Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2021
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Καθαρό Βάρος και Τιμή Πώλησης Γλασαρισμένων Τροφίμων – Παράταση
Προθεσμίας
Κυρία/ε,
Σε συνέχεια προηγούμενων μας ενημερώσεων σχετικά με την δήλωση του Καθαρού Βάρους
και της Τιμής Πώλησης συσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων, η Υπηρεσία Μέτρων και
Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με επιστολή της προς το
ΚΕΒΕ αναφέρεται στην παράταση προθεσμίας που δόθηκε στους συσκευαστές, εισαγωγείς
και διανομείς (31/3/21) αλλά και στους εμπόρους, π.χ. Υπεραγορές, (15/4/21) ώστε να
εμφανίζεται η ένδειξη του καθαρού βάρους στα προϊόντα χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό
το βάρος του επίπαγου γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1. Γλασαρισμένα τρόφιμα, είναι τα κατεψυγμένα τρόφιμα των οποίων η επιφάνεια
περιβάλλεται με προστατευτικό περίβλημα πάγου. Λόγω πρακτικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν ορισμένοι συσκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς και έμποροι των εν λόγω
προϊόντων, για συμμόρφωση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, αποφασίστηκε όπως
δοθεί παράταση μέχρι και τις 16/5/21, ώστε όπου γίνεται χρήση του καθαρού βάρους,
να μην περιλαμβάνεται σε αυτό, το βάρος του επίπαγου
2. Σημειώνεται ότι, από τις 17/5/21, Επιθεωρητές του Υπουργείου αυτού, θα διενεργούν
ελέγχους σε σημεία πώλησης γλασαρισμένων τροφίμων, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ, με
σκοπό να διασφαλίσουν ότι:
α.

Στην ένδειξη του καθαρού βάρους που αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες των
συσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων που προσφέρονται για πώληση, δεν
περιλαμβάνεται το βάρος του επίπαγου. Υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της
απαίτησης αυτής, είναι ο συσκευαστής/εισαγωγέας/διανομέας κατά περίπτωση, του
συσκευασμένου γλασαρισμένου τροφίμου.

β.

Αντίστοιχα, όταν κατά την πρόσκληση για αγορά συσκευασμένου γλασαρισμένου
τροφίμου (πχ στα ράφια των ψυγείων στα σημεία πώλησης, στα διαφημιστικά
φυλλάδια, στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις, κλπ) αναφέρεται η τιμή
και το καθαρό βάρος του γλασαρισμένου τροφίμου, στο καθαρό βάρος δεν
περιλαμβάνεται το βάρος του επίπαγου. Υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της
απαίτησης αυτής, είναι ο έμπορος ο οποίος προσφέρει για πώληση τα εν λόγω
προϊόντα
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-23. 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
4. Υπενθυμίζεται ότι, η απαίτηση να μην περιλαμβάνεται του βάρος του επίπαγου στο
καθαρό βάρος των συσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων, πηγάζει από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και ως τέτοια,
πρέπει να εφαρμοστεί από όλους τους συσκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς και έμπορους
των τροφίμων αυτών
5. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των πιο πάνω, θα λαμβάνονται μέτρα κατά περίπτωση
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών.
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.
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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
29 Μαρτίου, 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 Συσκευασμένων Γλασαρισμένων
Τροφίμων – Παράταση Προθεσμίας
Έχω οδηγίες να αναφερθώ τόσο στην επιστολή του Υπουργείου αυτού που
απεστάλη το Φθινόπωρο του 2020 προς τους συσκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς
συσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων όσο και στην επιστολή που απεστάλη το
Χειμώνα του 2021 προς έμπορους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν για
πώληση προϊόντα σε καταναλωτές π.χ. Υπεραγορές) συσκευασμένων γλασαρισμένων
τροφίμων, μέσω των οποίων δόθηκε χρονική προθεσμία μέχρι τις 31/3/21 και 15/4/21
αντίστοιχα, ώστε όπου εμφανίζεται η ένδειξη του καθαρού βάρους για τα πιο πάνω
προϊόντα, να μην περιλαμβάνεται σε αυτό, το βάρος του επίπαγου και σας γνωστοποιήσω
τα ακόλουθα:
2. Γλασαρισμένα τρόφιμα, είναι τα κατεψυγμένα τρόφιμα των οποίων η επιφάνεια
περιβάλλεται με προστατευτικό περίβλημα πάγου. Λόγω πρακτικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν ορισμένοι συσκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς και έμποροι των εν λόγω
προϊόντων, για συμμόρφωση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, αποφασίστηκε όπως
δοθεί παράταση μέχρι και τις 16/5/21, ώστε όπου γίνεται χρήση του καθαρού βάρους,
να μην περιλαμβάνεται σε αυτό, το βάρος του επίπαγου.
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3. Σημειώνεται ότι, από τις 17/5/21, Επιθεωρητές του Υπουργείου αυτού, θα διενεργούν
ελέγχους σε σημεία πώλησης γλασαρισμένων τροφίμων, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ,
με σκοπό να διασφαλίσουν ότι:
α. Στην ένδειξη του καθαρού βάρους που αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες των
συσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων που προσφέρονται για πώληση, δεν
περιλαμβάνεται το βάρος του επίπαγου. Υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της
απαίτησης αυτής, είναι ο συσκευαστής/εισαγωγέας/διανομέας κατά περίπτωση, του
συσκευασμένου γλασαρισμένου τροφίμου.
β. Αντίστοιχα, όταν κατά την πρόσκληση για αγορά συσκευασμένου γλασαρισμένου
τροφίμου (πχ στα ράφια των ψυγείων στα σημεία πώλησης, στα διαφημιστικά
φυλλάδια, στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις, κλπ) αναφέρεται η τιμή και το
καθαρό βάρος του γλασαρισμένου τροφίμου, στο καθαρό βάρος δεν περιλαμβάνεται το
βάρος του επίπαγου. Υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή της απαίτησης αυτής, είναι ο
έμπορος ο οποίος προσφέρει για πώληση τα εν λόγω προϊόντα.

4. 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 σύγχυσηv,
ώστε να μην είναι δυνατόν να εξαπατηθεί ο μέσος καταναλωτής.
5. Υπενθυμίζεται ότι, η απαίτηση να μην περιλαμβάνεται του βάρος του επίπαγου στο
καθαρό βάρος των συσκευασμένων γλασαρισμένων τροφίμων, πηγάζει από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και ως τέτοια,
πρέπει να εφαρμοστεί από όλους τους συσκευαστές/εισαγωγείς/διανομείς και
έμπορους των τροφίμων αυτών.
6. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των πιο πάνω, θα λαμβάνονται μέτρα κατά περίπτωση.
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7. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε ανάλογα τα μέλη σας ώστε να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες.
8. Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις.

Με τιμή,
(Μάτθια Βαλανίδου)
για Γενικό Διευθυντή
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