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Σρμηάκηηπ : Βαζίλειξπ Τζξρκαλάπ      

                     δο. Χημικόπ  

 

Διαηοξθική Γπιζήμαμζη  
 

      • Πεοιεκηικόηηηα  διαθοεπηικώμ ζηξιςείωμ – Ποξζδιξοιζμόπ 

– Γπιδοώμηεπ Παοάγξμηεπ  

• Γπιβεβαίωζη ξοθόηηηαπ δηλξύμεμωμ διαθοεπηικώμ ανιώμ   

• Αμξςέπ – Σηοξγγρλξπξίηζη δηλξύμεμωμ ηιμώμ   
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Δηαηξνθηθή επηζήκαλζε –  

 Πεξηεθηηθόηεηα δηαζξεπηηθώλ ζηνηρείωλ – Πξνζδηνξηζκόο – Επηδξώληεο Παξάγνληεο  

 Επηβεβαίωζε νξζόηεηαο δεινύκελωλ δηαζξεπηηθώλ αμηώλ   

 Αλνρέο – ζηξνγγπινπνίεζε δεινύκελωλ ηηκώλ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τν έγγξαθν απηφ παξέρεη  πιεξνθνξίεο   ζρεηηθά κε ηηο αλνρέο ζηε  

δηαηξνθηθή επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ. Αλνρέο ζεκαίλεη   απνδεθηέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ  ζξεπηηθψλ αμηψλ πνπ δειψλνληαη ππνρξεσηηθά ή 

κε ζηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ π   θαη εθείλσλ πνπ δηαπηζηψλνληαη 

θαηά ηνπο επίζεµνπο ειέγρνπο, ζε ζρέζε κε ηε δηαηξνθηθή δήισζε ή ηελ 

δηαηξνθηθή επηζήκαλζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 

1169/2011 ηνπ   Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο 

Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο . 

Σθνπόο  ζύληαμεο παξόληνο εγγξάθνπ 

Τα δεινχκελα επίπεδα δηαζξεπηηθψλ  ζηνηρείσλ ζηελ   επηζήκαλζε  ησλ 

πξνζπθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ θαηαλαισηή. Καζψο ,φκσο, ηα ηξφθηκα δελ είλαη 

δπλαηφλ,  γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ,  φπσο  θπζηθέο δηαθπκάλζεηο θαη 

παξαιιαγέο  ηεο παξαγσγήο , δελ πεξηέρνπλ πάληα ηα  αθξηβή επίπεδα 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ .    

Ωζηφζν, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δελ πξέπεη  

λα απνθιίλεη    νπζησδψο   ζην βαζκφ πνπ νη απνθιίζεηο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαπιάλεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

Εμ΄ίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη γηα ηνλ παξαζθεπαζηή   ηξνθίκσλ ( ελ 

πξνθεηκέλσ πξντφλησλ θξέαηνο ) ε γλψζε  ηνπ νξζνχ ηξφπνπ 

πξνζδηνξηζκνχ / ππνινγηζκνχ  ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ 

ππνρξεσηηθά ή κε δεινχκελσλ δηαζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ζρεηηθφ πίλαθα 

δηαζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ . Η κεζνδνινγία πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ / 

ππνινγηζκνχ ησλ δηαζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ηξφθηκν  πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηή κε απηή ηεο κεζνδνινγίαο  αμηνιφγεζεο / επηβεβαίσζεο ησλ 

δεινχκελσλ ζηνηρείσλ  εθ κέξνπο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ.   

Με ην ηξφπν απηφ είλαη δπλαηφ λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνζνηηθψλ 

αλαγξαθψλ ζηε δηαηξνθηθή επηζήκαλζε ,  ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ελφο 
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“θνηλνχ ηφπνπ” κεηαμχ παξαζθεπαζηψλ θαη ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη λα 

απνθεχγνληαη ακθηζβεηήζεηο , ελζηάζεηο θαηά απνηειεζκάησλ ή θαη 

ακθηζβήηεζε γλσκαηεχζεσλ.   

Σην θαλνληζκφ   , ξεηά αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα λα 

επεξεάδνπλ ηε πνζνηηθή πξνζέγγηζε δηαζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ( ζπζηαηηθψλ 

) ελφο ηξνθίκνπ θαη  γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ,  λα 

είλαη γλσζηέο θαη λα εθαξκφδνληαη    ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.  

 

Οη παξάγνληεο απηνί εηλαη : 

 Τν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά  κε ηνλ έιεγρν ηνπ δηαζξεπηθψλ 

ζηνηρείσλ  ζηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ 

 Ο έιεγρνο ησλ δηαζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξνθίκσλ , πνπ 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δειψλνληαη  ζηελ επηζήκαλζε  θαη 

πεξηγξάθεηαη   ζην θαλνληζκφ   (EU) No 1169/2011 γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ  (εθαξκ. 13/12/14 ). 

 
•  ζηελ Οδεγία 90/496/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο Σεπηεκβξίνπ 

1990, γηα ηε δηαηξνθηθή      επηζήκαλζε γηα ηα ηξφθηκα ( θαηάξγεζε 

13/12/14 ). 
 

•   εθαξκφδνληαη  επίζεο :  ν θαλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ 1924/2006/ΕΚ, ν 
θαλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ε νδεγία  2009/39/ΕΚ. 

 

 

Σχκθσλα κε ηελ  νδεγία 90/496/ΕΕ θαη  ηνλ  θαλ.  (ΕΕ) 1169/2011  , ε  

ελέξγεηα θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη σο    

“κέζε ηηκή”, δει. κε ηε θαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή   ηεο πνζφηεηαο 

ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ελφο ηξνθίκνπ , ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

επνρηαθψλ  δηαθπκάλζεσλ, πξφηππσλ  θαηαλάισζεο θαη άιισλ  

παξαγφλησλ  πνπ είλαη δπλαηφ  λα επεξεάζνπλ  ηελ πξαγκαηηθή ηηκή .  

Οη δεινχκελεο ηηκέο , θαηα πεξίπησζε , είλαη,   κέζεο ηηκέο πνπ βαζίδνληαη : 

 

1.  ζηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ  παξαζθεπαζηή ησλ ηξνθίκσλ  

2.  ζε ππνινγηζκφ ,  απφ ηηο γλσζηέο ή ηηο πξαγκαηηθέο κέζεο ηηκέο ησλ    

     ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηαηηθψλ    

3.  ζε ππνινγηζκφ κε βάζε γεληθψο θαζνξηζκέλα θαη απνδεθηά δεδνκέλα . 

 

Η πξαγκαηηθή πνζφηεηα κηαο ζξεπηηθήο νπζίαο ζε έλα πξντφλ κπνξεί λα 

δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ δειψλεηαη ζηελ επηζήκαλζε ( πίλαθα 

δηαζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ )  εμαξηάηαη απφ   παξάγνληεο φπσο ε πεγή ησλ 

ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο εθηφο ηεο αλάιπζεο   
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(  βιβλιογραυία , συνταγή ),  

 ε αθξίβεηα ηεο αλάιπζεο,  

 ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ ,  

 ε επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ηξνθίκνπ , 

 ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ αιιά θαη  

 νη ζπλζήθεο θαη ν ρξφλνο απνζήθεπζεο.   

 

Τα θξηηήξηα  αμηνιφγεζεο  πνπ ηζρχνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 

1925/2006 θαη ζηελ νδεγία 2002/46/ΕΕ  πξέπεη λα αθνινπζνχληαη , αθφκε 

θαη αλ ππάξρνπλ  ζεζπηζκέλα  εζληθά θξηηήξηα ( ηηκέο ) . 

Σε γεληθέο γξακκέο,  ε κεηξνχκελε ηηκή - δεινύκελε  ηηκή  ζα πξέπεη λα 

είλαη εληόο ηωλ νξίωλ αλνρήο θαζφιε  ηε δηάξθεηα  δσήο ηνπ ηξνθίκνπ. 

 

Επεηδή ,γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο,  δελ είλαη δπλαηφλ ηα  ηξφθηκα 

λα  πεξηέρνπλ πάληα ηα αθξηβή επίπεδα ελέξγεηαο θαη ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

ζηελ επηζήκαλζε,  είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νξζνηεηαο 

ηεο δεινύκελεο πεξηεθηηθόηεηαο ελόο ζξεπηηθνύ  ζπζηαηηθνχ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη απζηεξά ππφςε,  φπνπ πξνβιέπνλαη ,  

ζεζπηζκέλεο αλνρέο . Ωζηφζν, ε ππνινγηδφκελε πεξηεθηηθφηεηα   

ζξεπηηθψλ  ζπζηαηηθψλ  ελφο ηξνθίκνπ  δελ πξέπεη λα απνθιίλεη  

νπζησδψο απφ ηηο ηηκέο ηεο  επηζήκαλζεο  θαη κάιηζηα ζε   βαζκφ πνπ 

ηπρφλ απνθιίζεηο ζα κπνξνχζαλ   λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή νη δεινχκελεο ηηκέο λα πξνζέγγηδνπλ  ηηο κέζεο 

ηηκέο κηαο ζεηξάο αλαγλσξηδφκελσλ αλνρψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζξεπηηθφ 

ζπζηαηηθφ   θαη λα κε ιακβάλνληαη ηηκέο  θνληά ζε αθξαίεο ηηκέο ησλ 

αλνρψλ.   

Γηα  ζξεπηηθά ζπζηαηηθά,  πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ   γεληθά  γηα ηε κείσζε ηεο 

πξφζιεςεο ηνπο (φπσο ην ιίπνο ζηα αιιαληηθά ) ,  νη δεινχκελεο ηηκέο δελ 

πξέπεη λα επξίζθνληαη  ζηε ρακειφηεξε ηνπ εχξνπο αλνρήο, ελψ ε κέζε 

ηηκή ππνινγηζκνχ  ή πξνζδηνξηζκνχ αλάιπζεο  είλαη  πςειφηεξε απφ ηε 

δεινχκελε ηηκή. Τν αληίζεην  ηζρχεη γηα ηε δήισζε ηνπ πνζνζηνχ ελφο 

ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ πνπ ελδηαθέξεη γηα απμεκέλε πξφζιεςε ( πρ. 

πξσηετλε ).  

Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ ε κεηξνχκελε ηηκή 

αλάιπζεο είλαη έμσ απφ ην εχξνο ηεο αλαγλσξηζκέλεο  αλνρήο  γηα ηελ 

δεινχκελε ηηκή πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ππν ζέσξεζε ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ 

Αλ κηα κεηξνχκελε ηηκή είλαη έμσ απφ ηα φξηα αλνρήο  απηή ζα  πξέπεη λα 

ππφθεηηαη  ζε ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε κε γλψκνλα :  
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•  ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο 

•  ηε θχζε ηεο απφθιηζεο (ππεξεθηίκεζε ή ππνεθηίκεζε) ζε ζρέζε κε ην  

ππφ ζεψξεζε  ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ 

•  ην εχξνο δηαθχκαλζεο  θπζηθψλ  ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

•  ηελ ελδερφκελε ηδηαίηεξα πςειή απνδφκεζε  ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε 

νξηζκέλα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ ηξνθίκνπ  

• ηελ  ηδηαίηεξα πςειή κεηαβιεηφηεηα ζηελ αλαιπηηθή ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα  ( αβεβηφηεηα )  

• κηα  ηδηαίηεξα ρακειή νκνηνγέλεηα ηνπ πξντφληνο, πνπ  νδεγεί ζε ηδηαίηεξα 

κεγάιε δηαθχκαλζε ηνπ   πεξηερνκέλνπ ,  ζε έλα πξντφλ πνπ δελ 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο. 

• ηε  ζπκκφξθσζε κε ην εχξνο αλνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δεηγκάησλ  

απφ κηα  παξηίδα, αλ απηά ηα δεδνκέλα είλαη   δηαζέζηκα 

•  ηα ζηνηρεία απηνειέγρνπ   ηεο εηαηξείαο   

•  πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα ή πξνεγνχκελεο θπξψζεηο ελαληίνλ ηεο 

εηαηξίαο 

Πξηλ απφ ηε γλσκάηεπζε ζρεηηθά κε ηελ νξφηεηα ησλ δεινχκελσλ ηηκψλ 

ζην πίλαθα ησλ δηαζξεπηηθψλ αμηψλ ( ηηκψλ ) ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλεθηεκεζεί φιεο νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην 

απνηέιεζκα. 

Σε θάζε πεξίπησζε νη παξαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ  ζα πξέπεη λα  παξέρνπλ      

επαξθή  αηηηνιφγεζε    γηα  ζπγθεθξηκέλν ιφγν πνπ πξνθάιεη ηελ απφθιηζε 

απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο αλνρέο.  

Οη ηηκέο αλνρήο  πεξηιακβάλνπλ ήδε ηελ αβεβαηφηεηα κέηξεζεο  πνπ 

ζπλδέεηαη κε κηα κεηξεκέλε / πξνζδηνξηζκέλε αλαιπηηθά ηηκή.  

Αλνρέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθωζεο   ηωλ επηπέδωλ ηωλ 

ζξεπηηθώλ  θαη άιιωλ  νπζηώλ κε ηα επίπεδα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκό   1924/2006/ΕΕ  

  

 Οη φξνη ρξήζεο δηαηξνθηθψλ ηζρπξηζκψλ θαζψο θαη   ηζρπξηζκψλ  Υγείαο 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1924/2006  θαη σο 

πξνο απηνπο ( ειάρηζηα/ κέγηαζηα , πξνυπνζέζεηο πεξηεθηηθφηεηαο 

ζπζηαηηθνχ )  εθαξκφδνληαη νη αλνρέο   
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Παξάδεηγκα   πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 

αξηζ. 1924/2006 είλαη ην επίπεδν ιίπνπο γηα  ηζρπξηζκφ  : «ρακειά 

ιηπαξά» 

Παξάδεηγκα : “ρακειά ιηπαξά” : 

•   Πξντφλ κε δηαηξνθηθφ ηζρπξηζκφ  «κεηωκέλα ιηπαξά»,  πεξηεθηηθφηεηαο 

ζπγθξηλφκελν κε νκνεηδέο πξντφλ  = 40 g 

•   Σπλζήθεο ρξήζεο γηα ηνλ ηζρπξηζκφ: κείσζε ηνπιάρηζηνλ 30% ηνπ 

ιίπνπο ζε ζχγθξηζε κε έλα παξφκνην πξντφλ 

•   Δηαηξνθηθή δήισζε ηνπ πξντφληνο: ιίπνο: 28 g/100 g 

•  Σχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ζηξνγγπινπνίεζεο  απηφ ηζνχηαη κε 27,5 λα 

28.4 g ιίπνπο 100 g 

•  Ο έιεγρνο βξίζθεη  ιηπαξέο νπζίεο   29 g/100 g, ε αβεβαηφηεηα  κέηξεζεο 

: ± 0.87 ριζγξ/100 g (  αβεβαηφηεηα κέηξεζεο ± 3%).  

Τν πξντφλ   είλαη εληφο ηνπ εχξνπο αλνρήο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

θξηηήξηα  ( βι. πίλαθα ) , δεδνκέλνπ φηη  ηηκή κείνλ ηελ αβεβαηφηεηα 

κέηξεζεο   είλαη εληφο ηνπ απνδεθηνχ εχξνπο ηεο δεινχκελεο ηκήο : 

 29 - 0,87 =28,13 g /100 g θαη ζχκθσλα κε ηελ ζηξνγγπινπνίεζε   ηνπ 

αλψηεξνπ νξίνπ αλνρήο   ε δεινχκελε ηηκή δηακνξθψλεηαη ζην  28 g/100 g. 

 

 

Δηαηξνθηθή δήιωζε  ζξεπηηθώλ ζηνηρείωλ – ζηξνγγπινπνίεζε ηηκώλ     

 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλνρψλ 

είλαη νη θαλφλεο ζηξνγγπινπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ςεθίσλ ή ησλ δεθαδηθψλ πξνθεηκέλνπ. Σηε   ζηξνγγπινπνίεζε ησλ 

δεινχκελσλ ηηκψλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη  ππφςε     αλ  ε πξνζδηνξηζκέλε 

ηηκή αλάιπζεο είλαη εληφο νξίσλ αλνρήο. 

Γηα παξάδεηγκα, βάζεη ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο  , ε δεινχκελε ηηκή  γηα ηελ 

πξσηεΐλε ησλ 11 g  ζα κπνξνχζε λα είλαη  κηα ηηκή πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ππνινγηζκφ ή αλάιπζε κεηαμχ 11.4 g θαη 10,5 g. 

• Τα πεξηζψξηα αλνρήο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηα άλσ θαη θάησ 

φξηα ησλ ηηκψλ  πνπ ζα κπνξνχζαλ  λα ζηξνγγπινπνηεζνχλ  , ζε απηφ ην 

παξάδεηγκα 11.4g θαη 10,5 g. 

• Σηελ πεξίπησζε απηή ε αλνρή   ζα ήηαλ ±15%  θαη  απηφ δίλεη κηα αλνρή 

ζηα άλσ φξηα θαη  ππνινγίδεηαη απφ 11,4 g ζπλ 15% ζπλνιηθά 13.1 g. 

• Αλ ε ηηκή κέηξεζεο  απφ αλάιπζε  είλαη βξίζθεηαη  ζηα 13 g,   ζα 

ζεσξεζεί σο εληφο ηεο αλνρήο. 
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Το περιεχόμενο του παρόντοσ αφορά ςε  προςωπικζσ  ςημειώςεισ του ςυντάκτη  και παρζχεται χωρίσ  δζςμευςη 
ζναντι του αναγνώςτη για την ακρίβεια του περιεχομζνου  

 

 
 
Σηξνγγπινπνίεζε   δεινχκελεο δηαζξεπηηθήο αμίαο ζηε δηαηξνθηθή επηζήκαλζε ηξνθίκσλ 
 

Δηαηξνθηθφ ζηνηρείν. Πνζφηεηα Σηξνγγπινπνίεζε 

  

Ελέξγεηα 
 

 πξνζέγγηζε  1 kJ/kcal 

(ρσξίο δεθαδηθά ςεθία) 

 

 

Πξσηεΐλε, πδαηάλζξαθεο, ίλεο, 

ιίπνο, ζάθραξα, πνιπφιεο, 

άκπιν 

≥10 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε  1 g (ρσξίο δεθαδηθά 

ςεθία) 

<10 g θαη > 0.5 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε 0.1 g 

κε  αληρλεχζηκεο πνζφηεηεο ή ε ζπγθέληξσζε είλαη ≤ 

0.5 g αλά 100 g ή ml 

“0 g” ή  "<0.5 g" κπνξεί 

λα δεισζεί 

 
 
Κνξεζκέλα   

Μνλν-αθφξεζηα 

Πνιπαθφξεζηα  

≥10 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε  1 g (ρσξίο δεθαδηθά 

ςεθία) 

<10 θαη > 0.1 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε 0.1 g 

κε  αληρλεχζηκεο πνζφηεηεο ή ε ζπγθέληξσζε είλαη ≤ 

0.1 g αλά 100 g ή ml 

“0 g” ή "<0.1 g" κπνξεί 

λα δεισζεί 

 
 
Νάηξην 

≥1 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε 0.1 g 

<1 g θαη > 0.005 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε nearest 0.01 g 

κε  αληρλεχζηκεο πνζφηεηεο ή ε ζπγθέληξσζε είλαη ≤ 

0.005 g αλά 100 g ή ml 

“0 g” ή "<0.005 g" 

κπνξεί λα δεισζεί 

 
 
Αιάηη 

≥1 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε 0.1 g 

<1 g θαη > 0.0125 g αλά 100 g ή ml πξνζέγγηζε 0.01 g 

κε  αληρλεχζηκεο πνζφηεηεο ή ε ζπγθέληξσζε είλαη ≤ 

0.0125 g αλά 100 g ή ml 

“0 g” ή <0.0125 g" 

κπνξεί λα δεισζεί 

 

 

 

Πηγέσ πληροφόρηςησ : 

 EUROPEAN COMMISSION - HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL 

DRAFT GUIDANCE DOCUMENT FOR COMPETENT AUTHORITIES FOR THE CONTROL OF 

COMPLIANCE WITH EU LEGISLATION  - June 2012 

 Κανονιςμόσ  (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του   Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τησ 

25ησ Οκτωβρίου 2011 ςχετικά με την παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιμα ςτουσ 

καταναλωτέσ 


