
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 97/2017 
Κατάργηση των υπ. αριθμ. 490/1989 (ΦΕΚ 797/

Β΄/11.10.1989), 272/1999 (ΦΕΚ 1627/Β΄/18.8.1999), 

146/2009 (ΦΕΚ 1236/Β΄/23.6.2009), 843/1991

(ΦΕΚ 80/Β΄/12.2.1992), 108/2004 (ΦΕΚ 1039/

Β΄/9.7.2004), 158/2009 (ΦΕΚ 1341/Β΄/6.7.2009), 

2206/1985 (ΦΕΚ 49/Β΄/19.2.1986), 1415/1988 

(ΦΕΚ 755/Β΄/19.10.1988), 804/1990 (ΦΕΚ 104/

Β΄/29.2.1991), 530/1992 (ΦΕΚ 548/Β΄/3.9.1992), 

194/1995 (ΦΕΚ 718/Β΄/18.8.1995), 525/1997

(ΦΕΚ 71/Β΄/4.2.1998), 38/2002 (ΦΕΚ 641/Β΄/

23.5.2002), 603/2004 (ΦΕΚ 489/Β΄/13.4.2005), 

254/2007 (ΦΕΚ 1912/Β΄/14.9.2007) και 42/2008 

(ΦΕΚ 924/Β΄/20.5.2008) αποφάσεων του Ανώτα-

του Χημικού Συμβουλίου, αντικατάσταση του άρ-

θρου 11 και κατάργηση του άρθρου 11α του Κώ-

δικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (απόφαση ΑΧΣ 

1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. οικ. 30/003/000/2513/30.06.2017 

έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου 
του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα-
σιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 
Α΄391).

4. Των άρθρων 122 και 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄128), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 από-
φαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Πε-
ριορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Β΄517).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210).

7. Τις διατάξεις του κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του νό-

μου υπ’ αριθμ. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
94), και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παρά-
γραφος 2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3.

8. Την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 (Β΄968), με θέμα «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

9. Την υπ. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β΄3696).

10. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 97/2017 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνε-
δρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2017, και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την κατάργηση των υπ’ αριθμ. 490/89 

(ΦΕΚ 797/Β΄/11.10.1989), 272/1999 (ΦΕΚ 1627/
Β΄/18.8.1999), 146/2009 (ΦΕΚ 1236/Β΄/23.6.2009), 
843/1991 (ΦΕΚ 80/Β΄/12.2.1992), 108/2004 (ΦΕΚ 1039/
Β΄/9.7.2004), 158/2009 (ΦΕΚ 1341/Β΄/6.7.2009), 2206/
1985 (ΦΕΚ 49/Β΄/19.2.1986), 1415/1988 (ΦΕΚ 755/Β΄/
19.10.1988), 804/1990 (ΦΕΚ 104/Β΄/29.2.1991), 530/1992 
(ΦΕΚ 548/Β΄/3.9.1992), 194/1995 (ΦΕΚ 718/Β΄/18.8.1995), 
525/1997 (ΦΕΚ 71/Β΄/4.2.1998), 38/2002 (ΦΕΚ 641/
Β΄/23.5.2002), 603/2004 (ΦΕΚ 489/Β΄/13.4.2005), 254/
2007 (ΦΕΚ 1912/Β΄/14.9.2007) και 42/2008 (ΦΕΚ 924/
Β΄/20.5.2008) αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμ-
βουλίου, την αντικατάσταση του άρθρου 11 και την 
κατάργηση του άρθρου 11α του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (KT.Π.) (απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/
Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Καταργούνται οι αποφάσεις του Ανώτατου Χημι-
κού Συμβουλίου 490/1989 (ΦΕΚ 797/Β΄/11.10.1989), 
272/1999 (ΦΕΚ 1627/Β΄/18.8.1999), 146/2009 (ΦΕΚ 1236/
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Β΄/23.6.2009), 843/1991 (ΦΕΚ 80/Β΄/12.2.1992), 108/2004 
(ΦΕΚ 1039/Β΄/9.7.2004), 158/2009 (ΦΕΚ 1341/Β΄/6.7.2009), 
2206/1985 (ΦΕΚ 49/Β΄/19.2.1986), 1415/1988 (ΦΕΚ 755/ 
Β΄/19.10.1988), 804/1990 (ΦΕΚ 104/Β΄/29.2.1991), 530/ 
1992 (ΦΕΚ 548/Β΄/3.9.1992), 194/1995 (ΦΕΚ 718/Β΄/ 
18.8.1995), 525/1997 (ΦΕΚ 71/Β΄/4.2.1998), 38/2002 (ΦΕΚ 
641/Β΄/23.5.2002), 603/2004 (ΦΕΚ 489/Β΄/13.4.2005), 
254/2007 (ΦΕΚ 1912/Β΄/14.9.2007) και 42/2008 (ΦΕΚ 
924/Β΄/20.5.2008).

Β. Το άρθρο 11 «Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων» 
του Κ.Τ.Π. αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές - Ενδείξεις για την αναγνώριση
της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο

1. Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 «σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθμ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ 
και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 
της Επιτροπής.

2. α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 9 του καν. (ΕΕ) 1169/2011, απαγορεύεται η διάθεση 
τροφίμων στην εγχώρια αγορά, αν οι προβλεπόμενες 
υποχρεωτικές ενδείξεις δεν αναγράφονται στα ελληνικά.

β) Δεν απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση των 
ενδείξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 15 του καν. (ΕΕ) 1169/2011.

3. α) Κατά τη διάθεση ενός τροφίμου στο εμπόριο, 
πρέπει να συνοδεύεται, εκτός των λοιπών ενδείξεων 
του παρόντος άρθρου, και από ένδειξη σχετική με την 
αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο.

β) Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου ως 
«παρτίδα» νοείται το σύνολο των μονάδων πώλησης 
ενός τροφίμου, που παράγεται, παρασκευάζεται ή συ-
σκευάζεται σε συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες.

γ) Η ένδειξη της παρτίδας δεν απαιτείται:
i) Στα γεωργικά προϊόντα τα οποία ξεκινώντας από την 

γεωργική εκμετάλλευση:
- Πωλούνται ή παραδίδονται σε εγκαταστάσεις απο-

θήκευσης, συντήρησης ή συσκευασίας.
- Διακινούνται προς οργανώσεις παραγωγών ή
- Συλλέγονται με σκοπό την άμεση ενσωμάτωσή τους 

σε ένα λειτουργικό σύστημα παρασκευής ή μεταποίησης.
ii) Όταν στον τόπο πώλησης στον τελικό καταναλωτή 

τα τρόφιμα δεν είναι προσυσκευασμένα, συσκευάζονται 

αν το ζητήσει ο αγοραστής ή έχουν προσυσκευαστεί για 
να πωληθούν αμέσως.

iii) Στις συσκευασίες ή τα δοχεία των οποίων η μεγαλύ-
τερη όψη έχει επιφάνεια μικρότερη από 10 cm2.

iv) Στις ατομικές δόσεις παγωτών. Η ένδειξη για την 
αναγνώριση της παρτίδας πρέπει να εμφανίζεται επί 
ομαδικών συσκευασιών.

δ) Η παρτίδα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από 
τον παραγωγό, τον παρασκευαστή ή τον συσκευαστή 
του τροφίμου ή τον πρώτο πωλητή που είναι εγκατε-
στημένος στο εσωτερικό της Ένωσης και η ένδειξη της 
παρτίδας τοποθετείται με ευθύνη κάποιου από τους 
παραπάνω φορείς. Πριν από την ένδειξη της παρτίδας 
αναγράφεται το γράμμα «L» εκτός από την περίπτωση 
που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις 
άλλες ενδείξεις της ετικέτας.

ε) Όταν τα τρόφιμα είναι προσυσκευασμένα η ένδειξη 
της παρτίδας και ενδεχομένως το γράμμα «L» αναγράφο-
νται στην προσυσκευασία ή σε μία ετικέτα συνδεδεμένη 
με αυτή. Όταν τα τρόφιμα δεν είναι προσυσκευασμένα 
η ένδειξη της παρτίδας αναγράφεται στη συσκευασία 
ή στο δοχείο ή, ελλείψει τούτου, στα σχετικά εμπορικά 
έγγραφα. Η ένδειξη της παρτίδας αναγράφεται πάντοτε 
με τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη.

στ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της 
παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που στην 
ετικέτα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρη-
σιμότητας ή η τελευταία ημερομηνία ανάλωσης, με την 
προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή συμπεριλαμβάνει 
ένδειξη σαφή, και κατά σειρά τουλάχιστον, της ημέρας 
και του μήνα. 

ζ) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλα-
ξη των ενδείξεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Γ. Το άρθρο 11α «Διαθρεπτική επισήμανση» του Κ.Τ.Π. 
καταργείται.

Η Πρόεδρος   Η Γραμματέας

Δ. ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ  Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη:  Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος,
Β. Κωσταντίνου, Η. Κουλαδούρος, 
Λ. Φαρμάκης, Ε. Μπαρμπούνης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

*02048832912170002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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