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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 με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές.

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»

Ο εμφιαλωτής του μελιού έχει δηλαδή ελεύθερη την επιλογή να ονομάσει
το προϊόν είτε «μέλι» είτε με μια από τις πιο πάνω ονομασίες, φτάνει το μέλι
να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη προέλευση (ανθέων ή μελιτώματος) ή
τον αντίστοιχο τρόπο παραγωγής (στραγγισμένο, φυγοκεντρήσεως ή
πιέσεως).

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΛΙ

Υποχρεωτικές και Εθελοντικές Ενδείξεις
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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.

Στην περίπτωση όπου το μέλι έχει αναμιχθεί με άλλο τρόφιμο, παύει να είναι
«μέλι» και πλέον καθίσταται σύμμικτο προϊόν, δηλαδή μείγμα μελιού με το
άλλο τρόφιμο. Σε αυτή την περίπτωση, η ονομασία του προϊόντος είναι
συνδυασμός της ονομασίας του μελιού, της ονομασίας του άλλου τροφίμου
και της λέξης «μείγμα». Για παράδειγμα, «μείγμα μελιού με αμύγδαλα»,
«μείγμα διηθημένου μελιού με καρύδια» κ.λπ.  

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».

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

• Κατάλογος συστατικών δεν είναι υποχρεωτικός για το μέλι και το μέλι
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ζαχαροπλαστικής, καθότι αυτά θεωρούνται τρόφιμα με ένα μόνο
συστατικό και η ονομασία του τροφίμου από μόνη της περιγράφει
επαρκώς 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. Η αναφορά της περιεκτικότητας του
προϊόντος σε μέλι θεωρείται απαραίτητη καθότι το μέλι είναι προϊόν
με προδιαγραφές ποιότητας και η περιεκτικότητα ενός σύμμικτου
προϊόντος σε μέλι είναι ως εκ τούτου σημαντική για την επιλογή του
καταναλωτή. 

• 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)».  Τα ονόματα των ξηρών
καρπών τονίζονται καθότι περιλαμβάνονται στον κατάλογο ουσιών που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες για τα οποία ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1169/2011 απαιτεί να τονίζονται στον κατάλογο των συστατικών. 
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• 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 σήμανσή της την ονομασία «πίτα της σάτζιης», αλλά φέρει
και κάποιες εικόνες που παραπέμπουν στο μέλι, π.χ. μια μέλισσα, τότε
στη σήμανση του τροφίμου πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η
επί τοις εκατό (%) περιεκτικότητα του τροφίμου σε μέλι. 

• Ενδείκνυται όπως στην περίπτωση σύμμικτων ή σύνθετων τροφίμων
που περιέχουν μέλι, η επί τοις εκατό (%) περιεκτικότητα σε μέλι
αναγράφεται εντός παρένθεσης αμέσως μετά την παράθεση της λέξης
«μέλι». 

• Εάν σε ένα σύμμικτο ή σύνθετο τρόφιμο έχει προστεθεί ως συστατικό μέλι
ζαχαροπλαστικής, η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται
επιτρέπεται να περιλαμβάνει τον όρο «μέλι» (αντί «μέλι
ζαχαροπλαστικής»), υπό την προϋπόθεση ότι στον κατάλογο των
συστατικών ο οποίος αναγράφεται στη σύνθεση του εν λόγω τροφίμου,
το μέλι ζαχαροπλαστικής παρατίθεται με την ονομασία «μέλι
ζαχαροπλαστικής» και όχι με την ονομασία «μέλι». 

• Αν σε ένα σύμμικτο ή σύνθετο τρόφιμο έχει προστεθεί μέλι σε μικρές μόνο
ποσότητες και με μόνο σκοπό τον αρωματισμό, η αναφορά της επί τοις
εκατό (%) περιεκτικότητας δεν είναι υποχρεωτική νοουμένου και
ότι η σήμανση δεν περιέχει απεικονίσεις που παραπέμπουν στο μέλι
και η ονομασία του τροφίμου δεν περιέχει τη λέξη «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, να συμπεριλαμβάνει και τις λέξεις. 

• Σημειώνεται ότι το σήμα «e» το οποίο τοποθετείται μπροστά από την
ένδειξη του καθαρού βάρους, π.χ. «e 1kg», δεν είναι υποχρεωτική
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ένδειξη, αλλά εάν κάποιος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, πρέπει
απαραιτήτως να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες
καθορίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία για τα μέτρα και σταθμά
την οποία εφαρμόζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.

5. Hμερομηνία 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, η ένδειξη είναι χρήσιμη καθότι
μπορεί να συνδεθεί με ορισμένους δείκτες των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του μελιού, ιδιαίτερα αυτούς που επηρεάζονται από
τη θερμοκρασία, όπως είναι η υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) και
το ένζυμο της διαστάσης. Ανεξαρτήτως, όμως, της ενδεχόμενης
χρησιμότητας αυτών των δεικτών, σημειώνεται ότι μέσα στα πλαίσια
των προσπαθειών των αρμόδιων Επιτροπών της ΕΕ να μειώσουν την
άσκοπη σπατάλη των τροφίμων, μελετάται το ενδεχόμενο να αυξηθούν
τα τρόφιμα στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της
ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας. Ένα από τα τρόφιμα για τα
οποία, ίσως, στο μέλλον να μην είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή
της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας είναι και το μέλι. 

• Η ημερομηνία της ελάχιστης διατηρησιμότητας συνίσταται από τη
φράση: «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από:..» ή τη φράση
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος:..», ανάλογα με την
περίπτωση. Στην περίπτωση όπου η αναγραφόμενη ημερομηνία
αποτελείται από την ημέρα, τον μήνα και το έτος, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η πρώτη φράση («Ανάλωση κατά προτίμηση πριν
από:..»). Η δεύτερη φράση («Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το
τέλος:..») είναι η μόνη επιλογή για τον εμφιαλωτή του μελιού όταν η
ημερομηνία δεν περιλαμβάνει και την ημέρα. 

• 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
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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 δυνατόν 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 ή/και χρήσης, οι εν λόγω συνθήκες
αναγράφονται. Είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει
το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση του μελιού. Ενδείκνυται, ως εκ τούτου,
η σήμανση του μελιού να συμπεριλαμβάνει ένδειξη η οποία να
συμβουλεύει τον καταναλωτή όπως διατηρεί/φυλάει το μέλι σε δροσερό,
σκιερό και στεγνό μέρος. Επιπρόσθετα με την ένδειξη αυτή, δεν
απαγορεύεται σε έναν εμφιαλωτή μελιού να αναγράφει στη σήμανση
του μελιού, εάν το επιθυμεί, μια ένδειξη που να συμβουλεύει τον
καταναλωτή να φυλάει το μέλι μετά το άνοιγμα του, στο ψυγείο.

• 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 επιχείρησης
που εμφιαλώνει το μέλι.
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• Στην περίπτωση που αναγράφεται το όνομα εταιρείας ή μια εμπορική
επωνυμία, αυτή πρέπει να είναι καταχωρημένη στο μητρώο του Εφόρου
Εταιρειών.

• Η διεύθυνση που αναγράφεται στο μέλι μπορεί να είναι είτε της
εγκατάστασης του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων είτε της
ταχυδρομικής θυρίδας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτή πρέπει να είναι
πλήρης και να συμπεριλαμβάνει και τον ταχυδρομικό κώδικα της
περιοχής. 

• Η αναγραφή του τηλεφώνου της επιχείρησης τροφίμων δεν είναι
υποχρεωτική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο να αναγράφεται
για σκοπούς διευκόλυνσης της επικοινωνίας των καταναλωτών με την
επιχείρηση. 

• Στην περίπτωση της εισαγωγής (δηλαδή από χώρες εκτός της ΕΕ)
προσυσκευασμένου μελιού σε συσκευασίες λιανικής πώλησης (όπως
αυτές παρουσιάζονται στον καταναλωτή), στη σήμανση πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του
εισαγωγέα του τροφίμου στην ΕΕ. 

8. Χώρα συγκομιδής (υποχρεωτική ένδειξη): 

• Από 20.11.2015, με την εφαρμογή των περί Μελιού (Τροποποιητικών)
Κανονισμών του 2015, (Κ.Δ.Π. 394/2015), για όλα τα μέλια τα οποία
εμφιαλώνονται στην Κύπρο πρέπει απαραιτήτως στη σήμανση να
αναγράφεται ένδειξη η οποία να πληροφορεί τον καταναλωτή για
όλες τις συγκεκριμένες χώρες όπου έτυχε συγκομιδής το μέλι. Δεν
υπάρχει πλέον η επιλογή να αναγράφεται ένδειξη: «Μείγμα μελιών ΕΕ»,
«Μείγμα μελιών εκτός ΕΕ» ή «Μείγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ». Εάν για
παράδειγμα ένας εμφιαλωτής μελιού, για την εμφιάλωση μιας
συγκεκριμένης παρτίδας μελιού χρησιμοποίησε μέλι που συγκομίστηκε
στην Κύπρο και μέλι που συγκομίστηκε στην Ισπανία και μέλι που
συγκομίστηκε στην Κίνα, θα πρέπει στη σήμανση να αναγράψει:
«Μείγμα μελιών Κύπρου, Ισπανίας και Κίνας». Ο τρόπος έκφρασης της
πληροφορίας αυτής μπορεί να δίδεται και διαφορετικά νοουμένου ότι
θα έχει την ίδια έννοια για τον καταναλωτή. Ένα άλλο παράδειγμα
τρόπου έκφρασης είναι: «Μέλι συγκομιδής: Κύπρου, Ισπανίας και Κίνας».
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• Μέλια τα οποία δεν εμφιαλώνονται στην Κύπρο και έρχονται στην Κύπρο
προσυσκευασμένα σε συσκευασίες λιανικού εμπορίου (όπως αυτά
παρουσιάζονται στον καταναλωτή), πρέπει στη σήμανσή 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. 

• Νοείται ότι για όλες τις περιπτώσεις μελιών όπου η χώρα συγκομιδής είναι
μόνο μία πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη χώρα. Δεν επιτρέπονται
οι ενδείξεις «Μέλι ΕΕ» ή «Μέλι εκτός ΕΕ». Ο τρόπος έκφρασης της
πληροφορίας δεν είναι απόλυτα καθορισμένος, αρκεί να μην είναι
παραπλανητικός. Αν για παράδειγμα μια παρτίδα μελιού είναι
εξολοκλήρου συγκομιδής Κύπρου, μερικοί τρόποι έκφρασης της
υποχρεωτικής ένδειξης στη σήμανση του συσκευασμένου μελιού είναι
«Κυπριακό μέλι», «Μέλι συγκομιδής Κύπρου», «Προϊόν Κύπρου», «Χώρα
συγκομιδής: Κύπρος». 

• Μέλι το οποίο εμφιαλώθηκε στην Κύπρο αλλά συγκομίστηκε σε άλλη χώρα
δεν επιτρέπεται να ονομάζεται «Κυπριακό Μέλι» ή «Προϊόν Κύπρου» ή να
φέρει την ένδειξη «Παράγεται στην Κύπρο» 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 ο 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, σε κάποιες περιπτώσεις ως χώρα καταγωγής ενός
τροφίμου μπορεί να θεωρηθεί και η χώρα όπου το τρόφιμο έτυχε
σημαντικής επεξεργασίας παρόλο που τα συστατικά προέρχονται από
άλλη χώρα. Στην περίπτωση του μελιού, εάν αυτό παρελήφθη στην
Κύπρο άβραστο και συγκομίστηκε σε άλλη χώρα, ο υπεύθυνος της
επιχείρησης εμφιάλωσης του μελιού στην Κύπρο δεν νομιμοποιείται να
ονομάσει το μέλι «Κυπριακό» ή «Κυπριακής καταγωγής» ή «προέλευσης»
με τη δικαιολόγηση ότι αυτό έτυχε θερμικής επεξεργασίας και
εμφιάλωσης στην Κύπρο. Εάν ο εμφιαλωτής του μελιού επιθυμεί να
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πληροφορήσει τον καταναλωτή ότι το μέλι εμφιαλώθηκε στην Κύπρο,
οφείλει να δώσει πλήρεις πληροφορίες στον καταναλωτή μέσω των
ενδείξεων στη σήμανση έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
παραπλάνησης ως προς τη χώρα συγκομιδής. Ένα παράδειγμα τέτοιας
πληροφόρησης θα μπορούσε να ήταν η ένδειξη «Μέλι το οποίο
συγκομίστηκε στην Ισπανία και έτυχε θερμικής επεξεργασίας και
εμφιάλωσης στην Κύπρο». 

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. 

• Νοείται ότι στα σύμμικτα τρόφιμα στα οποία το μέλι αποτελεί ένα από τα
συστατικά, η διατροφική δήλωση είναι υποχρεωτική. 

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:». Νοείται ότι, με το
σύστημα ιχνηλασιμότητας που τηρεί η επιχείρηση εμφιάλωσης μελιού,
είναι υποχρεωτικό η επιχείρηση να μπορεί να αντιστοιχήσει τον αριθμό
παρτίδας ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, αναλόγως
της περίπτωσης, με την ημερομηνία θερμικής επεξεργασίας και την
ημερομηνία εμφιάλωσης του μελιού, καθώς επίσης και με την
προέλευση του μελιού όσον αφορά τη συγκομιδή. 
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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 κυρίως 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 ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα μέλια έχουν αυτά τα
χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα τονίζοντας την παρουσία ή απουσία
ορισμένων συστατικών ή/και θρεπτικών ουσιών.

• Για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο των καταναλωτών, τα μέλια
μπορούν να φέρουν στη σήμανσή τους την ένδειξη «γνήσιο». Ωστόσο, για
σκοπούς αποφυγής του ενδεχομένου σύγχυσης του καταναλωτικού
κοινού για το κατά πόσον υπάρχει μόνο «γνήσιο μέλι» ή υπάρχει και
«μη-γνήσιο» μέλι, συνιστάται η ένδειξη αυτή να μην αναγράφεται μαζί με
την ονομασία του τροφίμου. Για παράδειγμα, πρέπει να αποφεύγεται ένα
μέλι να φέρει στη σήμανσή του ως ονομασία τροφίμου την ένδειξη
«Γνήσιο Μέλι Ανθέων». Αντί αυτού, μπορεί στη σήμανσή του να φέρει
ως ονομασία την ένδειξη «Μέλι Ανθέων» και σε άλλο σημείο της
σήμανσης να φέρει 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 που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 πιο πάνω. Για σκοπούς πληροφόρησης του
καταναλωτή, αρκεί η ένδειξη «γνήσιο» και νοείται ότι πρόκειται για
αμιγές μέλι. Στην περίπτωση σύμμικτου προϊόντος, στο οποίο το μέλι
δεν είναι το μόνο συστατικό, δεν πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη
«γνήσιο». Αντί αυτού, η επιχείρηση θα μπορούσε στη σήμανση να
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αναγράψει την ένδειξη «με γνήσιο μέλι» σε άλλο σημείο της σήμανσης
και όχι στην ονομασία του τροφίμου. 

• Ό,τι ισχύει για τη χρήση της λέξης «γνήσιο» ισχύει και για τυχόν χρήση
της λέξης «αγνό». 

• 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 παράγραφο 1 πιο πάνω και στον πίνακα του τρίτου
παραρτήματος των περί Μελιού Κανονισμών του 2004 και 2015, είναι
μέλι που παράγεται από μέλισσες. 

• Επιτρέπονται ενδείξεις που αναφέρονται στην περίοδο συγκομιδής της
συγκεκριμένης παρτίδας μελιού (π.χ. «καλοκαιρινό μέλι», «μέλι
άνοιξης»), νοουμένου ότι η επιχείρηση τροφίμων το έχει επαληθεύσει
και μπορεί εύκολα να ιχνηλατήσει την πληροφορία αυτή μέσω του
συστήματος ιχνηλασιμότητας που τηρεί. Νοείται ότι η ιχνηλασιμότητα
και τεκμηρίωση πρέπει να φθάνει μέχρι και το επίπεδο του
μελισσοκόμου. 

• Επιτρέπονται ενδείξεις που αναφέρουν ότι το μέλι είναι άβραστο ή ότι δεν
έχει παστεριωθεί.

• Επιτρέπονται ενδείξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μελιού, για παράδειγμα «μέλι με
απαλή γεύση», «μέλι παχύρευστο». 

12. Ενδείξεις φυτικής ή ανθικής προέλευσης (εθελοντική): 

• Για να αναφέρεται στην ονομασία υπό την οποία πωλείται ένα μέλι η
φυτική ή ανθική του προέλευση, η νομοθεσία απαιτεί το μέλι 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 ΕΕ αναφέρει σε
σχετικό έγγραφό της ότι ο όρος «κυρίως» θα πρέπει να ερμηνεύεται ως
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«σχεδόν αποκλειστικά». Την ίδια ώρα, όμως, αναγνωρίζει ότι είναι
σπάνιο για ένα μέλι μίας ανθικής προέλευσης να περιέχει στο 100%
γύρη από τη μία αυτή ανθική προέλευση και για αυτό τον λόγο μια
ορισμένη ανοχή είναι επιτρεπτή. 

• Οι αρμόδιες Αρχές της Κύπρου, σε συνεργασία με τους συνδέσμους
μελισσοκόμων της Κύπρου, προσπαθούν να εκπονήσουν ρύθμιση της
εθνικής νομοθεσίας για το μέλι ώστε να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις
(ελάχιστο ποσοστό γυρεόκοκκου, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κ.ά.)
για την ονομασία ενός μελιού ως μελιού μίας ανθικής προέλευσης,
συγκεκριμένα θυμαριού, μυροφόρας ή πορτοκαλιάς. Νοείται ότι η
χλωρίδα, η περίοδος ανθοφορίας κ.λπ. διαφέρει από χώρα σε χώρα, και
η περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα, παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα η
οποία την κάνει να διαφέρει σημαντικά από την κεντρική και βόρεια
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είναι θεμιτό, στο μέτρο του εύλογου, να
διαφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες από κράτος μέλος σε κράτος μέλος
όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την ονομασία ενός μελιού ως μίας
ανθικής προέλευσης. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη ρυθμίσει
νομοθετικά το θέμα, θέτοντας προϋποθέσεις για ορισμένες ανθικές
προελεύσεις, συμπεριλαμβανομένου του θυμαριού, στα οποία
καθόρισε ελάχιστο ποσοστό γυρεόκοκκων θυμαριού το 18%, και της
πορτοκαλιάς, στα οποία καθόρισε ελάχιστο ποσοστό γυρεόκοκκων
πορτοκαλιάς το 3%.

• Νοείται ότι, οποιοδήποτε ελάχιστο ποσοστό γυρεόκοκκων καθοριστεί
νομοθετικά, δεν τίθεται θέμα έκπτωσης στην προϋπόθεση ότι το
καθοριζόμενο μέλι πρέπει να διαθέτει τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά που διακρίνουν το άνθος ή το φυτό από το οποίο το
μέλι προέρχεται, ιδίως το χαρακτηριστικό κυρίαρχο άρωμα της
συγκεκριμένης ανθικής προέλευσης. 

• Μέχρι την εθνική ρύθμιση των προϋποθέσεων για την ονομασία ενός
μελιού ως μίας ανθικής προέλευσης, ένας εμφιαλωτής μελιού μπορεί
να ονομάζει ένα μέλι το οποίο θεωρεί ως μέλι θυμαριού ή μέλι
πορτοκαλιάς ή μέλι μυροφόρας, ως «μέλι ανθέων» και σε άλλο σημείο
της σήμανσης να αναγράφει την ένδειξη «Μέλι ποικίλης ανθοφορίας,
συμπεριλαμβανομένου θυμαριού / πορτοκαλιάς/ μυροφόρας».
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• Επιτρέπεται η ανάμιξη μελιών ίδιας ανθικής προέλευσης και η ονομασία
του μείγματος ως μιας ανθικής προέλευσης, νοουμένου ότι τηρούνται οι
υπόλοιπες απαιτήσεις της νομοθεσίας για το μέλι. 

• Όταν αναμιγνύονται δύο μέλια τα οποία έχουν διαφορετική ανθική
προέλευση και διαφορετική περίοδο ανθοφορίας, το όνομα υπό το
οποίο το μέλι πωλείται πρέπει να συμπληρώνεται από πληροφορία ότι
το προϊόν αποτελεί μείγμα μελιών, π.χ. «Μείγμα μελιού μυροφόρας και
μελιού θυμαριού». 

13. Ενδείξεις τοπικής, εδαφικής ή τοπογραφικής προέλευσης
(εθελοντική):

• Τέτοιες ενδείξεις επιτρέπονται μόνο αν το μέλι προέρχεται εξολοκλήρου
από την αναφερόμενη περιοχή προέλευσης. 

• Επιτρέπονται και οι ενδείξεις του είδους «μέλι βουνού» ή «μέλι δάσους»,
νοουμένου ότι το μέλι προέρχεται εξολοκλήρου από βουνά ή δάσος. 
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Πέρα από τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι, δυστυχώς, για τα μέλια δεν έχει
εγκριθεί από την ΕΕ κανένας ισχυρισμός υγείας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται
η αναγραφή στη σήμανση του μελιού 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 ανόργανο άλας
σε ποσοστό τουλάχιστον 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς που ορίζονται
στο Παράρτημα ΧΙΙΙ 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» κ.λπ. απαγορεύονται. 

Β. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
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Η νομοθεσία καθορίζει προδιαγραφές και προϋποθέσεις όσον αφορά το
μέγεθος γραμματοσειράς των υποχρεωτικών ενδείξεων σήμανσης και
τον τρόπο παρουσίασης των υποχρεωτικών ενδείξεων.

• Το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς των υποχρεωτικών ενδείξεων
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το ύψος των μικρών γραμμάτων που δεν
έχουν προέκταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δηλαδή α, ε, ι, κ, ν, ο,
π, σ, τ, υ, και ω, να είναι τουλάχιστον 1,2 mm. Ως ύψος νοείται το ύψος
του τόξου που απεικονίζεται αμέσως πιο κάτω μαζί με το μικρό γράμμα α: 

α
Το ελάχιστο ύψος αφορά τα μικρά γράμματα μόνο, και σε καμία
περίπτωση τα κεφαλαία. H χρήση εξολοκλήρου και μόνο κεφαλαίων
γραμμάτων με ύψος 1,2 mm για τις υποχρεωτικές ενδείξεις σήμανσης δεν
αποτελεί συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 

• Η ονομασία του τροφίμου, δηλαδή «μέλι», «μέλι ανθέων» κ.λπ., πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της καθαρής
ποσότητας του τροφίμου. 

• Όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να είναι στην ελληνική
γλώσσα. Ωστόσο, ο υπεύθυνος της επιχείρησης εμφιάλωσης του
μελιού δύναται, αν το επιθυμεί, να αναγράψει τις υποχρεωτικές
ενδείξεις σήμανσης και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. 

• Προσυσκευασμένα μέλια που διανέμονται στην Κύπρο από άλλες
χώρες, θα πρέπει και αυτά στη σήμανσή τους να φέρουν στην ελληνική
γλώσσα όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις σήμανσης. Αυτές μπορούν να
επιτίθενται στη συσκευασία από τον διανομέα με αυτοκόλλητη ετικέτα,
νοουμένου ότι αυτή δεν ξεκολλά εύκολα, φέρει ανεξίτηλα και
ευδιάκριτα όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις και τηρεί το ελάχιστο
μέγεθος γραμματοσειράς (1,2 mm). 

• Οποιεσδήποτε μη υποχρεωτικές ενδείξεις οι οποίες αναγράφονται στη
σήμανση του μελιού, δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των
υποχρεωτικών ενδείξεων ή να παραπλανούν τον καταναλωτή ως προς
τη φύση, τον χαρακτήρα και τις ιδιότητες του μελιού. 

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙ
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Επίσης, ενδείξεις, είτε υποχρεωτικές είτε όχι, οι οποίες θα μπορούσαν να
παραπλανήσουν τον καταναλωτή ως εκ του τρόπου παρουσίασής τους,
απαγορεύεται να παρουσιάζονται με σκοπό την παραπλάνηση των
καταναλωτών. Παραδείγματα τέτοιας παραπλάνησης είναι τα ακόλουθα
δύο υποθετικά σενάρια:

• Ένας εμφιαλωτής μελιού έχει το παρατσούκλι «Ο Πίτσιλλος» και
εμφιαλώνει μέλι από κυψέλες που βρίσκονται στα προάστια της
Λάρνακας. Στη σήμανση του μελιού αναγράφει ως όνομα του
υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων το όνομα της εταιρείας του,
δηλαδή «Α1Χ2 Μελισσοκομική Λτδ», με γραμματοσειρά τέτοια που το
μικρό γράμμα «ε» έχει ύψος 1,2 mm. Με το ίδιο μέγεθος
γραμματοσειράς αναγράφει όλες τις υπόλοιπες υποχρεωτικές ενδείξεις,
εκτός από την ένδειξη «Μέλι», όπου το ύψος του μικρού γράμματος «ε»
είναι 3,6 mm. Επίσης, πολύ κοντά στην ένδειξη «Μέλι» και πάντα στο
κύριο οπτικό πεδίο της συσκευασίας, αναγράφει την (μη-υποχρεωτική)
ένδειξη «Ο Πίτσιλλος» με μέγεθος γραμματοσειράς ίδιο με αυτό της
ένδειξης «Μέλι». Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται ο καταναλωτής να
οδηγηθεί στην εντύπωση ότι το μέλι προέρχεται από κυψέλες που είναι
τοποθετημένες στην περιοχή της Πιτσιλιάς. 

• Ένας εμφιαλωτής μελιού έχει εταιρεία με το όνομα «Η Μαραθάσσα
Λτδ». Εμφιαλώνει μέλι το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από κυψέλες
τοποθετημένες στα προάστια της Λάρνακας. Στη σήμανση του μελιού
αναγράφει όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις με γραμματοσειρά τέτοια
που το μικρό γράμμα «ε» έχει ύψος 1,2 mm, εκτός από τις υποχρεωτικές
ενδείξεις «Μέλι» και «Η Μαραθάσσα Λτδ». Τις δύο αυτές ενδείξεις τις
αναγράφει με μέγεθος τέτοιο που το ύψος του μικρού γράμματος «ε»
είναι 3,6 mm, δηλαδή τριπλάσιο των άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων.
Επίσης, οι εν λόγω δύο ενδείξεις είναι γραμμένες στο κύριο οπτικό
πεδίο και σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Στην περίπτωση αυτή
ενδέχεται ο καταναλωτής να οδηγηθεί στην εντύπωση ότι το μέλι
προέρχεται από κυψέλες που είναι τοποθετημένες στην περιοχή της
Μαραθάσσας. Νοείται ότι η περιοχή της Μαραθάσσας έχει ιδιαίτερη
χλωρίδα, η οποία διαφέρει σημαντικά από αυτή των προαστίων της
Λάρνακας και ως εκ τούτου εύλογα ο καταναλωτής αναμένει το μέλι να
έχει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
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Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί)
Κανονισμοί του 2002-2010 βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης και
πρόκειται να αντικατασταθούν μέχρι το 2018 από νέους κανονισμούς. Οι
νέοι κανονισμοί περιέχουν ορισμένες νέες απαιτήσεις, μια εκ των οποίων
είναι οι εμφιαλωτές μελιού να υποβάλλουν αίτηση στον Προϊστάμενο των
Υγειονομικών Υπηρεσιών για έγκριση της σήμανσης των μελιών,
συμπληρώνοντας ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο. Ο Προϊστάμενος
Υγειονομικών Υπηρεσιών, αφού εξετάσει την αίτηση, θα παραχωρεί αριθμό
έγκρισης επισήμανσης, τον οποίο ο υπεύθυνος της επιχείρησης
εμφιάλωσης μελιού θα αναγράφει υποχρεωτικά στη σήμανση του μελιού.

Νοείται ότι μέχρι να τεθούν σε ισχύ και εφαρμογή οι εν λόγω κανονισμοί,
οι εμφιαλωτές μελιού δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Νοείται, επίσης, ότι με την τελική δημοσίευση και την εφαρμογή των νέων
κανονισμών, θα δοθεί ένα μεταβατικό στάδιο ώστε οι εμφιαλωτές μελιού
να μπορέσουν να εξαντλήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα ετικετών
σήμανσης. 

Δ. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 
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• Μέλι σε μικρές ατομικές συσκευασίες («κυπελάκια», «portion-cups» που
προορίζονται για ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες μονάδες μαζικής
εστίασης και παρουσιάζονται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή, είτε
στα τραπέζια των χώρων εστίασης είτε στα μπουφέ, θεωρούνται μέρος
του προσφερόμενου γεύματος και δεν θεωρούνται μονάδες πώλησης
και για αυτό δεν είναι υποχρεωτικές σε αυτές οι ενδείξεις σήμανσης που
είναι υποχρεωτικές στις κανονικές συσκευασίες που τοποθετούνται για
παράδειγμα στα ράφια των υπεραγορών. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις
σήμανσης αρκεί να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία
που περιέχει τις ατομικές μερίδες. Νοείται ότι αυτές πρέπει να
συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία όπως ακριβώς οι κανονικές
συσκευασίες που αποτελούν μονάδες πώλησης. 

• Στην περίπτωση μικρών συσκευασιών ή περιεκτών, των οποίων η
μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη από 80 cm2, το μέγεθος της
γραμματοσειράς μπορεί να είναι τέτοιο που το ελάχιστο ύψος των
μικρών γραμμάτων α, ε, ι, κ, ν, ο, π, σ, τ, υ, και ω, να είναι τουλάχιστον
0,9 mm, αντί 1,2 mm.

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
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Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και τις
θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, η απαίτηση
αυτές να είναι ακριβείς και σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές,
επεκτείνεται και στη μορφή της συσκευασίας του τροφίμου, το
χρησιμοποιούμενο υλικό συσκευασίας, τον τρόπο με τον οποίο είναι
τακτοποιημένα, καθώς και τον χώρο στον οποίο εκτίθενται. 

Ως εκ τούτου, θεωρείται παραπλάνηση του καταναλωτή όταν τρόφιμα
τα οποία μοιάζουν με το μέλι και έχουν παρόμοιο τύπο συσκευασίας,
τοποθετούνται στο ίδιο ράφι μαζί με το μέλι. Ως τέτοια τρόφιμα
θεωρούνται ιδιαίτερα τα σιρόπια, τα μείγματα σιροπιών με μέλι, αλλά και
το μέλι ζαχαροπλαστικής. 

Ο λόγος που και το μέλι ζαχαροπλαστικής πρέπει να τοποθετείται
ξεχωριστά από το μέλι είναι ότι παρόλο που είναι και αυτό είδος μελιού,
εντούτοις, λόγω του ότι η ποιότητά του δεν είναι εφάμιλλη με το προϊόν που
χαρακτηρίζεται ως «μέλι» ή «μέλι ανθέων ή «μέλι μελιτώματος», δεν
επιτρέπεται να προσφέρεται στα ράφια πώλησης των υπεραγορών μαζί με
τα υπόλοιπα μέλια. Θα πρέπει να τοποθετείται σε ξεχωριστά σημεία έτσι
ώστε να διευκολύνεται ο καταναλωτής στην επιλογή του και να μειώνεται
η πιθανότητα να αγοράζει το μέλι ζαχαροπλαστικής με την εντύπωση ότι
αγοράζει προϊόν που έχει την ίδια ποιότητα και τα ίδια χαρακτηριστικά με
τα υπόλοιπα μέλια.

Ενδείκνυται όπως τα μέλια ζαχαροπλαστικής, τα μείγματα σιροπιών με
μέλι και τα σιρόπια τοποθετούνται είτε σε άλλο διάδρομο της
υπεραγοράς είτε σε ράφι στην απέναντι πλευρά του διαδρόμου ή, αν
στην ίδια πλευρά του ραφιού με τα μέλια, σε απόσταση τέτοια που ο
καταναλωτής να καταλαβαίνει ότι αποτελεί άλλο προϊόν από το μέλι. 

ΣΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ 
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