
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ 

ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Στις 29.09.2017 το FDA ανακοίνωσε τη νέα προθεσμία για την εφαρμογή του νόμου για την 

αλλαγή των Ετικετών στις ΗΠΑ. Οι νέες προθεσμίες είναι οι παρακάτω: 

 για τις εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις πάνω από 10 εκατομμύρια $ η περίοδος 

προσαρμογής μετατίθεται από τις 26.07.2018 την 01.01.2020 

 για τις εταιρείες με ετήσιες πωλήσεις κάτω από 10 εκατομμύρια $ η περίοδος 

προσαρμογής μετατίθεται από τις 26.07.2019 την 01.01.2021 

Υπενθυμίζουμε τις βασικές αλλαγές, όπως παρατίθενται παρακάτω: 

1) Η γενική αίσθηση της εικόνας θα παραμείνει  ίδια. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι στο 

μέγεθος της γραμματοσειράς των θερμίδων, των μερίδων ανά τεμάχιο και  της 

μερίδας. Οι θερμίδες και η μερίδα θα πρέπει να  είναι σε έντονη γραφή. (βλ. βελάκι 

1) 

2) Η μεγαλύτερη διαφορά για το περιεχόμενο της ετικέτας είναι τα προστιθέμενα 

σάκχαρα από την εταιρεία όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα , (βλ. βελάκι 2) 

3) Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή της βιταμίνης A & C, ενώ γίνεται 

υποχρεωτική η βιταμίνη D και το κάλιο, (βλ. βελάκι 3) 

4) Οι θερμίδες από τα λιπαρά δεν είναι πλέον σημαντική πληροφορία και άρα δεν 

είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους 

5) Οι μερίδες και οι ημερήσιες αξίες έχουν πλέον αναθεωρηθεί με δεδομένο ότι οι 

διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια 

6) Συσκευασίες που περιέχουν μεταξύ 1 και 2 μερίδων θα μπορούν να αναγράφουν 

την διατροφική δήλωση στην μερίδα δεδομένου ότι ένας άνθρωπος θα 

καταναλώνει όλη την συσκευασία άμεσα  

7) Οι βιταμίνες και οι ανόργανες ουσίες θα πρέπει  να εμφανίζονται και με την 

πραγματική ποσότητα σε mg επιπρόσθετα της επί τοις εκατό καθημερινής αξίας.  

Για τις υπόλοιπες θρεπτικές ουσίες η παρουσίαση σε γραμμαρίων είναι 

προαιρετική.  

8) Υπάρχει μια νέα υποσημείωση.  ‘’Η επί τοις εκατό ημερήσια αξία αναφέρεται στο 

πόσο μια θρεπτική ουσία  σε μια μερίδα συνεισφέρει  στο καθημερινό 

διαιτολόγιο”. Δύο χιλιάδες θερμίδες (2000) την ημέρα είναι η γενική διατροφική 

σύσταση, (βλ. Βελάκι 4) 

9) Για ορισμένα προϊόντα που περιέχουν περισσότερες από μια μερίδες, αλλά 

μπορούν  να καταναλωθούν εφάπαξ (μεταξύ 2 και 3 μερίδες σε ένα πακέτο), η 

ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει  δύο στήλες, μια με τις πληροφορίες «ανά 

μερίδα» και η άλλη «ανά συσκευασία» 

10) Υπάρχουν αλλαγές στα daily values ορισμένων στοιχείων όπως νάτριο, εδώδιμες 

ίνες, βιταμίνη C, ασβέστιο κ.α 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

H TÜV AUSTRIA HELLAS ακολουθώντας τις εξελίξεις παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια για 

την κατανόηση των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων στις 

ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας φυσικά και τις αλλαγές στην επισήμανση των τροφίμων που 

προορίζονται για εξαγωγή στις ΗΠΑ. 
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