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Σκοπός 

Σκοπός του κειµένου αυτού είναι η αποσαφήνιση σηµείων της Κοινοτικής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας που ισχύει και που αφορούν στον έλεγχο των υλικών σε επαφή µε 
τρόφιµα σε όλους τους κλάδους και τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής 
τους, ή σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά σε επαφή µε τρόφιµα για τη 
συσκευασία των τροφίµων. Απώτερος στόχος είναι η οµοιόµορφη εφαρµογή της 
Νοµοθεσίας από όλες τις αρµόδιες αρχές ελέγχου. 
 
Νοµοθετικό πλαίσιο 

Η νοµοθεσία που διέπει τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα (υλικά και αντικείµενα) αποσκοπεί κυρίως στην προστασία της 
υγείας και των συµφερόντων του καταναλωτή αλλά και στην αποτελεσµατική 
λειτουργία της αγοράς, ως προς τη διάθεση τους. Τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα 
οφείλουν να είναι ασφαλή, δηλαδή να µη µεταφέρουν στα τρόφιµα συστατικά τους 
σε µη αποδεκτή ποσότητα. Η µεταφορά αυτή ονοµάζεται µετανάστευση (migration). 
Για να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του καταναλωτή και να αποφευχθεί η 
επιµόλυνση των τροφίµων, έχουν θεσπισθεί για τα πλαστικά αντικείµενα δύο τύποι 
ορίων µετανάστευσης. Το Όριο Συνολικής Μετανάστευσης (Overall Migration Limit 
(OML) που ανέρχεται σε 60mg(συστατικών)/kg(τροφίµου, ή προσοµοιωτή), και 
εφαρµόζεται σε όλα τα συστατικά που µπορεί να µεταναστεύσουν στα τρόφιµα. Το 
Όριο Ειδικής Μετανάστευσης (Specific Migration Limit (SML), που καθορίζεται 
ξεχωριστά για κάθε εγκεκριµένη ουσία, λαµβάνοντας υπόψη διάφορους 
τοξικολογικούς δείκτες (ADI, TDI). 
 
Τα υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα 
διέπονται από: 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1935/2004 που είναι ο Κανονισµός πλαίσιο και θέτει τις 
γενικές απαιτήσεις για τη υλικά και αντικείµενα. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 2023/06 που ορίζει τους κανόνες ορθής πρακτικής 
παραγωγής (ΟΠΠ) για όλα τα υλικά και αντικείµενα.  

• Νοµοθεσία για συγκεκριµένα υλικά και αντικείµενα που περιλαµβάνονται στις 
οµάδες (Παράρτηµα Ι) που απαριθµούνται στον κανονισµό πλαίσιο. 

• Νοµοθεσία για συγκεκριµένες ουσίες ή οµάδες ουσιών που χρησιµοποιούνται 
στην κατασκευή υλικών και αντικειµένων.   

Αναλυτικότερα το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα υλικά και αντικείµενα µπορεί να 
αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, στην ενότητα Βιβλιοθήκη/Κοινοτική 
Νοµοθεσία/Υλικά συσκευασίας και στην ιστοσελίδα της επιτροπής 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm. Επιπλέον 
χρήσιµες πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του κοινοτικού 
εργαστηρίου αναφοράς για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα (http://crl-fcm.jrc.it) 
Όλες οι οδηγίες έχουν ενσωµατωθεί στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στο 
κεφάλαιο 2, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και τα άρθρα 26α και 28 που αποτελούν 
εθνική νοµοθεσία σε σχέση µε τις χρωστικές που χρησιµοποιούνται για τα πλαστικά 
υλικά και αντικείµενα και τα επιχρίσµατα 
 
Στόχοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης  

Η δειγµατοληψία για ανάλυση των υλικών και αντικειµένων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί για κάποιον από τους παρακάτω λόγους: 
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• Έλεγχος συµµόρφωσης συγκεκριµένων οµάδων υλικών και αντικειµένων ως 
προς τους περιορισµούς (συνολική/ειδική µετανάστευση) ή τις προδιαγραφές 
τους  

• Έλεγχος επιχειρήσεων και επαλήθευση του συστήµατος διαχείρισης της 
ποιότητας των υλικών και αντικειµένων. 

• Έλεγχος της συµµόρφωσης µεµονωµένων παρτίδων υλικών και αντικειµένων. 
 
Επίσηµος Έλεγχος υλικών και αντικειµένων 

Εκτός από τη δειγµατοληψία και ανάλυση από πλευράς ελεγκτικής αρχής, η 
επιβεβαίωση ως προς τη συµµόρφωση µε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα υλικά 
και αντικείµενα γίνεται µε έλεγχο της επιχείρησης ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα 
µε το αν η επιχείρηση α) κατασκευάζει /ή και µεταποιεί, β) χρησιµοποιεί ή γ) διακινεί 
ή/και πουλάει υλικά και αντικείµενα. Έτσι ελέγχονται τα εξής:  

 
Α) Παραγωγικές επιχειρήσεις. 
• Πιστοποιητικά καταλληλότητας, ή δηλώσεις συµµόρφωσης των υλικών 

εκκίνησης 
• Χρήση των υλικών εκκίνησης σύµφωνα µε τυχόν περιορισµούς  
• ∆ιαδικασίες για την ιχνηλάτηση των υλικών και αντικειµένων 
• Τα µέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των 

ενδιάµεσων, ή τελικών προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις για την ασφάλεια 
των υλικών και αντικειµένων, όπως τίθεται στον Καν (ΕΚ) 1935/04 και τα 
ειδικά µέτρα για κάθε οµάδα υλικών και αντικειµένων, καθώς και την 
εξασφάλιση της ορθής επισήµανσης, ή της δήλωσης συµµόρφωσης που 
συνοδεύει τα τελικά προϊόντα  

• Ο έλεγχος της συνολικής και της ειδικής µετανάστευσης σύµφωνα µε τους 
βασικούς κανόνες όπως αναφέρονται στη νοµοθεσία (Οδηγίες 82/711/ΕΟΚ, 
85/572/ΕΟΚ και 84/500/ΕΟΚ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), 
δηλαδή οι προσοµοιωτές και οι συνθήκες που προβλέπονται  

• Τήρηση των κανόνων υγιεινής που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Χ του 
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 852/04 

• ∆ιορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση µη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων  
 
Β) Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά και αντικείµενα, κυρίως ως υλικά 
συσκευασίας. 
• ∆ηλώσεις συµµόρφωσης των υλικών και αντικειµένων 
• Τήρηση τυχόν περιορισµών στη χρήση τους 
• ∆ιαδικασίες ιχνηλάτησης των υλικών και αντικειµένων 
• Τήρηση των κανόνων υγιεινής που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Χ του 

Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 852/04 
• ∆ιορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση µη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων 
 
Γ) Επιχειρήσεις που διανέµουν υλικά και αντικείµενα 
• ∆ηλώσεις συµµόρφωσης τους 
• ∆ιαδικασίες ιχνηλάτησης τους 
 
∆) Επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς υλικά και αντικείµενα 
• Επισήµανση στην ελληνική γλώσσα 
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Ιχνηλασιµότητα (άρθρο 17 Καν. 1935/04) 
Όσον αφορά στην ιχνηλασιµότητα οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας είναι ανάλογες των 
όσων ισχύουν για τα υπόλοιπα τρόφιµα και αφορούν στην ταυτοποίηση των 
επιχειρήσεων από τις οποίες προµηθεύτηκαν και στις οποίες προµηθεύουν υλικά και 
αντικείµενα. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά και αντικείµενα θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η απαίτηση συσχετισµού των πληροφοριών που σχετίζονται 
µε τα υλικά και αντικείµενα για κάθε παρτίδα τροφίµου.  
 

∆ήλωση συµµόρφωσης (άρθρο 16 Καν. 1935/04)  
Η δήλωση συµµόρφωσης συνοδεύει τα υλικά και αντικείµενα για τα οποία έχουν 
ορισθεί ειδικά µέτρα. Το περιεχόµενο της δήλωσης περιγράφεται για τα πλαστικά στο 
Παράρτηµα VIα της Οδηγίας 2002/72/ΕΚ και για τα κεραµικά αντικείµενα στο 
Παράρτηµα III της Οδηγίας 84/500/ΕΟΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 
Επισήµανση (άρθρο 15 Καν 1935/04) 

Όσον αφορά στην επισήµανση τα υλικά και αντικείµενα που δεν έχουν ακόµα έρθει 
σε επαφή µε τα τρόφιµα όταν διατίθενται στην αγορά συνοδεύονται από  
 Τη φράση «για επαφή µε τρόφιµα» ή το ειδικό σύµβολο 
 Πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση που κατασκευάζει, µεταποιεί ή 
διαθέτει στο εµπόριο τα υλικά (πχ όνοµα/εµπορική επωνυµία, Ταχυδροµική ∆/νση) 
 Επαρκή επισήµανση ή ταυτοποίηση που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα του 
υλικού και αντικείµενα (πχ αριθµός παρτίδας, ή ηµ/νία παραγωγής) 
 Ειδικές οδηγίες για την ορθή χρήση του εφόσον απαιτείται (πχ εύρος 
θερµοκρασιών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατηγορία τροφίµου κλπ) 
 

Συχνότητα δειγµατοληψίας 

Η ελάχιστη συχνότητα µε την οποία υπόκεινται σε δειγµατοληψία και ανάλυση οι 
επιχειρήσεις τροφίµων κατά τον Επίσηµο Έλεγχο βασίζεται στην ανάλυση 
επικινδυνότητας. Οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή µεταποιούν υλικά και 
αντικείµενα δεν έχουν συµπεριληφθεί σε αυτήν την αξιολόγηση. Λαµβάνοντας 
υπόψη παράγοντες όπως η συχνότητα χρήσης των διαφόρων οµάδων υλικών και 
αντικειµένων και την πιθανή συνεισφορά τους στην επιµόλυνση των τροφίµων οι 
επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται αρχικά ως επιχειρήσεις χαµηλής επικινδυνότητας. 
Ο ενδεικνυόµενος ελάχιστος αριθµός ελέγχων (δειγµατοληψία και ανάλυση) 
καθορίζεται σε µία ανά τριετία. 
Σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν υλικά και αντικείµενα η υποχρέωση για 
δειγµατοληψία από πλευράς ελεγκτικής αρχής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη 
συχνότητα δειγµατοληψίας για χηµικούς κινδύνους που έχει καθοριστεί για κάθε 
επιχείρηση τροφίµων λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση επικινδυνότητας (εγκύκλιος 
«Οδηγός επισήµου ελέγχου εγκαταστάσεων», µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΕΦΕΤ (www.efet.gr) στο πεδίο «Συνεργασία µε αρχές ελέγχου»).   
 
Πάντως σε κάθε περίπτωση, η δειγµατοληψία και ανάλυση από πλευράς ελεγκτικής 
αρχής κρίνεται αναγκαία όταν το σύστηµα ελέγχου της ποιότητας που οι επιχειρήσεις 
εφαρµόζουν, είναι µη ικανοποιητικό.  
 
Παράµετροι που εξετάζονται κατά τον έλεγχο των υλικών και αντικειµένων 

• Πλαστικά 

Τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα ελέγχονται ως προς  

 
Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αµπελόκηποι  115 26 Τηλ: 2106971500 , Fax: 2106971501 

e-mail: info@efet.gr
 
 

. Internet site: www.efet.gr 



  5/13 

1. τη συνολική µετανάστευση των συστατικών τους σε προσοµοιωτή,  
2. τη µετανάστευση επιτρεποµένων κατά περίπτωση ουσιών. Το όριο της ειδικής 

µετανάστευσης (ΟΕΙΜ) περιγράφεται στον κατάλογο των επιτρεπόµενων 
µονοµερών, προσθέτων και άλλων αρχικών ουσιών για την κατασκευή 
πλαστικών και αντικειµένων, ως περιορισµός στη χρήση της (π.χ 
πλαστικοποιητές) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

 
• Υλικά και αντικείµενα από µεµβράνη αναγεννηµένης κυτταρίνης 

Ελέγχεται η συνολική µετανάστευση των συστατικών τους σε προσοµοιωτή, 
καθώς και η µετανάστευση επιτρεποµένων κατά περίπτωση ουσιών.  
 

• Επιχρίσµατα επιφανειών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα 

Ελέγχεται η συνολική µετανάστευση επί του τελικού υλικού και αντικειµένου και 
η ειδική µετανάστευση όσον αφορά κάποια πρόσθετα (π.χ. εποξεικά παράγωγα 
(BADGE)).  
 

• Κεραµικά 

Τα κεραµικά αντικείµενα ελέγχονται ως προς την απελευθέρωση στο τρόφιµο 
µολύβδου και καδµίου. 
 

• Χαρτί συσκευασίας 

Το χαρτί συσκευασίας ελέγχεται ως προς την περιεκτικότητά του ή τη 
µετανάστευση σε µόλυβδο και κάδµιο. 
 

• Μέταλλα και κράµατα 

Τα µεταλλικά υλικά και αντικείµενα ελέγχονται ως προς την περιεκτικότητά τους 
σε µόλυβδο, κάδµιο, χρώµιο, νικέλιο, αργίλιο. 
 

• Ελαστοµερή - καουτσούκ 

Ελέγχεται η ειδική µετανάστευση για Ν-νιτροζαµίνες και Ν-νιτροζώσιµες ουσίες 
σε θηλές θηλάστρων και ψευδοθήλαστρα.  

 
Θέµατα που αφορούν στη δειγµατοληψία για ανάλυση υλικών σε επαφή µε 
τρόφιµα 

1) Απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να είναι γνωστές για τη σωστή 
δειγµατοληψία και ανάλυση 

Εκτός από τα γενικά στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται και αφορούν στην 
αναγνώριση ενός προϊόντος όπως ονοµασία πώλησης, προέλευση, αριθµός παρτίδας 
κλπ, ειδικά για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα πρέπει να καταγράφονται επιπλέον 
πληροφορίες για τον προσανατολισµό των εργαστηριακών δοκιµών. Οι εν λόγω 
πληροφορίες συνοψίζονται στα παρακάτω: 

1. Ταυτότητα πλαστικού (Σχετικός πίνακας µε τα σύµβολα δίνεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ) 

2. Τύπος ή τύποι τροφίµων µε τα οποία µπορούν να έρθουν σε επαφή, καθότι 
αυτοί καθορίζουν και τους ελέγχους που θα γίνουν (Παράρτηµα ΙΙΙ). 
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3. Συνθήκες χρήσης (π.χ. ελάχιστη - µέγιστη θερµοκρασία, χρήση σε φούρνο 
µικροκυµάτων, πλύσιµο πριν την πρώτη χρήση) (Παράρτηµα ΙΙΙ). 

4. Πληροφορίες σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες ουσίες για τις οποίες 
θεσπίζονται περιορισµοί ή και προδιαγραφές. 

5. Πληροφορίες σχετικά µε τα συστατικά που απελευθερώνονται στο τρόφιµο 
στις περιπτώσεις ενεργών υλικών και αντικειµένων 

 
2) Μέθοδοι δειγµατοληψίας 

Οι γενικότερες κατευθύνσεις που δίνονται ως προς τις µεθόδους δειγµατοληψίας που 
ακολουθούνται περιγράφονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 
882/2004. Ειδικότερες διατάξεις για τη δειγµατοληψία προβλέπονται στον Κ.Τ.Π. 
άρθρα 12, 13, 19 και 20. 
H αναγκαία ποσότητα για κάθε εργαστηριακό δείγµα καθορίζεται πάντα σε 
συνεργασία µε το εργαστήριο επισήµου ελέγχου. Ενδεικτικές ποσότητες αναφέρονται 
στο Παράρτηµα ΙV. Ειδικά για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα η συνολική 
ποσότητα του εργαστηριακού δείγµατος εξαρτάται από τους τύπους τροφίµων για τις 
οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί, καθώς για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης ως 
προς κάθε τύπο τροφίµου απαιτείται η ανάλυση σε διαφορετικό προσοµοιωτή.  
Στο εργαστήριο επισήµου ελέγχου θα πρέπει να γνωστοποιούνται απαραιτήτως οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.  
Επισηµαίνεται ότι τα υλικά και αντικείµενα δεν πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή µε 
τρόφιµα. 

• Επιλογή προσωµοιωτών τροφίµων 
Οι προσοµοιωτές των τροφίµων είναι υγρά που έχουν καθοριστεί και προδιαγραφεί  
και χρησιµοποιούνται στις δοκιµές µετανάστευσης αντί των πραγµατικών τροφίµων. 
Υπάρχουν τέσσερις προσοµοιωτές για υδατικά, όξινα, οινοπνευµατώδη και λιπαρά 
τρόφιµα. 
Για τα κεραµικά χρησιµοποιείται ως προσοµοιωτικό υδατικό διάλυµα 4% οξικού οξέος 
(Οδηγία 84/500/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΤΠ άρθρο 25)) 
Ειδικά για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα η επιλογή των προσοµοιωτών εξαρτάται 
από το αν τα υλικά και αντικείµενα προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα 
παντός τύπου ή µε συγκεκριµένους τύπους τροφίµων.  
Στην πρώτη περίπτωση για τη διενέργεια των δοκιµασιών χρησιµοποιούνται κυρίως 
δύο προσοµοιωτές (προσοµοιωτής Β και ∆).  
Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν ειδικότεροι πίνακες που καθορίζουν το είδος του 
προσοµοιωτή καθώς και τις συνθήκες (χρόνος, θερµοκρασία) (Οδηγίες 82/711/ΕΟΚ 
και 85/572/ΕΟΚ, όπως έχουν ενσωµατωθεί στην Εθνική Νοµοθεσία ΚΤΠ άρθρο 26 
Παράρτηµα 7)  
Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας µε τους τύπους τροφίµων 
και τους προσοµοιωτές τροφίµων.  
Τονίζεται ξανά ότι ο αριθµός των προσοµοιωτών που θα δοκιµαστούν καθορίζει και 
τον αριθµό των δειγµάτων που θα ληφθούν κατά την δειγµατοληψία. 
 
3) Συµπληρωµατική γνώµη εµπειρογνώµονα 

Ο Καν. (ΕΚ) 882/2004, µε το άρθρο 11, διασφαλίζει το δικαίωµα των επιχειρήσεων 
να λαµβάνουν δείγµα για συµπληρωµατική ανάλυση, όταν η αρµόδια αρχή 
πραγµατοποιεί δειγµατοληψία. Το δικαίωµα αυτό διασφαλίζεται µε τη λήψη και 
δεύτερου εργαστηριακού δείγµατος από την ίδια παρτίδα υλικού και αντικειµένου, το 
οποίο φυλάσσεται στο εργαστήριο επισήµου ελέγχου και αναλύεται µετά από αίτηση 
του ενδιαφερόµενου στις περιπτώσεις που το δείγµα κριθεί ως µη σύµφωνο µε τη 
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νοµοθεσία. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αποθήκευση και ανάλυση του 
β εργαστηριακού δείγµατος περιγράφονται στο άρθρο 16 του Κ.Τ.Π. 
 
4) Μεταφορά/αποθήκευση δείγµατος 

Οι τυποποιηµένες διαδικασίες για την µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο, την 
αποθήκευση και την έναρξη της ανάλυσης περιγράφονται στο άρθρο 13 του Κ.Τ.Π.  
 
5) Βασικοί κανόνες για τον έλεγχο της συνολικής και της ειδικής µετανάστευσης 

Οι γενικότερες κατευθύνσεις που δίνονται ως προς τις µεθόδους ανάλυσης που 
ακολουθούνται περιγράφονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 
882/2004. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι διαπιστευµένες ή τουλάχιστον 
επικυρωµένες (βλέπε σηµείο 6). Για τα κεραµικά υλικά και αντικείµενα η 
χρησιµοποιούµενη µέθοδος περιγράφεται στην Οδηγία 84/500/ΕΟΚ (ΚΤΠ άρθρο 25). 
Για τον έλεγχο της συνολικής µετανάστευσης οι µέθοδοι ανάλυσης που 
χρησιµοποιούνται καθορίζονται από µια σειρά προτύπων (EN 1186:0-15) ανάλογα µε 
το υλικό και αντικείµενο, καθώς το είδος του τροφίµου που έρχεται σε επαφή. Οι 
συνθήκες δοκιµασίας περιγράφονται στις οδηγίες 82/711/ΕΟΚ και 85/572/ΕΟΚ όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΚΤΠ άρθρο 26 Παράρτηµα 7). 
 
6) Επιλογή Εργαστηρίου 

Τα επίσηµα εργαστήρια ελέγχου πρέπει να είναι διαπιστευµένα σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN ISO 17025 για τις µεµονωµένες δοκιµές ή τις οµάδες δοκιµών που 
πραγµατοποιούν για τους σκοπούς του επίσηµου ελέγχου (άρθρο 12 Καν. (ΕΚ) 
882/04). Όµως µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2009, κατά παρέκκλιση µπορεί να 
επιλέγονται και µη διαπιστευµένα εργαστήρια, αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
που τίθενται στο άρθρο 18 του Καν. (ΕΚ) 2076/05. 
Ως εργαστήρια επισήµου ελέγχου για τα υλικά σε επαφή µε τρόφιµα 
χρησιµοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του ΓΧΚ (Παράρτηµα V). 
 
7) Γνωµάτευση 

Η γνωµάτευση βασίζεται στα αναλυτικά αποτελέσµατα  
Το υλικό ή αντικείµενο χαρακτηρίζεται µη ασφαλές στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Υπέρβασης ορίου συνολικής µετανάστευσης 
 Υπέρβασης ορίου ειδικής µετανάστευσης  
 Αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

Το υλικό ή αντικείµενο χαρακτηρίζεται µη κανονικό στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 Εσφαλµένη επισήµανση που δε συνδέεται µε κάποιον από τους παραπάνω 
παράγοντες. 

 
8) Ενέργειες 

Εάν το υλικό και αντικείµενο χαρακτηριστεί µη ασφαλές τότε ακολουθούνται οι 
ενέργειες που περιγράφονται στο Παράρτηµα VI της ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187Β). 
∆ηλαδή 

• το προϊόν/παρτίδα αποσύρεται ή ανακαλείται από την αγορά, 
• ενηµερώνεται το καταναλωτικό κοινό και 
• κοινοποιείται η σχετική πληροφορία στο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης 

(Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF)  
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Εάν το τρόφιµο χαρακτηριστεί µη κανονικό τότε η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε 
όλες τις απαιτούµενες ενέργειες σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της ΚΥΑ 15523/06, 
(ΦΕΚ 1187/Β). 
9) Χρησιµοποιούµενα έντυπα 

• Τα έντυπα που χρησιµοποιούνται κατά τη διαχείριση ενός ελέγχου 
(δειγµατοληψία και ανάλυση) συµπεριλαµβάνονται στο υπ’ αριθµ. 20642/16-
11-2006 έγγραφο του ΕΦΕΤ και υπάρχουν διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του 
ΕΦΕΤ (www.efet.gr) και στο πεδίο «Συνεργασία µε αρχές ελέγχου».  

• Οδηγίες σχετικά µε τη συµπλήρωση των νέων φορµών που αφορούν την 
ενηµέρωση του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις 
ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) δίνονται στα υπ’ 
αριθµ. 9881/26-6-2008 και 10473/4-7-08 έγγραφα του ΕΦΕΤ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Κατάλογος οµάδων υλικών και αντικειµένων που µπορούν να ρυθµισθούν 
µε ειδικά µέτρα 
 
1. Ενεργά και νοήµονα υλικά και αντικείµενα 
2. Συνδετικά (κόλλες) 
3. Κεραµικά 
4. Φελλός 
5. Καουτσούκ 
6. Γυαλί 
7. Ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 
8. Μέταλλα και κράµατα 
9. Χαρτί και χαρτόνι 
10. Πλαστικές ύλες 
11. Τυπογραφικές µελάνες 
12. Αναγεννηµένη κυτταρίνη 
13. Σιλικόνες 
14. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
15. Βερνίκια και επιστρώσεις 
16. Κηροί 
17. Ξύλο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
Σύµβολα που χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των πλαστικών που 
χρησιµοποιούνται σε υλικά και αντικείµενα σε επαφή µε τρόφιµα 
 

Ονοµασία Πολυµερούς Συντόµευση Εικόνα Αριθµός 
Ανακύκλωσης 

Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο 
(Polyethylene terephthalate) 

PETE or PET 
 

1 

Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(High density polyethylene) 

HDPE 
 

2 

Πολυβινυλοχλωρίδιο  
(Polyvinyl chloride) 

PVC or V 
 

3 

Χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(Low density polyethylene) 

LDPE 
 

4 

Πολυπροπυλένιο (Polypropylene) PP 
 

5 

Πολυστυρένιο (Polystyrene) PS 
 

6 

Άλλα πλαστικά συµπεριλαµβανοµένων 
των ακρυλικών (acrylic), acrylonitrile 
butadiene styrene (ABS), 
υαλοβάµβακα (fiberglass), νάυλον 
(nylon), πολυκαρµπονικά  
(polycarbonate), and polylactic acid 
(PLA). 

OTHER or O 
 

7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Τύποι τροφίµων και προσοµοιωτές τροφίµων 
 

Τύποι τροφίµων 
Συµβατική 
ταξινόµηση 

Προσοµοιωτής 
τροφίµων 

Σύντµηση 

Υδατικά τρόφιµα 
(υδατικά τρόφιµα 
µε pH >4,5) 

 

Τρόφιµα για τα οποία 
η οδηγία 85/572/ΕΟΚ 
προβλέπει δοκιµασία 
µόνο µε τον 
προσοµοιωτή Α 

Απεσταγµένο νερό ή 
νερό ισοδύναµης 
ποιότητας 

 

Προσοµοιωτής 
Α 

Όξινα τρόφιµα 
(υδατικά τρόφιµα 
µε pH≤4,5) 

 

Τρόφιµα για τα οποία 
η οδηγία 85/572/ΕΟΚ 
προβλέπει δοκιµασία 
µόνο µε τον 
προσοµοιωτή Β 

Οξικό οξύ 3 % (p/v) 

 

Προσοµοιωτής 
Β 

Αλκοολούχα 
τρόφιµα 

 

Τρόφιµα για τα οποία 
η οδηγία 85/572/ΕΟΚ 
προβλέπει δοκιµασία 
µόνο µε τον 
προσοµοιωτή Γ 

 

Αιθανόλη 10 % (v/v). 

Η συγκέντρωση αυτή 
προσαρµόζεται στον 
πραγµατικό αλκοολικό 
βαθµό του τροφίµου, 
εφόσον αυτός 
υπερβαίνει το 10 % 
(v/v) 

Προσοµοιωτής 
Γ 

Λιπαρά τρόφιµα 

 

Τρόφιµα για τα οποία 
η οδηγία 85/572/ΕΟΚ 
προβλέπει δοκιµασία 
µόνο µε τον 
προσοµοιωτή ∆ 

Εξευγενισµένο 
ελαιόλαδο ή άλλοι 
προσοµοιωτές λιπαρών 
τροφίµων 

Προσοµοιωτής 
∆ 

Ξηρά τρόφιµα  Ουδέν Ουδέν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

Ελάχιστες προτεινόµενες ποσότητες εργαστηριακών δειγµάτων 
 
Η ελάχιστη προτεινόµενη ποσότητα για κάθε εργαστηριακό δείγµα για κάθε οµάδα 
υλικών και αντικειµένων παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

Οµάδα υλικών και 
αντικειµένων 

Μορφή υλικού και 
αντικειµένου 

Ελάχιστη ποσότητα 
εργαστηριακού 
δείγµατος 

Κεραµικά  4 τεµάχια 

Μικρά δοχεία (ποτήρια, 
πιάτα) 

4 τεµάχια (ή ελάχιστος 
όγκος 800ml) 
/προσοµοιωτή 

Πολύ µεγάλα δοχεία που 
µπορούν να κοπούν σε 
επιφάνειες του 1dm2

4 dm2/προσοµοιωτή 

Αντικείµενα µε τη µορφή 
φύλλων (διαφανείς 
µεµβράνες για τρόφιµα) 

4 dm2/προσοµοιωτή 

Πλαστικά 

Βοηθητικά αντικείµενα (πχ 
κουτάλες, κουτάλια 
πιρούνια, πώµατα) 

12-21 τεµάχια 
(απαιτούνται τουλάχιστον 
4-7 dm2)/προσοµοιωτή 

Μεγάλα αντικείµενα 
(κατσαρόλες, ταψιά) 

1 τεµάχιο 

Μέταλλα και κράµατα 
Μικρά αντικείµενα 
(µαχαιροπίρουνα) 

3 τεµάχια  

Χαρτί και χαρτόνι  Επιφάνεια χαρτιού 0,5m2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Εργαστήρια Επισήµου Ελέγχου υλικών και αντικειµένων 
 

Οµάδα υλικών και αντικειµένων Εργαστηριακή Υποδοµή του ΓΧΚ 

Πλαστικά 

Χαρτί και χαρτόνι 
∆ Χηµική Υπηρεσία Αθηνών/Τµήµα ∆ 

Β Χηµική Υπηρεσία Αθηνών/Τµήµα Α 
Κεραµικά 

Β Χηµική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 

Χαρτί και χαρτόνι 

Μέταλλα και Κράµατα 
Β Χηµική Υπηρεσία Αθηνών/Τµήµα Α 

 
Η ∆ Χηµική Υπηρεσία Αθηνών (Τµήµα ∆) έχει ορισθεί ως εθνικό εργαστήριο 
αναφοράς για τα υλικά και αντικείµενα 
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