
 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 29-5-2012 

Αρ. Πρωτ.: 09386 

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ  
ΠΡΟΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

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

Ταχ. Κώδικας : 115 26, Αμπελόκηποι 

e-mail dae@efet.gr  

 

ΘΕΜΑ: 

 

Εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1924/2006, σχετικά με 

την διατύπωση συστάσεων ή δηλώσεων αποδοχής από εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον 

ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα που σχετίζονται με 

την υγεία. 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΣΚΟΠΟΣ 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1924/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί το νομοθετικό 

πλαίσιο για τη χρήση ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα 

τρόφιμα. 

Σχετικά με τη διατύπωση σε τρόφιμα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας, συστάσεων ή δηλώσεων 

αποδοχής από  ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της 

διαιτολογίας και από ιδρύματα που σχετίζονται με την υγεία, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

εφαρμόζουν εθνικούς κανόνες, ελλείψει συγκεκριμένων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(άρθρο 11 του καν. (ΕΚ) αριθ. 1924/2006). Διευκρινίζεται όμως ότι δεν επιτρέπονται ισχυρισμοί 

υγείας που αναφέρονται σε συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας 

και άλλων ενώσεων που δεν μνημονεύονται στο άρθρο 11 του καν. (ΕΚ) 1924/2006 (άρθρο 12 του 

καν. (ΕΚ) αριθ. 1924/2006).  

Η παρούσα εγκύκλιος εκδίδεται για την εφαρμογή των άρθρων 11 & 12 του καν. (ΕΚ). 1924/2006 και 

έχει ως σκοπό να παρέχει διευκρινίσεις σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία θα 

πρέπει να ικανοποιούνται στις περιπτώσεις διατύπωσης συστάσεων ή δηλώσεων αποδοχής 

σχετικά με ένα τρόφιμο που φέρει ισχυρισμό υγείας. 

Συγκεκριμένα : 

 Καθορίζονται τα κριτήρια/προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια ένωση επαγγελματιών, ώστε 

να δύναται να προβαίνει σε συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής σχετικά με ένα προϊόν που φέρει 

ισχυρισμό υγείας. 

 Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου και μόνον καθορίζονται οι κατηγορίες των 

επαγγελματιών οι οποίες θεωρείται ότι εντάσσονται στους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας 
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και οι οποίοι ΔΕΝ μπορούν να προβαίνουν σε συστάσεις μέσω της επισήμανσης, παρουσίασης 

και διαφήμισης τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς υγείας. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Άρθρο 11.  

Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της 

διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας. 

“Ελλείψει συγκεκριμένων κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τις συστάσεις ή εγκρίσεις από εθνικές 
ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και 
ιδρύματα που σχετίζονται με την υγεία, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σχετικοί εθνικοί  κανόνες 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης.” 

 

Άρθρο 12.  

Περιορισμοί της χρήσης ορισμένων ισχυρισμών επί θεμάτων υγείας. 

“Δεν επιτρέπονται οι ισχυρισμοί: 
α) που υπονοούν ότι μπορεί να επηρεασθεί η υγεία από τη μη κατανάλωση του τροφίμου, 
β) που αναφέρονται στο ρυθμό ή την ποσότητα απώλειας βάρους, 
γ) που αναφέρονται σε συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και 
άλλων ενώσεων που δεν μνημονεύονται στο άρθρο 11.” 
 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται σε συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής για τρόφιμα που φέρουν 

ισχυρισμούς υγείας, οι οποίες διατυπώνονται σε εμπορικές ανακοινώσεις, στην επισήμανση, στην 

παρουσίαση ή στη διαφήμιση των τροφίμων και έχουν ως σκοπό να ενημερώσουν τον τελικό 

καταναλωτή. 

Δεν εφαρμόζεται σε συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής που διατυπώνονται σε : 

 Σε μη εμπορικές ανακοινώσεις (ραδιοτηλεοπτική επικοινωνία, δημοσιεύματα στον ημερήσιο, 

εβδομαδιαίο ή μηνιαίο Τύπο, κα) που αφορούν σε θρεπτικές ουσίες, συστατικά, τρόφιμα ή 

κατηγορίες τροφίμων, που δεν συνδέονται με κανένα τρόπο ή υπονοούν επώνυμα προϊόντα 

και επιχειρήσεις τροφίμων.   

 Σε επιστημονικά δημοσιεύματα, άρθρα ή σε ομιλίες / παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια 

επιστημονικών συνεδρίων ή ημερίδων οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την ενημέρωση των 

επαγγελματιών στον χώρο της υγείας. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 
Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας 
Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας νοούνται οι επαγγελματίες των κάτωθι νομικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων : 
 Ιατροί  
 Φαρμακοποιοί  
 Οδοντίατροι 
 Διατροφολόγοι και Διαιτολόγοι 
 Επαγγελματίες παραϊατρικών επαγγελμάτων  

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
 
Α. Ενώσεις επαγγελματιών  στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της 

διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας.  

 

1(α) Συστάσεις και δηλώσεις αποδοχής επιτρέπονται από τις Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον 

τομέα της ιατρικής, διατροφής & διαιτολογίας που πληρούν τα εξής κριτήρια : 

 

 Να είναι ενώσεις επιστημονικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ως μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το αντικείμενό τους να είναι συναφές με το θέμα για το οποίο θα 

προβούν σε δημόσια σύσταση ή δήλωση αποδοχής. 

 Η λειτουργία τους να διέπεται από καταστατικό εγκεκριμένο κατά τις διατάξεις του αστικού 

κώδικα. 

 Το ΔΣ να είναι αιρετό και να εκλέγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τα μέλη της 

εταιρείας με αδιάβλητες διαδικασίες.  

 Η απόφαση δημόσιας δήλωσης από οργάνωση επαγγελματιών υγείας πρέπει να είναι 

απόφαση των αρμοδίων κατά το καταστατικό οργάνων της κάθε οργάνωσης και όχι 

μεμονωμένων μελών, ανεξαρτήτως της θέσης τους στην οργάνωση. 

 Στο καταστατικό των ενώσεων θα πρέπει να επιτρέπεται η ένταξη σε αυτές επαγγελματιών 

από το  χώρο της υγείας, σχετικών με το αντικείμενο της οργάνωσης, με αντικειμενικά 

κριτήρια. 

 Η χρηματοδότηση τους από διάφορους φορείς/εταιρείες δε θα πρέπει να κατευθύνεται ατομικά 

σε μέλη αυτών των ενώσεων, αλλά σε χρηματοδότηση σεμιναρίων, συνεδρίων ή μελετών που 

θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα (ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ) ή ερευνητικά κέντρα και θα πληρούν εκπαιδευτικούς ή/και επιστημονικούς σκοπούς. 
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(β) Συστάσεις και δηλώσεις αποδοχής από Ευρωπαϊκές και Διεθνείς ενώσεις   

 

Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων εντός της EE, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς 

ενώσεις  επαγγελματιών των ανωτέρω τομέων μπορούν να κάνουν συστάσεις / δηλώσεις αποδοχής, 

μόνον εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις / κριτήρια που ισχύουν για τις Εθνικές ενώσεις. 

 

2. Οι συστάσεις ή δηλώσεις αποδοχής θα πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: 

(α) Να αφορούν τρόφιμα που φέρουν εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας. Στην περίπτωση 

ισχυρισμών υγείας, για τους οποίους εκκρεμεί η έκδοση Κανονισμού της Επιτροπής που να εγκρίνει 

την χρήση τους στην επισήμανση των τροφίμων, μπορούν να διατυπώνονται συστάσεις ή δηλώσεις 

αποδοχής, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί θετική επιστημονική γνωμοδότηση από την EFSA. 

(β) Να υπάρχει συνάφεια μεταξύ του επιστημονικού αντικειμένου της εθνικής ένωσης και του 

ισχυρισμού. 

(γ) Να είναι σύμφωνες με τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.  

 

3. Αποτελεί ευθύνη της εταιρείας που παράγει ή διακινεί ένα τρόφιμο και η οποία  πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει σύσταση ή δήλωση αποδοχής Εθνικής, Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς ένωσης 

επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, η κατάθεση στον ΕΦΕΤ των σχετικών στοιχείων που αφορούν 

στην τεκμηρίωση ότι η Εθνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνής ένωση, η οποία θα προβεί σε συστάσεις / 

δηλώσεις αποδοχής, πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια. 

Η αποστολή των στοιχείων γίνεται στη Δ/νση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων της ΚΥ/ΕΦΕΤ, είτε στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dae@efet.gr , είτε ταχυδρομικά. 

Τα στοιχεία που αποστέλλονται στον ΕΦΕΤ θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

-  Την επωνυμία της Εθνικής, Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς ένωσης η οποία θα προβεί στη σύσταση / 

δήλωση αποδοχής καθώς και την τεκμηρίωση ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια  

- Τη διατύπωση με λέξεις, εικόνες ή σύμβολα, της σύστασης / δήλωσης αποδοχής η οποία πρόκειται 

να χρησιμοποιηθεί 

- Την έγκρισή της ένωσης για τη χρήση της σύστασης / δήλωσης αποδοχής στο συγκεκριμένο 

προϊόν 

- Τον ισχυρισμό υγείας ο οποίος  θα χρησιμοποιηθεί στην επισήμανση / παρουσίαση / διαφήμιση 

του τροφίμου  
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Β. Μεμονωμένοι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας  

1. Δεν επιτρέπονται οι συστάσεις μεμονωμένων επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, όπως αυτοί 

ορίζονται ανωτέρω, οι οποίες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς υγείας που συνδέονται ή υπονοούν 

επώνυμα προϊόντα.  

2. Δεν επιτρέπονται οι συστάσεις μεμονωμένων επαγγελματιών στο χώρο της υγείας οι οποίες 

αφορούν σε  επώνυμα προϊόντα που φέρουν ισχυρισμούς υγείας. 

3. Επιπροσθέτως, για τους σκοπούς της παρούσης εγκυκλίου δεν επιτρέπονται συστάσεις από 

μεμονωμένους  : 

- γυμναστές/επαγγελματίες στο χώρο του αθλητισμού  
- Ψυχολόγους 
- κατόχους πτυχίων άλλης κατεύθυνσης οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε 
τομείς της επιστήμης  τροφίμων και της διατροφής / διαιτολογίας και γενικότερα στο χώρο της υγείας 
- φοιτητές σχολών που έχουν σχέση με την υγεία/φυσική κατάσταση του ανθρώπου καθώς και 
ηθοποιοί που υποδύονται επαγγελματίες στο χώρο της υγείας 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ 

 

 

Γιάννης Μίχας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ: 

1. ΣΕΒΤ  

2. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο  

3. Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος 

4. Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων 

5. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 

6. Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος 

7.  Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης & Καρδιαγγειακής Προστασίας 

8. Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΥΥΚΑ, Γενική Δ/νση Δημ. Υγείας 

2. ΓΧΚ - Δ/νση Τροφίμων 

3. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή - Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 

4. ΕΟΦ 

5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

6. Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΦΕΤ – Γραφείο Προέδρου 

2. ΕΦΕΤ – Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας & Περιφερειακές Δ/νσεις 
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