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2002 η πρώτη οδηγία για 

τα Συμπληρώματα 

Διατροφής 

Μέχρι το 2002
ρυθμίζονταν
εθνικά



Κανονιστικό 
Πλαίσιο

•Θέτει τις βάσεις της «ύπαρξης» των ΣΔ

•Βάζει τους κανόνες κυκλοφορίας 

•Προσδιορίζει την σύσταση 

•Τα διαχωρίζει από τα φαρμακευτικά 

σκευάσματα

-Προσδιορίζει την Επισήμανση 

-Αποτελεσματική παρακολούθηση

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ

Εναρμόνιση (ΟΔ) 

2002/46, ΚΥΑ 

Υ1/ΓΠ/127962/03

(ισχύει η Γ5α/53625)



“τα συμπληρώματα διατροφής 
είναι τρόφιμα” 

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ



Συμπυκνωμένες πηγές 

θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικό 

περιεχόμενο 

Άλλες ουσίες με φυσιολογικές 

επιδράσεις

Φυσιολογική 

Δράση 

pe 02
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Κανόνες Καλής Παραγωγής Συμπληρωμάτων 
Διατροφής
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Διαδικασίες 
Τεκμηρίωση 
Ποιοτικός έλεγχος - Αναλύσεις 
Τελικό προϊόν 

Παραγωγή
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Botanical Summary Report. MicroStrategy (europa.eu)

Δεν έχει νομική ισχύ 
Είναι ένα συμπαγές εργαλείο αναφορικά με την 
χρήση φυτικών εκχυλισμάτων στα ΣΔ

https://dwh.efsa.europa.eu/bi/asp/Main.aspx?src=Main.aspx.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%2Cpath%2CdockTop&documentID=D43AF4BE43EB84DA3DE6C889EF410D9F&visMode=0&Server=-ryVuv9lQlTNQ6hkwkIP6mou-JQs%3D&Port=-X9cZgpCLQhMJms1d&Project=-EXEP65z3SA32NXBOggHTJd6n0-eiUUnToji7pqjkivXknEyJ&encryptedByRedir=true&


Διάθεση 
•Αυτορρύθμιση 

•Γνωστοποίηση κ λοιπές διοικητικές 

υποχρεώσεις 

•Ευκρινής & συνεπής ετικέτα 

•Ορθή επικοινωνία εντός πλαισίου (Κανονισμός 

(ΕΚ) 1924/2006, ισχυρισμοί υγείας on hold)

•Αναφορά σε πιθανές αλληλεπιδράσεις 

(σκόρδο, ginkgo biloba, βαλεριανα κλπ)

Απαιτήσεις Ενωσιακής & Εθνικής 

Νομοθεσίας 



Επικοινωνία 
•Κανονισμός για τους Ισχυρισμούς Υγείας 

•Κανονιστικό Πλαίσιο On Hold Ισχυρισμών 

•Ισχυρισμοί ανά συστατικό 

•Μικρή ευελιξία στην αλλαγή των διατυπώσεων 

(δεν πρέπει να αλλοιώνεται ο ισχυρισμός)

•Παροχή πληροφόρησης vs. Παραπλάνηση 

Β2C



Επικοινωνία Συμπληρωμάτων Διατροφής 
Φυτικής Προέλευσης 

To x προορίζεται για βραχυπρόθεσμη θεραπευτική αγωγή στην 
πρωτοπαθή αϋπνία

Θεραπεία/ Πρόληψη 

Το X βοηθά στην έλευσης και στην διατήρηση ενός φυσικού 
ύπνου. 

Ενίσχυση καλή υγείας 

Φυσικό Φυσικό 

Αμιγής φαρμακολογική δράση Επίδραση στην φυσιολογία 

Πρόβλημα Όφελος

ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΔΟΣΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 



Προκλήσεις 

•REFIT (παράθυρο για ευνοϊκές τροποποιήσεις, 

διόρθωση της νομοθεσίας, συμπαγές πλαίσιο 

ισχυρισμών για τα φυτικά εκχυλίσματα που να 

περιλαμβάνει την παραδοσιακή χρήση) 

•Αυξανόμενες απαιτήσεις πρώτων υλών 

ανωτέρας ποιότητας (επιμολυντικά, 

υβριδισμοί)

•Άρθρο 8 (2) Κανονισμός (ΕΚ) 1925/2006

• Aloe Vera (HADs- aloe emodin, aloin, dantron) 

• Monacolin K 

• …



Σας ευχαριστώ πολύ

www.sesdi.gr

info@sesdi.gr 

https://www.linkedin.com/in/magdal
iniselanikli/ 


