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Σήμανση Μελιού

• Το μέλι είναι τρόφιμο με ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζονται από τους περί 
Μελιού Κανονισμούς του 2004 και 2015, οι οποίοι 
εναρμονίζονται με την Οδηγία 2001/110/ΕΚ, όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η εν λόγω νομοθεσία, καθορίζει και τις απαιτήσεις για 
τη σήμανση του μελιού, οι οποίες συμπληρώνονται από 
αυτές του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.



Α. Υποχρεωτικές και εθελοντικές 
ενδείξεις σήμανσης στο μέλι.

Στη συσκευασία του μελιού που προορίζεται για 
τον τελικό καταναλωτή, αναγράφονται σε ορατό 
σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα, 
ευανάγνωστα, ανεξίτηλα γράμματα, 

στην ελληνική γλώσσα οι παρακάτω ενδείξεις, 
ορισμένες εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές και 
ορισμένες εθελοντικές (αναφέρεται εντός της 
παρένθεσης):



1. Η ονομασία του προϊόντος 
(υποχρεωτική ένδειξη):

Αυτή είναι είτε απλά «Μέλι», είτε μια από τις 
ακόλουθες, αναλόγως της περίπτωσης:

• «μέλι ανθέων» ή «μέλι νέκταρος» (αποδεκτές 
διαφορετικές ονομασίες του ιδίου προϊόντος) 

• «μέλι μελιτώματος» 

• «μέλι στραγγισμένο» 

• «μέλι φυγοκεντρήσεως» 

• «μέλι πιέσεως»



Όμως, στην περίπτωση όπου το μέλι είναι ένα 
από τα ακόλουθα:
• μέλι κηρήθρας,  
• μέλι με τεμάχια κηρήθρας
• διηθημένο μέλι 
• μέλι ζαχαροπλαστικής,

Τότε, υποχρεωτικά μόνο αυτή η ονομασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το προϊόν.



• Ως «Μέλι ζαχαροπλαστικής» χαρακτηρίζεται το 
μέλι το οποίο παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή 
οσμή, ή έχει αρχίσει να υφίσταται ή να έχει 
υποστεί ζύμωση, ή έχει υπερθερμανθεί. 
Οργανοληπτικά είναι κατώτερο των άλλων 
μελιών, αλλά είναι κατάλληλο για βιομηχανικές 
χρήσεις ή ως συστατικό σε άλλα τρόφιμα που 
στη συνέχεια υφίστανται μεταποίηση. Τονίζεται 
ωστόσο ότι το προϊόν που χαρακτηρίζεται ως 
«Μέλι ζαχαροπλαστικής» είναι και αυτό είδος 
μελιού. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
δοθεί το όνομα αυτό σε προϊόν που δεν είναι 
100% μέλι, για παράδειγμα μείγμα μελιού με 
σιρόπι γλυκόζης.



2. Επιπρόσθετη ένδειξη για το «Μέλι 
ζαχαροπλαστικής» (υποχρεωτική):

• στην περίπτωση του μελιού ζαχαροπλαστικής, 
αναγράφονται υποχρεωτικά στην ετικέτα, πολύ 
κοντά στην ονομασία του προϊόντος, οι λέξεις: 
«μόνο για μαγειρική». 



ΕΤΙΚΕΤΑ

• Πληροφορίες ετικέτας
• Δεν πρέπει να παραπλανούν ως προς
• τα χαρακτηριστικά ή
• τη σύνθεση ή
• τη χώρα καταγωγής ή
• τις ιδιότητες του τροφίμου ή
• την απόδοση στα τρόφιμα θεραπευτικών ιδιοτήτων κ.α
• Πρέπει να είναι
• σαφείς
• κατανοητές
• ευανάγνωστες
• εύκολα προσβάσιμες
• Υποχρεωτικοί κανόνες



Παραπλάνηση/ Κακή επισήμανση

• Μέλι που επισημαίνεται σαν Μέλι /ενώ 
επισημαίνεται δεν είναι

• Φυσικό/ Θυμαρίσιο

• Ανεπεξέργαστο/ Με θυμάρι

• Μη βιομηχανοποιημένο/ Βιολογικό

• Ανόθευτο/ Μέλι από την Κρητική Γη….

• Ευλογημένο/Ελληνικό

• Άγιο

• Χωρίς συντηρητικά



AΣΦΑΛΕΙΑ

• Ασφάλεια –Μερικές περιπτώσεις
• Βαρέα μέταλλα
• Καν. (ΕΚ) 1881/2006 για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών 

επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα 
τρόφιμα

• Απαίτηση για μόλυβδο (Pb) max 0,10mg/kg
• Φυτοφάρμακα
• http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=product.resultat&language=EN&selected
ID=375

• Κτηνιατρικά φάρμακα
• Τήρηση κανόνων υγιεινής
• Τυχαία περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, χειρισμός κυψέλης)



Υποχρεωτικές πληροφορίες για το μέλι 
Κατάλογος

• ονομασία μέλι ή … (με τους όρους των καθέτων 
διατάξεων)

• καθαρή ποσότητα
• ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας / 

«ανάλωση έως»
• [αριθμός παρτίδας]
• [ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης]
• όνομα - δ/νση υπεύθυνου επιχείρησης
• Προέλευση (συγκομιδή) συνδυάζεται με 

κάθετες διατάξεις



3. Κατάλογος συστατικών (υποχρεωτικός μόνο αν 
προστέθηκαν άλλα συστατικά):

• Κατάλογος συστατικών δεν είναι υποχρεωτικός 
για το μέλι και το μέλι ζαχαροπλαστικής, καθότι 
αυτά θεωρούνται τρόφιμα με ένα μόνο 
συστατικό και η ονομασία του τροφίμου από 
μόνη της επαρκώς περιγράφει όλα τα συστατικά 
του τροφίμου. Η γύρη, δεν θεωρείται συστατικό 
του μελιού αλλά φυσικό χαρακτηριστικό 
στοιχείο της σύνθεσης του μελιού. 



• Ωστόσο, σε περίπτωση όπου προστίθεται σκόπιμα 
από τον μελισσοκόμο ή τον εμφιαλωτή του μελιού 
γύρη στο έτοιμο μέλι, τότε το προϊόν παύει να 
είναι «μέλι» και πλέον καθίσταται σύμμικτο 
προϊόν, δηλαδή μείγμα μελιού με γύρη. Σε αυτή 
την περίπτωση, η ονομασία του προϊόντος είναι 
συνδυασμός της ονομασίας του μελιού με τις 
λέξεις «μείγμα» και «γύρη», π.χ. «μείγμα μελιού με 
γύρη», «μείγμα μελιού κηρήθρας με γύρη», κ.ο.κ.  
Επίσης, η σήμανση του προϊόντος πρέπει να 
περιλαμβάνει κατάλογο συστατικών, όπου θα 
αναφέρονται το μέλι και η γύρη και θα αναφέρεται 
επιπλέον η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του 
προϊόντος σε μέλι.



• Στην περίπτωση σύμμικτων προϊόντων που 
συμπεριλαμβάνουν μέλι, όπως π.χ. «μέλι 
με σιρόπι γλυκόζης», «μέλι με πάστα 
αμυγδάλου»,  πρέπει να παρατίθεται στη 
σήμανση κατάλογος συστατικών, όπου θα 
αναφέρονται το μέλι και το άλλο τρόφιμο, 
καθώς και η επί τοις εκατό περιεκτικότητα 
του προϊόντος σε μέλι.



• Εάν το άλλο τρόφιμο είναι σύνθετο τρόφιμο, 
δηλαδή δεν αποτελείται από μόνο ένα 
συστατικό, τότε πρέπει στον κατάλογο των 
συστατικών να αναφέρονται και τα 
συστατικά του σύνθετου αυτού συστατικού, 
εντός παρενθέσεως. Για παράδειγμα, σε ένα 
τρόφιμο το οποίο ονομάζεται «Μείγμα 
μελιού ανθέων με πάστα ξηρών καρπών», 
στη σήμανση ο κατάλογος συστατικών θα 
αναφέρει: «Συστατικά: Μέλι ανθέων (60%), 
πάστα ξηρών καρπών (αμύγδαλο, καρύδι, 
φιστίκι)». 



• Στην περίπτωση σύμμικτων ή και σύνθετων 
τροφίμων που δεν φέρουν ονομασία που περιέχει 
τη λέξη «μέλι», για παράδειγμα μια 
συσκευασμένη πίτα η οποία περιέχει μέλι ως 
συστατικό σε ποσοστό μόλις 8%, η οποία φέρει 
στη σήμανση της την ονομασία «πίτα της γιαγιάς» 
αλλά φέρει και κάποιες εικόνες που παραπέμπουν 
στο μέλι, π.χ. μια μέλισσα, τότε στη σήμανση του 
τροφίμου πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται το 
% ποσοστό του τροφίμου σε μέλι.  Ενδείκνυται 
όπως στην περίπτωση σύμμικτων ή σύνθετων 
τροφίμων που περιέχουν μέλι, η % περιεκτικότητα 
σε μέλι αναγράφεται εντός παρένθεσης αμέσως 
μετά την παράθεση της λέξης «μέλι». 



4. Καθαρή ποσότητα του τροφίμου 
(υποχρεωτική ένδειξη):

• Για το μέλι, η καθαρή ποσότητα εκφράζεται σε  
χιλιόγραμμα ή γραμμάρια, είτε με την ένδειξη του 
διεθνούς συμβόλου Kg ή g, είτε ολογράφως με την 
ένδειξη «κιλά» ή «χιλιόγραμμα» ή «γραμμάρια». Δεν 
απαιτούνται οι λέξεις «Καθαρή ποσότητα:..» ή 
«Καθαρό βάρος:..» μπροστά από την αριθμητική 
ένδειξη. Αρκεί για παράδειγμα η ένδειξη «1kg». Ο 
υπεύθυνος της επιχείρησης εμφιάλωσης μελιού 
μπορεί ωστόσο αν το επιθυμεί, οικιοθελώς, να 
συμπεριλαμβάνει και τις λέξεις. 



5. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
(υποχρεωτική ένδειξη):

• Η νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011) απαιτεί όπως στο 
μέλι (συμπεριλαμβανομένου και του μελιού ζαχαροπλαστικής) 
αναγράφεται ένδειξη της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας,  παρόλο που είναι γνωστό ότι το μέλι δεν χαλάει. 
Ο εμφιαλωτής του μελιού μπορεί είτε να αναγράφει την 
ημερομηνία μαζί με το λεκτικό της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, είτε μετά από το εν λόγω λεκτικό να παραπέμπει 
σε άλλο σημείο της σήμανσης. 
Ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση είναι: 
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος: 31.12.2018», και, 
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος: βλέπε πώμα». 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω παραπομπή πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό πιο σαφής και δεν επιτρέπονται παραπομπές του τύπου 
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος: βλέπε συσκευασία».



6.  Συνθήκες διατήρησης ή συνθήκες χρήσης
(υποχρεωτική ένδειξη όταν αφορά τη διατήρηση της καλής 

ποιότητας του μελιού):

• Στις περιπτώσεις στις οποίες κάποια τρόφιμα 
χρειάζονται  ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και/ή 
χρήσης, αναγράφονται οι εν λόγω συνθήκες. Είναι 
γνωστό ότι η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει το 
χρώμα, το άρωμα και τη γεύση του μελιού. Ο 
εμφιαλωτής του μελιού μπορεί εάν το επιθυμεί να 
αναγράφει στη σήμανση του μελιού ένδειξη που να 
πληροφορεί τον καταναλωτή ότι η κρυστάλλωση 
είναι φυσική ιδιότητα του μελιού, μαζί με οδηγίες 
ρευστοποίησης του μελιού σε περίπτωση 
κρυστάλλωσης.



7.  Όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του 
υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων 

(υποχρεωτική ένδειξη):

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία που αναγράφεται στο μέλι, 
μπορεί να είναι είτε του εμφιαλωτή του μελιού, είτε του 
διανομέα, είτε της επιχείρησης για την οποία το μέλι 
εμφιαλώνεται. Επιτρέπεται για παράδειγμα, η αναγραφή το 
ονόματος μιας αλυσίδας υπεραγορών για την οποία το μέλι 
εμφιαλώνεται, χωρίς να αναγράφεται και το όνομα της 
επιχειρήσεις που εμφιαλώνει το μέλι. Στην περίπτωση που 
αναγράφεται το όνομα εταιρείας ή μια εμπορική επωνυμία, 
αυτή πρέπει να είναι καταχωρημένη στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών.



8.  Χώρα συγκομοιδής (υποχρεωτική 
ένδειξη):

• Πρέπει να αναφέρεται η χώρα συγκομιδής. Δεν 
υπάρχει πλέον η επιλογή να αναγράφεται 
ένδειξη: «Μείγμα μελιών Ε.Ε.», «Μείγμα μελιών 
εκτός Ε.Ε.» ή «Μείγμα μελιών Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.». 
Εάν για παράδειγμα ένας εμφιαλωτής μελιού, για 
την εμφιάλωση μιας συγκεκριμένης παρτίδας 
μελιού χρησιμοποίησε μέλι που συγκομίστηκε 
στην Ελλάδα, και μέλι που συγκομίστηκε στην 
Ισπανία, και μέλι που συγκομίστηκε στην Κίνα, θα 
πρέπει στη σήμανση να αναγράψει: «Μείγμα 
μελιών Ελλάδος, Ισπανίας και Κίνας.»



• Μέλια τα οποία δεν εμφιαλώνονται στην 
Ελλάδα και έρχονται προσυσκευασμένα σε 
συσκευασίες λιανικού εμπορίου (όπως αυτά 
παρουσιάζονται στον καταναλωτή), πρέπει 
στη σήμανση τους να φέρουν είτε ένδειξη η 
οποία να πληροφορεί τον καταναλωτή για 
όλες τις συγκεκριμένες χώρες όπου έτυχε 
συγκομιδής το μέλι, είτε μια από τις ενδείξεις 
«Μείγμα μελιών ΕΕ», «Μείγμα μελιών εκτός 
ΕΕ» ή «Μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ», 
αναλόγως της περίπτωσης. 



• Μέλι το οποίο εμφιαλώθηκε στην Ελλάδα αλλά 
συγκομίστηκε σε άλλη χώρα, δεν επιτρέπεται να 
ονομάζεται «Ελληνικό Μέλι» ή «Προϊόν Ελληνικό» ή να 
φέρει την ένδειξη «Παράγεται στην Ελλάδα» ή άλλες 
παρόμοιες ενδείξεις. Νοείται ότι η απαίτηση των περί 
Μελιού Κανονισμών του 2004 και 2015 όπως η σήμανση 
υπό πώληση μελιού περιλαμβάνει ένδειξη της χώρας 
συγκομιδής του μελιού, υπερισχύει του άρθρου 26 του 
Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 
1169/2011) οποίος είναι γενικός Κανονισμός για τα 
τρόφιμα και απαιτεί όπως σε αυτά αναγράφεται, μόνο 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η «χώρα καταγωγής» ή ο 
«τόπος προέλευσης» του τροφίμου. Με βάση το άρθρο 
26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011



9. Διατροφική δήλωση (εθελοντική ένδειξη):

• Η διατροφική δήλωση δεν είναι υποχρεωτική για 
το μέλι. Ωστόσο, εάν ένας εμφιαλωτής μελιού 
επιθυμεί εθελοντικά να συμπεριλάβει στη 
σήμανση μελιού διατροφική δήλωση, αυτή θα 
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις 
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, ως ισχύει για τα τρόφιμα στα οποία 
η διατροφική δήλωση στη σήμανση είναι 
υποχρεωτική.



Υποχρεωτική τυποποίηση Διατροφικής 
δήλωσης

• Σε εθελοντική χρήση, υποχρεωτική αναφορά για
• ενεργειακή αξία (kjoules και kcalories)
• λιπαρά
• κορεσμένα λιπαρά
• υδατάνθρακες
• σάκχαρα
• πρωτεΐνες
• αλάτι
• μονοακόρεστα, πολυακόρεστα, πολυόλες, άμυλο, 

εδώδιμες ίνες
• βιταμίνες
• Ανόργανα συστατικά



10. Αριθμός Παρτίδας: 
(υποχρεωτικός μόνο αν η ημερομηνία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας δεν συμπεριλαμβάνει και την ημέρα του μήνα).

• Όταν στην ένδειξη της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας επί της σήμανσης του μελιού, 
ο εμφιαλωτής αυτού δεν συμπεριλάβει και την 
ημέρα του μήνα (π.χ. αναγράφει 5/2018 και όχι 
31/5/2018), υποχρεωτικά θα πρέπει να 
αναγράφει στην ετικέτα ένδειξη που επιτρέπει 
την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει 
το τρόφιμο. Ενδείκνυται όπως ο αριθμός 
παρτίδας αρχίζει με το γράμμα «L», ή μπροστά 
από αυτόν αναγράφεται η φράση: «Αριθμός 
παρτίδας: »



11.Ενδείξεις ποιότητας (εθελοντικές):

• Οι ονομασίες του προϊόντος, εκτός αν πρόκειται 
για διηθημένο μέλι και μέλι ζαχαροπλαστικής, 
μπορούν να συμπληρώνονται με πληροφορίες 
που αφορούν ειδικά ποιοτικά κριτήρια. Οι 
επιπρόσθετες αυτές ενδείξεις ποιότητας δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι 
παραπλανητικές, ιδίως ως προς τα 
χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως τη φύση, 
την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την 
ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο 
παρασκευής ή παραγωγής του μελιού.



• Οι επιπρόσθετες αυτές ενδείξεις ποιότητας δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να δηλώνουν ή να 
υπονοούν ότι το μέλι έχει ο ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα 
τα μέλια έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
ιδιαίτερα τονίζοντας την παρουσία ή απουσία 
ορισμένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών. 
Για σκοπούς και μόνο πληροφόρησης των 
καταναλωτών, τα μέλια μπορούν να φέρουν στη 
σήμανση τους την ένδειξη «γνήσιο».



• Δεν επιτρέπεται η ένδειξη «100% γνήσιο» ή 
«100% μέλι», καθότι αυτό μπορεί να νοηθεί ως 
υπόνοια ότι το μέλι έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα 
τα μέλια έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Μέλι 
το οποίο δεν είναι 100% γνήσιο δεν μπορεί να 
πωλείται υπό την ονομασία «μέλι» ή άλλη 
ονομασία . Για σκοπούς πληροφόρησης του 
καταναλωτή, αρκεί η ένδειξη «γνήσιο» και 
νοείται ότι θα πρόκειται για αμιγές μέλι.



• Δεν επιτρέπεται η χρήση ένδειξης «μέλι 
μέλισσας» ή άλλης παρόμοιας ένδειξης. 
Νοείται ότι βάσει της νομοθεσίας μόνο το 
μέλι που παράγεται από τις μέλισσες, του 
είδους Apis mellifera, μπορεί να ονομάζεται 
«μέλι». Ο καταναλωτής θα πρέπει να 
αναμένει ότι οποιοδήποτε τρόφιμο 
ονομάζεται «μέλι» ή «μέλι ανθέων» ή φέρει 
άλλη ονομασία που αναφέρεται στην  περί 
Μελιού Κανονισμών του 2004 και 2015, είναι 
μέλι που παράγεται από μέλισσες. 



2. Ενδείξεις φυτικής ή ανθικής 
προέλευσης (εθελοντική):

• Η νομοθεσία απαιτεί όπως για να αναφέρεται στην 
ονομασία υπό την οποία ένα μέλι πωλείται η φυτική 
ή ανθική προέλευση, το μέλι πρέπει να προέρχεται 
εξολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή 
προέλευσης και να διαθέτει τα οργανοληπτικά, 
φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν το άνθος ή το φυτό από το οποίο το μέλι 
προέρχεται. Η αρμόδια Επιτροπή της Ε.Ε. αναφέρει σε 
σχετικό έγγραφο της ότι ο όρος «κυρίως» θα πρέπει 
να ερμηνεύεται ως η έννοια «σχεδόν αποκλειστικά». 
Την ίδια ώρα όμως αναγνωρίζει ότι είναι σπάνιο για 
ένα μέλι μίας ανθικής προέλευσης να περιέχει στο 
100% γύρη από την μία αυτή ανθική προέλευση και 
για αυτό το λόγο μια ορισμένη ανοχή είναι επιτρεπτή.



Β. Ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και υγείας

Πέρα από τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι δυστυχώς για τα μέλια δεν έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ κανένας ισχυρισμός υγείας. Ως εκ τούτου 
απαγορεύεται στη σήμανση του μελιού η αναγραφή οποιουδήποτε 
ισχυρισμού υγείας, είτε ειδικού, π.χ. «καταπραϋντικό για τον λαιμό», είτε 
γενικού, π.χ. «καλό για την υγεία». 
Όσον αφορά τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής, π.χ. «πλούσιο σε 
βιταμίνη Γ», αυτοί επιτρέπονται στη σήμανση των τροφίμων μόνο αν 
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που τίθενται στο παράρτημα του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 για τους ισχυρισμούς υγείας και 
διατροφής που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Με βάση την εν λόγω 
νομοθεσία, μεταξύ άλλων, η χρήση του ισχυρισμού διατροφής: «πηγή 
[όνομα βιταμίνης] / [όνομα ανόργανου άλατος]» επιτρέπεται μόνο αν το 
τρόφιμο περιέχει τη συγκεκριμένη βιταμίνη ή το συγκεκριμένο ανόργανα 
άλας σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς 
που ορίζονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, 
ανά 100g.  Το μέλι δεν φαίνεται να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις για 
καμία βιταμίνη ή ανόργανο άλας. 
Αόριστοι ισχυρισμοί διατροφής, γενικής φύσεως, όπως π.χ. «θρεπτικό 
τρόφιμο», «τρόφιμο με πολλές βιταμίνες» κτλ, απαγορεύονται.



Κατάλογος νομοθεσίας

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον 
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2012 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2012 
σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που 
διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση 
του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των 
παιδιών

• Καν. (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές..



ΕΚΚΛΗΣΗ

• ΣΩΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ,ΝΕΟΝΙΚΟΤΕΙΝΟΕΙΔΗ,ROUND 
UP.GLYPHOSATE,CHLOROPYRIFOS,ΚΛΠ

• ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΌ ΤΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

• Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ:  
ΠΩΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΣΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΕΛΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΝΑ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ,Η ΧΛΩΡΙΔΑ,Η 
ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.


