
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Άρθρο 10 Ενδείξεισ & διαςφάλιςη περιεχομένου προςυςκευαςμένων 
τροφίμων 

1. Για τον οριςμό τθσ ζννοιασ «τρόφιμα» εφαρμόηεται το άρκρο 2 του Καν. (ΕΚ) 
αρικ. 178/2002 και του υμβουλίου τθσ ΕΚ τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2002 για τον 
κακοριςµό των γενικϊν αρχϊν και απαιτιςεων τθσ  νοµοκεςίασ για τα τρόφιµα, 
για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τθν Αςφάλεια των Σροφίµων και τον 
κακοριςµό διαδικαςιϊν ςε κζµατα αςφαλείασ των τροφίµων, όπωσ ιςχφει. 

2. Για τουσ οριςμοφσ των εννοιϊν «προςυςκευαςμζνο τρόφιμο» και 
«επιςιμανςθ» εφαρμόηεται ο Καν.(ΕΕ) 1169/2011, όπωσ ιςχφει, ρθτι δε 
αναφορά γίνεται ςτο άρκρο 2 του ν. 4177/2013 (Α’ 173). 

3. Σα προςυςκευαςμζνα τρόφιμα που διατίκενται ωσ ζχουν ςτον τελικό 
καταναλωτι επιςθμαίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ενωςιακι (Καν.ΕΕ 
1169/2011) και εκνικι νομοκεςία (άρκρο 11 του Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν) 
με τθν επιφφλαξθ των απαιτιςεων επιςιμανςθσ που προβλζπονται από ειδικζσ 
ενωςιακζσ ι εκνικζσ διατάξεισ που ιςχφουν για ςυγκεκριμζνα τρόφιμα  

4. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 
Α. Για μθ αναγραφι ενδείξεων,  χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

 Β. Για ελλιπι αναγραφι ενδείξεων, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό  

  προϊόντοσ.  

Γ.  Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι ενδείξεων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ 

  (3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Άρθρο 11   Ενδείξεισ μη προςυςκευαςμένων τροφίμων 

1. Για τρόφιμα που δεν είναι προςυςκευαςμζνα και προςφζρονται ςτον τόπο 
λιανικισ πϊλθςθσ για άμεςθ πϊλθςθ ςτον καταναλωτι ι ςε μονάδεσ ομαδικισ 
εςτίαςθσ, επί τθσ πινακίδασ ορίηονται: 
Α. Η ονομαςία πϊλθςθσ του τροφίμου τουλάχιςτον ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Β. Η ποιότθτα του είδουσ και θ ποικιλία αυτοφ, εφόςον προβλζπονται από 

ειδικότερεσ διατάξεισ, κακϊσ και θ κατάςταςθ του προϊόντοσ (π.χ 

κατεψυγμζνο). 

Γ.  Η χϊρα καταγωγισ ι ο τόποσ προζλευςθσ του τροφίμου  ςφμφωνα με το  

άρκρο 26 του Κανονιςμοφ ΕΕ 1169/2011 κακϊσ και με τθν επιφφλαξθ του 

άρκρου 10 παράγραφοσ 3 τθσ παροφςασ.  

Δ. Κάκε ςυςτατικό ι τεχνολογικό βοικθμα εφόςον υπάρχει και προκαλεί 

αλλεργίεσ ι δυςανεξίεσ. 

 Ε.  Η τιμι ανά μονάδα μζτρθςθσ όπωσ αυτι κακορίηεται ανωτζρω ςτο 

Κεφάλαιο2, «ΚΑΝΟΝΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ». 

2. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 
 Α. Για μθ αναγραφι των ελάχιςτων ενδείξεων επί πινακίδασ, όπωσ ορίηονται 

   ανωτζρω, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 



Β.  Για ελλιπι αναγραφι των ελάχιςτων ενδείξεων επί πινακίδασ όπωσ ορίηονται 

ανωτζρω, πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά κωδικό προϊόντοσ.   

 Γ.  Για ανακριβι ι παραπλανθτικι αναγραφι των ελάχιςτων ενδείξεων επί   

πινακίδασ όπωσ ορίηονται ανωτζρω, τρεισ  χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά 

κωδικό  προϊόντοσ.   

Άρθρο 12  Επιςήμανςη υποκατάςτατων 

1. Η επιςιμανςθ του τροφίμου δεν πρζπει να είναι φφςεωσ τζτοιασ που να 
 παραπλανά τον καταναλωτι, κατά τον τρόπο που αναφζρεται ςτον Κανονιςμό 
ΕΕ  1169/2011. 
2. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ζνα προςυςκευαςμζνο τρόφιμο πρόκειται για 

υποκατάςτατο τροφίμου, δεν κα πρζπει να γίνεται καμία αναφορά τζτοια που 
να παραπλανά τον καταναλωτι περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και 
όχι υποκατάςτατο. Εναλλακτικά μπορεί να τίκεται ςτθν επιςιμανςθ τθσ 
ονομαςίασ πϊλθςθσ ι ςε ζνδειξθ πλθςίον τθσ εμπορικισ ονομαςίασ πϊλθςθσ 
ζνδειξθ από τθν οποία ο καταναλωτισ μπορεί άμεςα να αντιλθφκεί ότι 
πρόκειται για υποκατάςτατο. Εξαιροφνται ρθτά τα τυροκομικά προϊόντα για τα 
οποία ιςχφουν οι ειδικότερεσ διατάξεισ του ΕΚ 1308/2013 όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 

3. Όταν υποκατάςτατα τροφίμων διατίκενται ςτον τελικό καταναλωτι χφμα, κα 
πρζπει ςτα ςθμεία πϊλθςθσ τουσ (προκικεσ, ψυγεία καταςτθμάτων κλπ.) να 
υπάρχει ςχετικι πινακίδα ςτθν οποία όμωσ δεν δφναται να γίνεται καμία 
αναφορά τζτοια που να παραπλανά τον καταναλωτι περί του ότι το τρόφιμο 
αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάςτατο. Εξαιροφνται ρθτά τα τυροκομικά 
προϊόντα για τα οποία ιςχφουν οι ειδικότερεσ διατάξεισ του ΕΚ 1308/2013 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. ε περίπτωςθ επίςθσ που τα προςφερόμενα ςτουσ χϊρουσ ομαδικισ εςτίαςθσ 
φαγθτά, εδζςματα κλπ. περιζχουν υποκατάςτατα τροφίμων ο καταναλωτισ κα 
πρζπει να ενθμερϊνεται ςχετικά μζςω τιμοκαταλόγου. 

5. Οι ανωτζρω διατάξεισ δεν εφαρμόηονται για τα μθ γαλακτοκομικά προϊόντα για 
τα οποία εφαρμόηεται θ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 278186 (ΦΕΚ Βϋ 
1097/22-8-2002) «υμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 
του υμβουλίου ςχετικά με τθν προςταςία τθσ ονομαςίασ του γάλακτοσ και των 
γαλακτοκομικϊν προϊόντων κατά τθ διάκεςι τουσ ςτο εμπόριο». 

6.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 
  Α. Για παραβάςεισ των παρ. 1 και 2, ιτοι για ανακριβι ι παραπλανθτικι 

επιςιμανςθ υποκατάςτατων τροφίμων, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά 

κωδικό προϊόντοσ.   

Β.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 3, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Γ.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 4, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ.  

Άρθρο 13   Διάθεςη προΰόντων με περαςμένη χρονολογία ελάχιςτησ 
διατηρηςιμότητασ 

1. Επιτρζπεται θ διάκεςθ τροφίμων ςτα οποία ζχει παρζλκει θ θμερομθνία 



ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ και όχι αυτϊν ςτα οποία ζχει παρζλκει θ τελικι 
θμερομθνία ανάλωςθσ, με τον όρο ότι αυτά κα πωλοφνται ςαφϊσ 
διαχωριςμζνα από τα άλλα τρόφιμα και ςε πινακίδα που κα αναρτάται ςε αυτά, 
κα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, θ φράςθ "ΣΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΜΕΝΗ 
ΔΙΑΣΗΡΗΙΜΟΣΗΣΑ." 

2. Εντοφτοισ, ο χρόνοσ αυτόσ διάκεςθσ των προϊόντων περαςμζνθσ 
 διατθρθςιμότθτασ δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωςθ: 

Α. Σθ μία εβδομάδα ςτθν περίπτωςθ προϊόντων των οποίων θ ελάχιςτθ 

διατθρθςιμότθτα δθλϊνεται με τθν αναγραφι θμζρασ και μινα. 

Β. Σον ζνα μινα ςτθν περίπτωςθ προϊόντων των οποίων θ ελάχιςτθ 

διατθρθςιμότθτα δθλϊνεται με τθν αναγραφι μινα και ζτουσ. 

Γ. Σουσ τρεισ μινεσ ςτθν περίπτωςθ προϊόντων των οποίων θ ελάχιςτθ 

διατθρθςιμότθτα δθλϊνεται με τθν αναγραφι μόνο του ζτουσ. 

3. Σθν αποκλειςτικι ευκφνθ, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, για τθν καλι υγιεινι 
 κατάςταςθ των προϊόντων φζρει ο πωλθτισ. 
4. Προϊόντα περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ απαγορεφεται να διατίκενται ςε 
 χϊρουσ ομαδικισ εςτίαςθσ. 
5. Απαγορεφεται θ αντικατάςταςθ ι τροποποίθςθ τθσ χρονολογίασ ελάχιςτθσ 
 διατθρθςιμότθτασ με οποιονδιποτε τρόπο και από οποιονδιποτε. 
6. Σα ωσ άνω προϊόντα πωλοφνται μόνο ςε χαμθλότερθ τιμι από άλλα όμοια 
 προϊόντα που δεν χαρακτθρίηονται ωσ περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ, θ οποία 
 να είναι ςυγκριτικά εμφανισ. 
7. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο ωσ κάτωκι: 

Α.  Για ζλλειψθ πινακίδασ με τθν ζνδειξθ "ΣΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΜΕΝΗ 

 ΔΙΑΣΗΡΗΙΜΟΣΗΣΑ" χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Β.  Για μθ διακριτό διαχωριςμό τροφίμων περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ από τα 

 υπόλοιπα όμοια τρόφιμα, χίλια ευρϊ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Γ.  Για παραποίθςθ (αντικατάςταςθ ι τροποποίθςθ) τθσ χρονολογίασ ελάχιςτθσ 

 διατθρθςιμότθτασ, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

   Δ. Για διάκεςθ τροφίμων περαςμζνθσ διατθρθςιμότθτασ ςε χϊρουσ ομαδικισ 

 εςτίαςθσ, τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

   Ε.  Για παράβαςθ τθσ παρ. 2, δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000€) ανά κωδικό προϊόν.  

 Σ. Για μθ τιρθςθ υποχρζωςθσ πϊλθςθσ τροφίμων με τθν ζνδειξθ «ΣΡΟΦΙΜΑ 

 ΠΕΡΑΜΕΝΗ ΔΙΑΣΗΡΗΙΜΟΣΗΣΑ» ςε χαμθλότερθ τιμι, δφο χιλιάδεσ ευρϊ 

 (2.000€) ανά κωδικό προϊόντοσ. 

Άρθρο 14  Υπόχρεοσ αναγραφήσ ενδείξεων. 

1. Τπόχρεοσ για τθν αναγραφι των ενδείξεων είναι: 

Α.  Όςον αφορά τα προςυςκευαςμζνα προϊόντα, εκείνοσ ςτο όνομα του οποίου, 

ι τθσ επιχείρθςθσ του οποίου, διατίκεται το τρόφιμο ςτθν αγορά, ι, εφόςον 

ο εν λόγω υπεφκυνοσ δεν είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν ζνωςθ, ο ειςαγωγζασ  ο 

οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν αγορά τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και οι λοιποί 

ενδιάμεςοι διακινθτζσ και πωλθτζσ. 



Β.  Όςον αφορά τα χφμα προϊόντα, ο τελικόσ λιανοπωλθτισ διάκεςθσ του 

προϊόντοσ. 

2. Τπεφκυνοσ για τθ διακίνθςθ προϊόντων χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ 

/προβλεπόμενεσ επιςθμάνςεισ, κακίςταται και ο λιανοπωλθτισ  ο οποίοσ 

υποχρεοφται ςτθ μθ παραλαβι των προϊόντων. 

 


