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Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2020 

 
 

ΠΡΟΣ:   Όλους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ:  ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΠΙΠΑΓΟΣ) 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Έχουμε πληροφορηθεί από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας,  ότι σε διάφορους ελέγχους της Υπηρεσίας στην αγορά έχουν 
παρατηρηθεί αρκετές περιπτώσεις στις οποίες κατεψυγμένα προϊόντα των οποίων η επιφάνεια 
περιβάλλεται με περίβλημα πάγου (γλασαρισμένα) παρουσιάζουν σφάλματα μετρολογικού 
περιεχομένου. 
 
Για σκοπούς σωστής πληροφόρησης και μη παραπλάνησης του καταναλωτή και υγιούς 
ανταγωνισμού  το Υπουργείο δίνει (τελευταία) προθεσμία μέχρι και τις 31/03/2021, κατά 
την οποία όλοι οι συσκευαστές, εισαγωγείς, και διανομείς των γλασαρισμένων τροφίμων, θα 
πρέπει να συμμορφωθούν με όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 
  
Σημειώνεται ότι από την 01/04/2021, Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, θα 
διενεργούν τακτικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία πώλησης με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής της νομοθεσίας. 
   
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 οι μετρολογικές ενδείξεις που πρέπει να 
ικανοποιούνται από τη σήμανση των προσυσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Καθαρή ποσότητα του τροφίμου 
  
Στην περίπτωση των συσκευασμένων τροφίμων, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της καθαρής 
ποσότητας των τροφίμων επί της συσκευασίας, ενώ όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται μέσα 
σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο βάρος του τροφίμου αυτού. Στην 
περίπτωση των γλασαρισμένων τροφίμων, στο καθαρό βάρος δεν περιλαμβάνεται το βάρος του 
επίπαγου, συνεπώς το καθαρό βάρος ισούται με το καθαρό στραγγισμένο βάρος. 
  
Για να γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πιο πάνω, ακολουθούν κάποια παραδείγματα ορθών και 
λανθασμένων ενδείξεων του καθαρού βάρους, για ψάρι καθαρού βάρους 800 g, με 200 g επίπαγο:  
 

Ορθές ενδείξεις Λανθασμένες ενδείξεις 
Καθαρό βάρος: 800 g Καθαρό βάρος: 1000 g 

Καθαρό στραγγισμένο βάρος: 800 g 
Καθαρό Βάρος = Καθαρό στραγγισμένο 
βάρος = 800 g 

Καθαρό βάρος: 1000 g 
Αποστραγγισμένο βάρος: 800 g 

Καθαρό βάρος: 800 g 
Καθαρό στραγγισμένο βάρος: 800 g 
Βάρος με επίπαγο: 1000 g 
Καθαρό βάρος: 800 g 
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Η ένδειξη του ‘βάρους με επίπαγο’ είναι προαιρετική και ως προαιρετική πληροφορία, η συνολική 
παρουσίαση της: 
  
- Δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές 
  πληροφορίες,  
- Δεν πρέπει να παραπλανεί τον καταναλωτή 
- Πρέπει να είναι σαφής και να μην προκαλεί σύγχυση, ώστε να μην είναι δυνατόν να 
  εξαπατηθεί ο μέσος καταναλωτής. Με άλλα λόγια, το βάρος με επίπαγο ως προαιρετική 
  πληροφορία, επιτρέπεται να τοποθετείται επί της συσκευασίας εφόσον είναι συνοδευτική 
  και δεν είναι πιο εμφανής από την καθαρή ποσότητα, ως προς το μέγεθος, το χρώμα και 
  το σημείο παρουσίασης. 
 
Σημειώνεται ότι:  
- Όσα αναφέρονται πιο πάνω, αφορούν τόσο συσκευάσματα προκαθορισμένης σταθερής 
ονομαστικής ποσότητας*, όσο και συσκευάσματα τυχαίας ονομαστικής ποσότητας**.  
- Οι έννοιες της ονομαστικής ποσότητας και της καθαρής ποσότητας, είναι ταυτόσημες  
* Συσκεύασμα προκαθορισμένης σταθερής ονομαστικής ποσότητας: συσκεύασμα το οποίο ανήκει 
σε ομάδα συσκευασμάτων του ίδιου αγαθού, με προκαθορισμένη σταθερή ονομαστική ποσότητα, 
την οποία ο συσκευαστής έχει επιλέξει πριν από τη συσκευασία. Δηλαδή όλα τα συσκευάσματα 
στην ομάδα, έχουν την ίδια ονομαστική ποσότητα.  
** Συσκεύασμα τυχαίας ονομαστικής ποσότητας: συσκεύασμα το οποίο ανήκει σε ομάδα 
συσκευασμάτων του ίδιου αγαθού, χωρίς προκαθορισμένη σταθερή ονομαστική ποσότητα. 
Δηλαδή κάθε συσκεύασμα στην ομάδα, έχει διαφορετική ονομαστική ποσότητα από τα υπόλοιπα. 
 
 
Σύμβολα Μονάδων Μέτρησης 
  
Η καθαρή ποσότητα των γλασαρισμένων τροφίμων, εκφράζεται σε μονάδες μάζας. Κατά συνέπεια 
η δήλωση του καθαρού βάρους επί της συσκευασίας, πρέπει να ακολουθείται είτε από το πλήρες 
όνομα της μονάδας μέτρησης της μάζας είτε από το σύμβολό της, όπως αυτό καθορίζεται στους 
περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς (Μονάδες Μετρήσεως) του 1990 μέχρι 2010. Τα ορθά 
σύμβολα της μονάδας μέτρησης της μάζας, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:  
 
 
 
 

Μέγεθος Πλήρες όνομα μονάδας 
μέτρησης 

Σύμβολα μονάδων 
μέτρησης 

Μάζα χιλιόγραμμο 
γραμμάριο 

kg 
g 

 
• Σύμβολα όπως KG, Kg, Kgr, G, Gr, gr, Γρ, γρ, λανθασμένα χρησιμοποιούνται στις 

συσκευασίες ορισμένων προϊόντων, στα σημεία πώλησης και στα διαφημιστικά φυλλάδια.  
 
Εάν για παράδειγμα το καθαρό βάρος ενός συσκευασμένου γλασαρισμένου ψαριού είναι 800 g, η 

δήλωση του καθαρού βάρους, επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τους πιο κάτω τρόπους: 
800 γραμμάρια ή 0,8 κιλά ή 0,8 χιλιόγραμμα ή 800 g ή 0,8 kg. 
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Σήμα ΕΟΚ (℮ ) 
 
Το σήμα ΕΟΚ (℮), αφορά συσκευασμένα προϊόντα σταθερής ονομαστικής ποσότητας και δεν είναι 
υποχρεωτικό. Μπορεί υπό προϋποθέσεις να τοποθετείται επί της συσκευασίας (στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με αυτό της ονομαστικής ποσότητας). Όταν όμως τοποθετείται, θα πρέπει απαραίτητα και 
εγγυημένα να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοεί η περί Μέτρων και Σταθμών νομοθεσία. 
  
Όσοι συσκευαστές / εισαγωγείς δεν έχουν εξασφαλίσει έγκριση για χρήση του σήματος ΕΟΚ (℮) 
από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών ή/και δεν προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους για 
διασφάλιση του καθαρού βάρους, δεν πρέπει να κάνουν χρήση του σήματος ΕΟΚ (℮), αφού τούτο 
συνιστά παράβαση της σχετικής Νομοθεσίας. 
  
Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω για σκοπούς σωστής εφαρμογής/τήρησης της νομοθεσίας, υγιούς 
ανταγωνισμού και μη παραπλάνησης του καταναλωτή, δίνεται τελευταία προθεσμία μέχρι και τις 
31/03/2021, κατά την οποία όλοι οι συσκευαστές, εισαγωγείς, και διανομείς των γλασαρισμένων 
τροφίμων, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα πιο πάνω. 
  
Σημειώνεται ότι από την 01/04/2021, Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών, θα 
διενεργούν ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των πιο πάνω. Το ΚΕΒΕ σας 
προτρέπει να ξεκινήσετε άμεσα τους ελέγχους και τη διόρθωση της σήμανσης σας και να μην 
αναμένεται τη λήξη της προθεσμίας. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την 
αρμόδια λειτουργό της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών κα. Μάτθια Βαλανίδου στο τηλέφωνο 
22369857 email: mvalanidou@meci.gov.cy 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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