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                  Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2022 

 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Απαγόρευση της χρήσης του πρόσθετου τροφίμων Ε171 (διοξείδιο του 

τιτανίου) στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2021, επιθυμούμε να 
σας ενημερώσουμε ότι στις 14 Ιανουαρίου 2022, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο 
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/63 ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/3008 για τα 
πρόσθετα τροφίμων, με τη σχετική τροποποίηση να απαγορεύει τη χρήση της χρωστικής 
Ε171 (διοξείδιο του τιτανίου) στα τρόφιμα, με ισχύ από τις 7 Φεβρουαρίου 2022. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/63, δίδεται μεταβατική περίοδος 6 μηνών για 
τις επιχειρήσεις τροφίμων, περίοδο κατά την οποία θα δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τη 
χρωστική ουσία Ε171 μέχρι τις 7 Αυγούστου 2022.  Από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου η 
χρήση της χρωστικής ουσίας απαγορεύεται.  Νοείτε ότι, τρόφιμα τα οποία παράχθηκαν μέχρι 
τις 7 Αυγούστου 2022 με χρήση της χρωστικής ουσίας Ε171 ως συστατικό θα μπορούν να 
παραμείνουν στην αγορά έως την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τους ή την τελική 
ημερομηνία ανάλωσης τους. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία, 

Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Απαγόρευση της χρήσης του πρόσθετου τροφίμων Ε171 (διοξείδιο του 

τιτανίου) στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι τον Μάιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) ολοκλήρωσε κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νέα 
μελέτη για την ασφάλεια του διοξειδίου του τιτανίου (Ε171) ως πρόσθετο τροφίμων. Το κύριο 
συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη είναι ότι η χρήση του διοξειδίου του τιτανίου 
(Ε171) δεν μπορεί πλέον να θεωρείτε ασφαλής. 
 
Η γνωμοδότηση της EFSA, την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ, βασίστηκε σε όλα τα 
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και όλες τις αβεβαιότητες, ιδίως το γεγονός ότι δεν 
μπορούσε να αποκλειστεί η πιθανότητα γονοτοξικότητας.  
 
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους, διαφαίνεται ήδη 
ότι η οριστική απαγόρευση θα επέλθει πολύ σύντομα, ίσως και χωρίς να δοθεί 
μεταβατική περίοδος. Ως εκ τούτου, οι επηρεαζόμενες βιομηχανίες τροφίμων θα πρέπει να 
έχουν ήδη αρχίσει την διαδικασία αλλαγής των προδιαγραφών τροφίμων που περιέχουν το 
διοξείδιο του τιτανίου (Ε171) ως συστατικό.  
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε τον αρμόδιο Λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών, 
κύριο Φίλιππο Γεωργιάδη, στο τηλέφωνο 22605552. 
 
Με εκτίμηση,  
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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