Λευκωσία, 1 Φεβρουαρίου 2021
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα:

Καθαρό Βάρος και Τιμή Πώλησης Γλασαρισμένων Τροφίμων - Συμβολισμός
Μονάδων Μέτρησης

Κυρία/ε,
Σε συνέχεια της διαδικτυακής μας παρουσίασης στις 3 Δεκεμβρίου 2020 για τη Δήλωση της Καθαρής
Ποσότητας σε Τρόφιμα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μέτρων και
Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σας κοινοποιούμε επιστολή της
Υπηρεσίας προς τις Υπεραγορές σχετικά με την ορθή δήλωση της Καθαρής Ποσότητας σε Τρόφιμα.
Όσο αφορά γλασαρισμένα τρόφιμα (ως γλασαρισμένα τρόφιμα, εννοούνται τα κατεψυγμένα
τρόφιμα, των οποίων η επιφάνεια περιβάλλεται με προστατευτικό περίβλημα πάγου) το καθαρό
βάρος που αναγράφεται στις συσκευασίες δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον επίπαγο, όπως
λανθασμένα συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία και ως συνέπεια του πιο πάνω, θα πρέπει κατά την πρόσκληση για
αγορά, στο καθαρό βάρος των γλασαρισμένων τροφίμων να μην περιλαμβάνεται ο επίπαγος και
αντίστοιχα, η τιμή πώλησης να αφορά το καθαρό βάρος και όχι το καθαρό βάρος με επίπαγο. Για
σκοπούς ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και μη παραπλάνησης του καταναλωτή, δίνεται προθεσμία
μέχρι και τις 15/04/2021, ώστε κατά την πρόσκληση για αγορά να υπάρχει συμμόρφωση με το
πιο πάνω.
Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά και στην ορθή δήλωση της ονομαστικής ποσότητας στα προϊόντα η
οποία ακολουθείται είτε από το σύμβολο, είτε ολογράφως από το πλήρες όνομα της
χρησιμοποιούμενης μονάδας μέτρησης, ενώ όταν η ονομαστική ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό
τεμαχίων, τότε πρέπει ξεκάθαρα να αναγνωρίζεται ότι πρόκειται για την ονομαστική ποσότητα. Η
προθεσμία για συμμόρφωση με το πιο πάνω σημείο είναι η 31/12/2021.
Σημειώνεται ότι από τις 16/04/2021 και 01/01/2022 αντιστοίχως, επιθεωρητές της Υπηρεσίας
Μέτρων και Σταθμών, θα διενεργούν ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα
πιο πάνω σημεία.
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών προς τις Υπεραγορές
αλλά και επιστολή προς τους εισαγωγείς, συσκευαστές και διανομείς γλασαρισμένων προϊόντων η
οποία επίσης αναφέρεται στα πιο πάνω σημεία.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια Λειτουργό της Υπηρεσίας,
κυρία Μάτθια Βαλανίδου, στο τηλέφωνο 22369857 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mvalanidou@meci.gov.cy
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΕΕΒ:

8.12.06.2.6/15

Τηλ:

+ 357 22 369 857

Φαξ:

+ 357 22 369 859

e-mail:

mvalanidou@meci.gov.cy

7 Οκτωβρίου, 2020

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Πρόεδρο,
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chamber@ccci.org.cy

Κύριε,
Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011
Δήλωση καθαρής ποσότητας σε τρόφιμα που έχουν γλασαριστεί

-

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην προηγούμενη επιστολή μας με ταυτάριθμο
αριθμό φακέλου και ημερομηνία 23/10/2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας
πληροφορήσω ότι μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο
διάστημα σε σημεία πώλησης, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά γλασαρισμένα προϊόντα
εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλματα μετρολογικού περιεχομένου, στις ενδείξεις επί
της προσυσκευασίας. Σημειώνεται ότι όταν γίνεται αναφορά σε γλασαρισμένα
προϊόντα, εννοούνται τα κατεψυγμένα αγαθά, των οποίων η επιφάνεια περιβάλλεται
με προστατευτικό περίβλημα πάγου.

2.

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των μετρολογικών απαιτήσεων που πρέπει να

ικανοποιούνται

στις

ενδείξεις

επί

της

συσκευασίας

των

συσκευασμένων

γλασαρισμένων τροφίμων.
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Καθαρή ποσότητα του τροφίμου

3.

Στην περίπτωση των συσκευασμένων τροφίμων, είναι υποχρεωτική η

i.

αναγραφή της καθαρής ποσότητας των τροφίμων επί της συσκευασίαςi, 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 ii.
Για να γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πιο πάνω, ακολουθούν κάποια παραδείγματα

ii.

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
Η ένδειξη του ‘βάρους με επίπαγο’ είναι προαιρετική και ως προαιρετική

iii.

πληροφορία, η συνολική παρουσίαση της:
-

Δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις
υποχρεωτικές πληροφορίεςiii,

-

Δεν πρέπει να παραπλανείiv τον καταναλωτή

-

Πρέπει να είναι σαφής και να μην προκαλεί σύγχυσηv,

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.
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Σημειώνεται ότι:

iv.
-

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
ταυτόσημεςvi.

* 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
συσκευασίαvii. 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 ποσότηταviii. Δηλαδή κάθε συσκεύασμα στην ομάδα, έχει διαφορετική
ονομαστική ποσότητα από τα υπόλοιπα.
4.

i.

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:
Πλήρες όνομα μονάδας

Μέγεθος

μέτρησης

Μάζα

ii.

Σύμβολα

Σύμβολα μονάδων

όπως

KG,

μέτρησης

χιλιόγραμμο

kg

γραμμάριο

g

Kg,

Kgr,

G,

Gr,

gr,

Γρ,

γρ,

λανθασμένα

χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες ορισμένων προϊόντων, στα σημεία πώλησης και
στα διαφημιστικά φυλλάδια.
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iii.

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.

5.

Σήμα ΕΟΚ ℮

i. 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 νομοθεσίαix.
ii. 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.

6.

Για σκοπούς ανταγωνισμού επί ίσοις όροις 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.

7.

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.
8.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε ανάλογα τα μέλη σας ώστε να προβούν στις

απαραίτητες ενέργειες.

9.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις.
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Με τιμή,

(Μάτθια Βαλανίδου)
για Γενικό Διευθυντή

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

i

Συμβουλίου, παράγραφος ε), εδάφιο 1., άρθρο 9.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

ii

Συμβουλίου, σημείο 5, Παράρτημα IX.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

iii

Συμβουλίου, άρθρο 37.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

iv

Συμβουλίου, παράγραφος α), εδάφιο 1., άρθρο 7 και Ο περί των Αθέμιτων
Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές Νόμος του 2007,
παράγραφος (β), εδάφιο (2), άρθρο 5.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

v

Συμβουλίου, παράγραφος β), εδάφιο 2., άρθρο 36.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

vi

Συμβουλίου, σημείο 2, Παράρτημα IX.
Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000 και

vii

2005, εδάφιο (1), άρθρο 2.
viii

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000 και

2005, εδάφιο (1), άρθρο 2.
ix

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Συσκευασμένα Αγαθά) Κανονισμοί του 2000 και

2005, άρθρο 5.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
Αρ. Φακ.: 8.12.06.2.6/16
Τηλ: + 357 22 269 857
Φαξ: + 357 22 369 859
27 Ιανουαρίου, 2021

e-mail: mvalanidou@meci.gov.cy

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Πρόεδρο,
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chamber@ccci.org.cy
Κύριε,
Θέμα: Καθαρό Βάρος και Τιμή Πώλησης Γλασαρισμένων Τροφίμων
-

Συμβολισμός Μονάδων Μέτρησης

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής του
Υπουργείου αυτού με ταυτάριθμο αριθμό φακέλου (επισυνάπτεται για ενημέρωση σας), και
ημερομηνία 07/10/2020 και η οποία απεστάλη προς τους συσκευαστές, εισαγωγείς και
διανομείς γλασαρισμένων τροφίμωνi, να σας γνωστοποιήσω ότι μέχρι και τις 31/03/2021 στο
καθαρό βάρος που αναγράφεται στις συσκευασίες των εν λόγω προϊόντων, δεν πρέπει να
περιλαμβάνεται ο επίπαγος, όπως λανθασμένα συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις.
2. Ως συνέπεια του πιο πάνω, θα πρέπει κατά την πρόσκληση για αγοράii, στο καθαρό
βάρος των γλασαρισμένων τροφίμων να μην περιλαμβάνεται ο επίπαγος και αντίστοιχα,
η τιμή πώλησης να αφορά το καθαρό βάρος και όχι το καθαρό βάρος με επίπαγο.
3. Επί της ευκαιρίας, σημειώνεται ότι η δήλωση της ονομαστικής ποσότητας, ακολουθείται
είτε από το σύμβολο, είτε ολογράφως από το πλήρες όνομα της χρησιμοποιούμενης
μονάδας μέτρησης, ενώ όταν η ονομαστική ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων,
τότε πρέπει ξεκάθαρα να αναγνωρίζεται ότι πρόκειται για την ονομαστική ποσότητα. Στον
πιο κάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι μονάδες μέτρησης και τα σύμβολα τους, έτσι όπως
1

Αγίου Αρτεμίου 6,
2200 Λευκωσία, http://www.mcit.gov.cy

καθορίζονται στους περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς (Μονάδες Μετρήσεως) του
1990 μέχρι 2010:

Μέγεθος

Πλήρες όνομα μονάδας μέτρησης

μέτρησης

χιλιόγραμμο

kg

γραμμάριο

g

λίτρο

lήL

εκατοστόλιτρο

cl ή cL

χιλιοστόλιτρο

ml ή mL

μέτρο

m

εκατοστόμετρο

cm

χιλιοστόμετρο

mm

Τετραγωνικό μέτρο

m²

Τετραγωνικό εκατοστόμετρο

cm²

Τετραγωνικό χιλιοστόμετρο

mm²

Μάζα

Όγκος

Μήκος*

Επιφάνεια

Σύμβολα μονάδων

*Στο μήκος περιλαμβάνονται όλα τα γραμμικά μεγέθη όπως το πλάτος, το ύψος, πάχος και η διάμετρος.

4. Σύμβολα όπως KG, Kg, Kgr, G, Gr, gr, Γρ, γρ, λανθασμένα χρησιμοποιούνται κατά την
πρόσκληση για αγορά.
5. Για σκοπούς ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και μη παραπλάνησης του καταναλωτή,
δίνεται προθεσμία μέχρι και τις 15/04/2021, ώστε κατά την πρόσκληση για αγορά να
υπάρχει συμμόρφωση με το σημείο 2 πιο πάνω, ενώ μέχρι τις 31/12/2021, θα πρέπει να
υπάρχει συμμόρφωση με το σημείο 3.
6. Σημειώνεται ότι από τις 16/04/2021 και 01/01/2022, Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Μέτρων
και Σταθμών, θα διενεργούν ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα
σημεία 2 και 3 αντίστοιχα.
7.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε ανάλογα τα μέλη σας ώστε να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες.

8. Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις.
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Με τιμή,

(Μάτθια Βαλανίδου)
για Γενικό Διευθυντή

i

Ως γλασαρισμένα τρόφιμα, εννοούνται τα κατεψυγμένα τρόφιμα, των οποίων η επιφάνεια

περιβάλλεται με προστατευτικό περίβλημα πάγου.
ii

Πρόσκληση για αγορά, σηµαίνει την εµπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται τα

χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τιµή ή /και ένδειξη τιµής, µε τρόπο ο οποίος ενδείκνυται για
τα µέσα της εµπορικής επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται, ούτως ώστε να δύναται ο
καταναλωτής να αποφασίσει ή και να πραγµατοποιήσει την αγορά.
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