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Ιδρύθηκε το 1995, και εκπροσωπεί συλλογικά τις 

Επιχειρήσεις Βρεφικής, Παιδικής και Ειδικής 

Διατροφής 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
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ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ …..

Του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων )

και της

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών Ειδικής 
Διατροφής  



Member States with SNE National associations

SNE - Membership in Europe



ΣΚΟΠΟΣ
• Την προώθηση των δικαιωμάτων των Επιχειρήσεων

Βρεφικής, Παιδικής και Ειδικής Διατροφής, τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

• Τη συνεργασία με τους αντίστοιχους συνδέσμους των
Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Την επικοινωνία /συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές
αρχές.

• Τη συνεργασία με κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα για την αντιμετώπιση συναφών ζητημάτων.

• Την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και καλής πίστης
μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των σχέσεων αυτού
προς τρίτους.



ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑ …

Υποστηρίζουμε τον μητρικό θηλασμό ως την
πρώτη και μοναδική διατροφή των βρεφών

Αναγνωρίζουμε την σημαντική συμβολή του
μητρικού θηλασμού στην ανάπτυξη και την καθολική
υγεία των βρεφών

Θεωρούμε ότι ο μητρικός θηλασμός είναι ο ιδανικός
τρόπος διατροφής που επηρεάζει σημαντικά και
θετικά την μετέπειτα υγεία και φυσική κατάσταση
των βρεφών

Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τον διεθνή κώδικα
εμπορίας υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος
έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στην νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής ένωσης.



WWW.SEPTE.ORG



Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

24 δις € ετήσιος τζίρος στην Ευρωπαϊκή ένωση

5% επανεπενδύεται στην έρευνα (0,53% ο μέσος 
όρος της βιομηχανίας τροφίμων)

8 δις € για εξαγωγές 

Αγγίζει το 90% των ευρωπαίων πολιτών!



FSG Regulation = Foods for Specific Groups
Regulation (EU) 609/2013
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 609/2013
ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ



FSG Regulation = Foods for Specific Groups
Regulation (EU) 609/2013

ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 1-3 ΕΤΩΝ (YCF)
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ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 1-3 ΕΤΩΝ (YCF)
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Με την έκδοση του Καν. 609/2013 καταργείται η οδηγία 2009/39/ΕΚ με ισχύ 
την 20-7-2016 , χωρίς όμως να αντικαθίσταται ουσιαστικά από άλλο νομοθετικό 
κείμενο αφήνοντας τα ειδικά ροφήματα  γάλακτος  για νήπια και μικρά παιδιά 
(1-3 ετών) χωρίς νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, πρακτικά   εντάσσοντας πλέον 
τα ειδικά ροφήματα γάλακτος για νήπια και  μικρά παιδιά (1-3 ετών) στην 
κατηγορία των τροφίμων για ενήλικες.

Η ΕΕ αφού έλαβε υπόψη της την από 9-10-2013 τη σχετική γνωμοδότηση της 
EFSA [EFSA Journal 2013;11(10):3408], εξέδωσε ένα report [COM (2016) 169/ 
31-3-2016] για τα παρασκευάσματα για τα μικρά παιδιά αναφέροντας ότι δεν 
είναι απαραίτητη νέα νομοθεσία για τα ειδικά ροφήματα γάλακτος για νήπια και 
μικρά παιδιά  εκτιμώντας ότι  η γενική νομοθεσία των ενηλίκων είναι 
ικανοποιητική.

YCF διατίθενται στην αγορά σαν γενικά 
τρόφιμα, εμπλουτισμένα με θρεπτικά 
συστατικά για συγκεκριμένη πληθυσμιακή 
ομάδα (μικρά παιδία 1-3 ετών)



FSG Regulation = Foods for Specific Groups
Regulation (EU) 609/2013

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (ΟΔΗΓΙΑ 

2006/125/ΕΚ)
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2006/125/ΕΚ)

Which Timeline of work the chair and the vice chair proposal :

2016

2017

COM to write the mandate on composition 

EFSA work on the age of introduction

EFSA work on the age of introduction 

COM to write
the mandate 

of composition 

August 

EFSA work on the composition/categories/regulation of complementary food

Attack against
sugar

Attack 
against sugar

August WHO Code re open the discussion?

SNE to write a proposal for the 
mandate (IC/MB)

Meeting 
with the 
CE 

Sugartool kit (L/C/W)

SNE work of big evolution of 
composition (MB)

SNE work on the détail of the composition (MB)

Sugar toolkit PAG write a 
position paper

Sugar tool SNE bring the position paper with the PAG…

SNE collect scientific data

Pledge after DA



FSG Regulation = Foods for Specific Groups
Regulation (EU) 609/2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη είναι το μόνο μεταποιημένο είδος διατροφής που 
ικανοποιεί πλήρως τις διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες της 
ζωής τους μέχρι την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών. 

 Για να διασφαλίζεται η υγεία αυτών των βρεφών, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα 
παρασκευάσματα για βρέφη είναι τα μόνα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο ως 
κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση κατά την εν λόγω περίοδο. 

 H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις διατροφικές απαιτήσεις των υγιών 
βρεφών, όπως αυτές καθορίζονται από τα γενικώς παραδεκτά επιστημονικά δεδομένα. 

 Για την εγγυημένη λοιπόν ασφάλεια και καταλληλότητα των προϊόντων αυτών, πρέπει να 
καθοριστούν λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεσή τους. 

ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/127

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ



ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/127

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρασκευάσματα για βρέφη

Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο μέσω 
εκδόσεων που ειδικεύονται στη 
φροντίδα των βρεφών ή μέσω 
επιστημονικών δημοσιεύσεων

Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας

Διαφήμιση, δείγματα, προωθητικά, 
κουπόνια, δώρα απαγορεύονται είτε 

άμεσα είτε έμμεσα

Δεν υπάρχουν περιορισμοί

Η χρήση εικόνων ή κειμένων που 
εξιδανικεύουν τη χρήση του προϊόντος 

απαγορεύονται και για τα παρασκευάσματα 
δεύτερης βρεφικής ηλικίας



ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/127

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Δεν διατυπώνονται ισχυρισμοί διατροφής & 
υγείας 

Αφαιρούνται: διατροφικοί ισχυρισμοί για την 
προσθήκη Ταυρίνης, FOS-GOS, Νουκλεοτιδίων

«περιέχει μόνο λακτόζη»             «χωρίς λακτόζη»
«περιέχει DHA (όπως απαιτείται από τη νομοθεσία για όλα τα παρασκευάσματα για βρέφη)» μέχρι 

22/2/2025

Δεν υπάρχουν περιορισμοί

Ισχυρισμός υγείας για μείωση κινδύνου ανάπτυξης αλλεργίας:
Μόνο ένα παρασκεύασμα έχει αξιολογηθεί θετικά έπειτα από κλινικές μελέτες

Παρασκευάσματα για βρέφη Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας



ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/127

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Νέες απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση βάσει των τελευταίων επιστημονικών 
δεδομένων:

 Αλλαγή στο προφίλ των λιπαρών οξέων στις συνταγές
 Υποχρεωτική προσθήκη DHA
 Αναπροσαρμογές στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση (μακροθρεπτικά

συστατικά, ανόργανα στοιχεία, βιταμίνες)
 Συγκεκριμένα όρια για το σιρόπι γλυκόζης 
 Μείωση των ορίων πρωτεΐνης
 HA (μερικώς υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος) βεβαίωση έπειτα από 

κλινική αξιολόγηση (Φεβ. 2021)

Παρασκευάσματα για βρέφη Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας



ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ MAX ΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ

3g/100kcal

2,5g/100kcal



ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 Το σιρόπι γλυκόζης ή το αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης μπορεί να 
προστεθεί στα IF / FOF που παρασκευάζονται από πρωτεΐνες αγελαδινού ή 
κατσικίσιου γάλακτος ή από απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας (μόνες ή σε 
μείγμα με πρωτεΐνες αγελαδινού ή κατσικίσιου γάλακτος), μόνον εάν το 
ισοδύναμο δεξτρόζης του δεν υπερβαίνει το 32. Εάν στα προϊόντα αυτά 
προστίθεται σιρόπι γλυκόζης ή αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης, η 
περιεκτικότητα σε γλυκόζη που προκύπτει από το σιρόπι γλυκόζης ή το 
αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 g/100 kJ
(0,84 g/100 kcal). 

 Τα όρια της Βιταμίνης D έχουν αλλάξει από 1 - 2,5 μg/100kcal 
(2006/141/EC) σε 2 - 3 μg/100kcal (new Regulation (EU) 2016/127) . 

 Τα όρια της Βιταμίνης A έχουν αλλάξει από 60 - 180 μg/100kcal 
(2006/141/EC) σε 70 – 114 μg/100kcal (new Regulation (EU) 2016/127) . 

Τα όρια του Ιωδίου έχουν αλλάξει από 10 - 50 mg/100kcal (2006/141/EC) σε
15 - 29 mg/100kcal (new Regulation (EU) 2016/127) . 



ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία Directive 2006/141/EC, το 
Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) μπορεί να προστεθεί σε IF / FOF με 
συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με την προσθήκη n-6 LCP [long-chain 
polyunsaturated fatty acids]”. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον προστεθεί DHA τότε 
η προσθήκη ARA είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Regulation (EU) 2016/127 είναι υποχρεωτική η 
προσθήκη min 20 mg/100 kcal DHA στα IF / FOF σε συγκεκριμένα όρια, που 
δεν σχετίζονται με την προσθήκη n-6 LCP.



ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/127

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Καθίσταται υποχρεωτική η γνωστοποίηση στις 
εθνικές αρχές και των παρασκευασμάτων 
δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Εξασφαλίζεται η συνοχή με τον οριζόντιο κανονισμό EU 1169/2011 όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές ενδείξεις για την επισήμανση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 
κατηγορίας. Κατά παρέκκλιση του 1169/2011:
 Η διατροφική δήλωση είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το μέγεθος της συσκευασίας 

ή του περιέκτη
 Η διατροφική δήλωση δεν περιλαμβάνει την ποσότητα του αλατιού
 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην διατροφική δήλωση δεν πρέπει να 

επαναλαμβάνονται
 Διατροφικός πίνακας ανά 100ml έτοιμου προς χρήση

Παρασκευάσματα για βρέφη Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας



FSG Regulation = Foods for Specific Groups
Regulation (EU) 609/2013

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (FSMP)
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Τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς παρασκευάζονται για τη διατροφή ασθενών που 
υποφέρουν από ή υποσιτίζονται λόγω ειδικής διαγνωσθείσας νόσου, διαταραχής ή παθολογικής 
κατάστασης που καθιστά αδύνατη ή πολύ δύσκολη για τους ασθενείς την ικανοποίηση των 
διατροφικών αναγκών τους μέσω της κατανάλωσης άλλων τροφίμων. 

 Χρησιμοποιούνται με ιατρική επίβλεψη και με τη βοήθεια άλλων αρμοδίων του τομέα της 
υγείας. 

 Η σύνθεση των τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς μπορεί να διαφέρει σημαντικά

 Λόγω της ευρείας ποικιλίας τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, της ταχύτατα 
εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης στην οποία βασίζεται, και της ανάγκης να 
εξασφαλισθεί επαρκής ευελιξία για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, δεν είναι σκόπιμο 
να θεσπισθούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των εν λόγω τροφίμων. 

 Είναι σημαντικό να καθοριστούν αρχές και απαιτήσεις ειδικά για τα τρόφιμα αυτά, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι ασφαλής, ωφέλιμη και αποτελεσματική η χρήση τους 
για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζονται, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Επεκτείνεται στα FSMP που προορίζονται για βρέφη όλοι οι 
κανόνες που αφορούν την επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση που ισχύουν για τα παρασκευάσματα για βρέφη.
 Η επισήμανση, η παρουσίαση και η διαφήμιση των FSMPs δεν  

πρέπει να περιλαμβάνει εικόνες και κείμενο που να 
εξιδανικεύει τη χρήση του προϊόντος

 Η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο μέσω εκδόσεων που 
ειδικεύονται στη φροντίδα των βρεφών ή μέσω επιστημονικών 
δημοσιεύσεων

Δεν επιτρέπεται η χρήση των ισχυρισμών διατροφής & υγείας 
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ΣΥΝΘΕΣΗ

Η διατροφική σύνθεση του τροφίμου που παρασκευάζεται 
για την κάλυψη των διατροφικών απαιτήσεων των βρεφών, 
βασίζεται στον κανονισμό 2016/127 αλλά με παρεκκλίσεις 
όταν είναι αναγκαίο
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Επεκτείνονται οι κανόνες για τα φυτοφάρμακα 
που ισχύουν στα βρέφη και μικρά παιδιά



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Διατηρούνται οι υπάρχοντες κανόνες της Οδηγίας 1999/21/EC, εξασφαλίζοντας 
όμως τη συνοχή με τον οριζόντιο κανονισμό EU 1169/2011 όσον αφορά τις 
υποχρεωτικές ενδείξεις για την επισήμανση, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
ιδιαιτερότητες της κατηγορίας
Κατά παρέκκλιση του 1169/2011:
• Η διατροφική δήλωση είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το μέγεθος της 

συσκευασίας ή του περιέκτη
• Η διατροφική δήλωση δεν επιτρέπεται να περιέχει τα ποσοστά ων τιμών 

αναφοράς ημερήσιας πρόσληψης
• Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην διατροφική δήλωση δεν πρέπει να 

επαναλαμβάνονται
• Διατροφικός πίνακας ανά έτοιμου προς χρήση προϊόντος ή όπως πωλείται 
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