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Λονδίνο, 11 Νοεμβρίου 2020 

 

Σήμανση τροφίμων στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ιρλανδία 
εκτός βιολογικών και προϊόντων Γ.Ε.  

 

Οι πληροφορίες που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνονται στη συσκευασία των τροφίμων είναι οι 
εξής: 

− όνομα του τροφίμου 

− ημερομηνία λήξης με τη μορφή «ανάλωση κατά προτίμηση» ή «χρήση μέχρι»  

− τυχόν προειδοποιήσεις, αναλόγως των συστατικών (λεπτομέρειες: https://www.gov.uk/food-
labelling-and-packaging/food-and-drink-warnings)  

− καθαρό βάρος 

− κατάλογος συστατικών, όταν περισσότερα από ένα (κατά σειρά βάρους με τα αλλεργιογόνα να 
επισημαίνονται με διαφορετική γραμματοσειρά ή έμφαση – λεπτομέρειες: 
https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging/ingredients-list)   

− χώρα προέλευσης, όταν απαιτείται 

− αριθμός παρτίδας ή ημερομηνία «χρήση μέχρι» 

− ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης, αν απαιτούνται  

− οδηγίες παρασκευής, αν απαιτούνται. 

 

Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται σε προϊόντα κρέατος, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή, 
μέλι, ελαιόλαδο, κρασί, φρούτα και λαχανικά. Ορισμένα προϊόντα προέλευσης ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας 
μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «προέλευσης ΕΕ». Προϊόντα που κατασκευάζονται και πωλούνται στη 
Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία), μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «προέλευσης ΕΕ» μέχρι τις 
30/9/2022.  

Όταν το τρόφιμο πωλείται στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει ακόμα να αναγράφεται στη συσκευασία το 
όνομα και η διεύθυνση της αρμόδιας επιχείρησης για τις πληροφορίες του προϊόντος. Η αρμόδια 
επιχείρηση μπορεί να έχει έδρα στο ΗΒ ή στην ΕΕ. Σε διαφορετική περίπτωση (η αρμόδια επιχείρηση δεν 
έχει έδρα στο ΗΒ, ούτε στην ΕΕ) θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα.  

Όταν το τρόφιμο πωλείται στη Βόρεια Ιρλανδία, η αρμόδια επιχείρηση, το όνομα και η διεύθυνση της 
οποίας αναγράφονται στη συσκευασία, πρέπει να έχει έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία ή στην ΕΕ. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. 

Ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες σήμανσης για συγκεκριμένα προϊόντα: εμφιαλωμένο νερό, ψωμί και αλεύρι, 
προϊόντα κακάου και σοκολάτας, λίπη και έλαια, ψάρια, χυμοί και νέκταρ φρούτων, μέλι, μαρμελάδες 
και κονσέρβες, κρέας και προϊόντα κρέατος, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, στιγμιαίος καφές, 
ζάχαρη.  

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους: https://www.gov.uk/food-labelling-
and-packaging/food-labelling-what-you-must-show και https://www.gov.uk/guidance/food-standards-
labelling-durability-and-composition  
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