία 



              

           

        Ισχυρισμοί διατροφής & 
υγείας 



• Ισχυρισμός: Δήλωση για συγκεκριμένο τρόφιμο 
ή συστατικό 
– Ισχυρισμός διατροφής: διατροφικές ιδιότητες 
– Ισχυρισμός υγείας: σχετικά με αποτελέσματα στην 

υγεία 

Ορισμοί 



Κανονισμός 1924/2006 - Εφαρμογή 

 

Επισήμανση Εμπορικές 
ανακοινώσεις 

Παρουσίαση  και 
διαφήμιση  

Εμπορικά σήματα ή 
εμπορικές ονομασίες 

που εμφανίζονται 
στην επισήμανση, 

παρουσίαση, 
διαφήμιση τροφίμου  



Δεν εφαρμόζεται 

Μη εμπορικές ανακοινώσεις (δεν 
συνδέεται έρευνα με συγκεκριμένη 

εμπορική ονομασία τροφίμου) 

κατευθυντήριες γραμμές ή συμβουλές για 
τη διατροφή τις οποίες εκδίδουν αρχές και 

φορείς δημόσιας υγείας 

επιστημονικά δημοσιεύματα ή 
ανακοινώσεις σε συνέδρια 



Ισχυρισμοί διατροφής 

• Παράρτημα Καν1924/2006 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/nutrition_claims_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/nutrition_claims_en.htm�


Ισχυρισμοί υγείας 

• Οι φυτικές ίνες συμβάλουν στην καλή 
λειτουργία του εντέρου 

13(1) 

 
• Ο υδατοδιαλυτός τοματοπολτός βοηθά 

στη διατήρηση φυσιολογικής 
συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων 

13(5) 

• Έχει αποδειχτεί ότι οι εστέρες 
φυτοστανολών μειώνουν τα επίπεδα 
χοληστερόλης του αίματος, η 
χοληστερόλη είναι παράγοντας κινδύνου 
για την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου 

14(1)α 

• Το ασβέστιο είναι  απαραίτητο για την 
φυσιολογική ανάπτυξη των οστών των 
παιδιών 

14(1)β 

Ισχυρισμοί οι οποίοι μνημονεύουν ή περιγράφουν 
•Το ρόλο θρεπτικής 
•Ψυχολογικές  
•Με την επιφύλαξη 

Ισχυρισμοί του 13.1 που βασίζονται σε νέα 
επιστημονικά δεδομένα ή περιλαμβάνουν αίτημα 
προστασίας δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας   

Μείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας 

Ανάπτυξη & υγεία παιδιών 



Διαδικασία έγκρισης ισχυρισμού υγείας 

• Οι επιχειρήσεις αποστέλλουν μέσω του Κ-Μ στην EFSA τα 
απαιτούμενα στοιχεία  

• Η EFSA αξιολογεί τα δεδομένα και προβαίνει σε 
γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) ή ζητά επιπλέον στοιχεία 

• Εγκριτικός ή απορριπτικός κανονισμός από την Κανονιστική 
Επιτροπή (Standing Committee – General Food Law) 

 



Μητρώο εγκεκριμένων ισχυρισμών 



Εξελίξεις 

Κανονισμός 
1924/2006 

• Αναθεώρηση 
παραρτήματος 
ισχυρισμών 
διατροφής 

• Άρθρο 10: 
Απόφαση 2013/63 
για ειδικούς όρους 
χρήσης ισχυρισμών 
υγείας 

• Άρθρο 13: 
Κανονισμός 
432/2012 

Επικείμενος 
κανονισμός 

• Τροποποίηση 
432/2012 
 

Επικείμενος 
κανονισμός 

• Περιγραφές κοινής 
χρήσης (general 
descriptors) 



Μετά.. Τι; 
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