
                                              
 
 

Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2014 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Τροφίμων και Ποτών 
 
ΘΕΜΑ: Οδηγός για τη Σήμανση Τροφίμων 
 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
 
Από τις 13 ∆εκεμβρίου 2014 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κοινοτικός 
Κανονισμός για τη σήμανση των τροφίμων με αριθ. (ΕΕ) 1169/2011.  Αυτό 
σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, (βιομήχανοι τροφίμων, 
προμηθευτές τροφίμων κλπ), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του 
νέου κανονισμού και να παρέχουν πλήρη ενημέρωση προς τους καταναλωτές. Η 
μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις. 
 
Η έκδοση «Οδηγός για τη Σήμανση Τροφίμων» από τον τέως ∆ιευθυντή των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών κ. Γιώργο Γιωργάλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
εργαλείο για την συμμόρφωση με την νομοθεσία αφού καταπιάνεται με τις νέες 
απαιτήσεις του κανονισμού παρουσιάζοντας  πρακτικά παραδείγματα τα οποία 
υποβοηθούν τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να δημιουργήσουν τις 
ετικέτες σήμανσης των προϊόντων τους. 
 
Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από τον ίδιο τον συγγραφέα, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο, μέσω e-mail: 
ggeorgallas@hotmail.com  ή μέσω Fax: 22263010, ή  μέσω τηλεφώνου, τηλ: 
99422994.   
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
/ΜΚ. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ «Ο∆ΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 
 
Η τιμή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή είναι €20 (στην τιμή περιλαμβάνονται ο 
ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής και παράδοσης).  Η τιμή μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 
είναι €15.  Το βιβλίο μαζί με το τιμολόγιο θα σας παραδοθεί από την εταιρεία ACS 
καταβάλλοντας το αντίτιμο κατά την ώρα της παραλαβής.    
 
Όνομα εταιρείας: 
 

∆ιεύθυνση: 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: Τηλ.επικοινωνίας: 
Σταθερό…………………………. 
Κινητό……………………………. 
Fax:………………………………….. 

Αριθμός Αντιτύπων: Σε Έντυπη Μορφή:  
Αριθ………. 
Σε Ηλεκτρονική Μορφή:       Αριθ………. 

Συνολική Τιμή: € 

 

Ενδιαφέρομαι να προμηθευτώ τον «Οδηγό για την Σήμανση Τροφίμων» και 
παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με τον πιο πάνω αριθμό αντιτύπων. 
 
Υπογραφή Υπευθύνου Επιχείρησης                
 
………………………………………………………………… 
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