
 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 05.10.2012 

Αρ. Πρωτ.:15942 

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ  
 
 Ταχ. Δ/νση   :  Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 

Ταχ. Κώδικας : 
 
Πληροφορίες:  

115 26, Αμπελόκηποι 
 

e-mail dae@efet.gr  

 

ΘΕΜΑ: 

 

“Γλυκοζίτες Στεβιόλης (Ε960) - Επισήμανση, παρουσίαση, και διαφήμιση” 

 

1. Γενικά 

Η χρήση των γλυκοζιτών στεβιόλης ως γλυκαντικών εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1131/2011 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους 

γλυκοζίτες στεβιόλης.   Στον κανονισμό (ΕΕ) 231/2012 της Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται οι προδιαγραφές 

(κριτήρια καθαρότητας) των γλυκοζιτών στεβιόλης, καθώς και σύντομη περιγραφή της διαδικασίας 

απομόνωσης και καθαρισμού των γλυκοζιτών. 

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η 

επισήμανση/παρουσίαση/διαφήμιση των τροφίμων που περιέχουν γλυκοζίτες στεβιόλης. 

 

2. Ισχύουσα νομοθεσία  

2.1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 11.  

2.2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. 

2.3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων. 

2.4. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008  όσον αφορά τους γλυκοζίτες στεβιόλης. 

2.5. Κανονισμός (ΕΕ) 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που 

αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

Πιο αναλυτικά όσον αφορά την επισήμανση/παρουσίαση/διαφήμιση: 

 Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π., άρθρο 11,  παράγραφος 5, εδάφιο δ, τα συστατικά που ανήκουν σε μία από 

τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των γλυκαντικών υλών, 

μνημονεύονται υποχρεωτικά με το όνομα της κατηγορίας αυτής, ακολουθούμενο από το ειδικό τους 

όνομα ή τον αριθμό Ε· για παράδειγμα, γλυκαντικό: γλυκοζίτες στεβιόλης ή γλυκαντικό: Ε960.  

 Σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π., άρθρο 11, παράρτημα IV, σχετικά με τον κατάλογο των τροφίμων των οποίων 

η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωματική υποχρεωτική ένδειξη (παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 
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(ΕΕ) 1169/2011),  τα τρόφιμα που περιέχουν γλυκαντικά θα πρέπει να φέρουν τη δήλωση «με 

γλυκαντικά», ενώ εκείνα που περιέχουν ταυτόχρονα και άλλα σάκχαρα τη δήλωση «με σάκχαρα και 

γλυκαντικά. Οι παραπάνω δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύουν την ονομασία πώλησης του προϊόντος.  

 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 άρθρο 23, παράγραφος 2, για τα πρόσθετα 

τροφίμων που προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή,  η ονομασία πώλησης ενός επιτραπέζιου 

γλυκαντικού φέρει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό με βάση …», χρησιμοποιώντας την ονομασία (τις 

ονομασίες) του γλυκαντικού (των γλυκαντικών) που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή του·  για παράδειγμα:  

«Επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκοζίτες στεβιόλης». 

Όλες οι ανωτέρω ενδείξεις, όπως προαναφέρθηκε, είναι υποχρεωτικές. 

 

3. Πρόσθετες ενδείξεις 

3.1 Επιτρεπόμενες πρόσθετες ενδείξεις 

Πρόσθετες ενδείξεις που αφορούν την επισήμανση/παρουσίαση/διαφήμιση προϊόντων που περιέχουν 

γλυκοζίτες στεβιόλης όπως: 

 με γλυκοζίτες στεβιόλης [εγκεκριμένο πρόσθετο τροφίμων] 

 με ρεμπαουδιοσίδη Α [στην περίπτωση καθαρής ρεμπαουδιοσίδης Α (>95%)] 

 (με γλυκοζίτες στεβιόλης)* από το φυτό στέβια 

 (με γλυκοζίτες στεβιόλης)* από εκχύλισμα του φυτού στέβια 

 οι γλυκοζίτες στεβιόλης απαντώνται φυσικώς στα φύλλα του φυτού στέβια 

 γλυκοζίτες στεβιόλης με φυσική γλυκιά γεύση 

 με γλυκαντικό από το φυτό στέβια  

 (με γλυκαντικό)* από εκχύλισμα στέβια/φυτού στέβια/ φύλλων στέβια. 

 με γλυκαντικό φυσικής/φυτικής προέλευσης 

ή ενδείξεις που έχουν το ίδιο νόημα με τις παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποιούνται. 

*Επισημαίνουμε ότι αν παραληφθεί η έκφραση «με γλυκοζίτες στεβιόλης» ή "με γλυκαντικό" η επισήμανση θα 

πρέπει να δίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να μη θεωρεί ο καταναλωτής ότι το προϊόν προέρχεται από το φυτό 

στέβια (πχ η έκφραση «τσάι από το φυτό στέβια» δεν είναι επιτρεπτή) )  ή οτι προέρχεται από εκχύλισμα 

στέβια/φυτού στέβια/φύλλων στέβια (εκτός της περίπτωσης των επιτραπέζιων γλυκαντικών).   

 

3.2 Μη επιτρεπόμενες πρόσθετες ενδείξεις 

Αντίθετα πρόσθετες ενδείξεις οι οποίες δίνουν λανθασμένη ή ελλιπή πληροφόρηση ή θα μπορούσαν να 

παραπλανήσουν τον καταναλωτή όπως αυτές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Ι), ή 

ενδείξεις που έχουν το ίδιο νόημα με αυτές, ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
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Πίνακας Ι  

Πίνακας με παραδείγματα ενδείξεων που δεν επιτρέπονται στην επισήμανση προϊόντων που περιέχουν 

γλυκοζίτες στεβιόλης. 

 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

●  με στέβια 

●  στέβια 

Οι ενδείξεις αυτές είναι παραπλανητικές για τον καταναλωτή γιατί 

δημιουργούν την εντύπωση ότι στο τρόφιμο έχει προστεθεί το φυτό στέβια.   Η 

Stevia rebaudiana Bertoni (στέβια ) έχει προς το παρόν χαρακτηρισθεί ως νέο 

τρόφιμο/συστατικό και δεν έχει εγκριθεί έως τώρα στο πλαίσιο του 

κανονισμού 258/97 «για τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων» και 

επομένως δεν επιτρέπεται να προστίθεται στα τρόφιμα.  Η εγκεκριμένη 

γλυκαντική ουσία (πρόσθετο τροφίμων) είναι οι γλυκοζίτες στεβιόλης. 

●  με εκχύλισμα στέβια / φυτού στέβια 

● φυσικό εκχύλισμα από φύλλα στέβια 

Οι ενδείξεις αυτές παραπλανούν τον καταναλωτή καθώς η διαδικασία 

παρασκευής των γλυκοζιτών στεβιόλης δεν περιλαμβάνει μόνο την εκχύλιση 

των φύλλων του φυτού Stevia rebaudiana, αλλά και περαιτέρω στάδια 

καθαρισμού, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια καθαρότητας του κανονισμού 

(ΕΕ) 231/2012.  Οι γλυκοζίτες στεβιόλης είναι συστατικά του εκχυλίσματος 

φύλλων στέβιας και επομένως  οι έννοιες «εκχύλισμα στέβιας» και 

«γλυκοζίτες στεβιόλης» δεν είναι σε καμία περίπτωση συνώνυμες. 

●  με φυσική γλυκιά γεύση* 

 

Οι γλυκοζίτες στεβιόλης προστίθενται σκόπιμα σε τρόφιμα που δεν έχουν τα 

ίδια «φυσική γλυκιά γεύση» για να τους προσδώσουν γλυκύτητα. 

 

* Η ένδειξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση πώλησης των 

ίδιων των γλυκοζιτών στεβιόλης  ως επιτραπέζιων γλυκαντικών. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ 

 

Γιάννης Μίχας 
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