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Τι είναι τα Υ.Α.Ε.Τ. 

Είναι σε άμεση επαφή με τρόφιμα,….πρώτη συσκευασία!



Τι είναι τα Υ.Α.Ε.Τ.

Αναμένεται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα…!



Τι είναι τα Υ.Α.Ε.Τ.

Εξοπλισμός για την παραγωγή τροφίμων



1. Προστατεύει το περιεχόμενο της
(προϊόν) από το εξωτερικό
περιβάλλον

- αέρας (οξυγόνο)

- υγρασία

- διάφορες πτητικές ενώσεις

- φως (UV)

- μικροβιακή επιμόλυνση

- θερμοκρασία

- μηχανική επίδραση

2. Marketing (Διαφήμιση) -
Επισήμανση

Σε τι χρησιμεύει η συσκευασία?



ΚατηγορίεςΚατηγορίες αντικειμένωναντικειμένων::

1. Πλαστική ύλη

2. Ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα

3. Τυπογραφικές μελάνες

4. Κεραμικά

5. Μέταλλα και κράματα

6. Χαρτί και χαρτόνι

7. Βερνίκια και επιστρώσεις

8. Γυαλί

9. Φελλός

10. Συνδετικά (κόλλες) 

11. Καουτσούκ

12. Αναγεννημένη κυτταρίνη

13. Σιλικόνες

14. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

15. Ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

16. Κηροί

17. Ξύλο



Regulation 10/2011/EK





http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm



Κώδικας Τροφίμων & Ποτών: Άρθρα (21-28)



ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Υ.Α.Ε.Τ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ((ΕΚΕΚ) 1935/2004) 1935/2004
Κανονισμός-Πλαίσιο για όλα τα Υ.Α.Ε.Τ.

Ι)   Γενικές Απαιτήσεις για όλα τα Υ.Α.Ε.Τ.

ΙΙ) Κριτήρια για θέσπιση ειδικών μέτρων για τις Ομάδες Υλικών

ΙΙΙ) Ορισμός του ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (EFSA) ως ‘Αρχή’

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ((ΕΚΕΚ)) 2023/2006
Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές για τα (Υ.Α.Ε.Τ.)

- ΟΧΙ HACCP - ΌΧΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΟΧΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ..ΑΛΛΑ ΑΡΧΕΣ!!
- ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ: 

- Δεν υπάρχουν όρια μετανάστευσης
- OXI: OXI: ΚαρκινογόνεςΚαρκινογόνες, , ΜεταλλαξιογόνεςΜεταλλαξιογόνες, , ΤοξικέςΤοξικές ΟυσίεςΟυσίες



ΚανονισμόςΚανονισμός ((ΕΚΕΚ)) 1935/20041935/2004
σχετικάσχετικά μεμε τατα υλικάυλικά & & αντικείμενααντικείμενα πουπου προορίζονταιπροορίζονται νανα έρθουνέρθουν

σεσε επαφήεπαφή μεμε τρόφιματρόφιμα

((ΚατάργησηΚατάργηση ΟδηγιώνΟδηγιών 80/590/EΟΚ και 89/109/EΟΚ)



ΚανονισμόςΚανονισμός ((ΕΚΕΚ)) 1935/20041935/2004

 ΕξασφάλισηΕξασφάλιση υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου υγείαςυγείας & & συμφερόντωνσυμφερόντων τωντων καταναλωτώνκαταναλωτών

 ΔιευκόλυνσηΔιευκόλυνση μεταφοράςμεταφοράς//διακίνησηςδιακίνησης υλικώνυλικών & & αντικειμένωναντικειμένων πουπου
προορίζονταιπροορίζονται νανα έλθουνέλθουν σεσε μεταξύμεταξύ τωντων κρατώνκρατών--μελώνμελών τηςτης κοινότηταςκοινότητας



 Αφορά υλικά και αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και των ενεργών
& νοημόνων υλικών, τα οποία:

 Προορίζονται/Αναμένεται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

 Βρίσκονται ήδη σε επαφή με τρόφιμα

 Εξαιρούνται:
 Υλικά & αντικείμενα συλλεκτικής αξίας
 Υλικά επικάλυψης ή επιχρίσματος (φλοιός τυριών, κ.α.)
 Μόνιμος δημόσιος ή ιδιωτικός εξοπλισμός υδροδότησης.

Πεδίο εφαρμογής



ΓενικέςΓενικές απαιτήσειςαπαιτήσεις
((άρθροάρθρο 3)3)

ΤαΤα υλικάυλικά & & αντικείμενααντικείμενα ((συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων τωντων ενεργώνενεργών & & νοημόνωννοημόνων) ) 
κατασκευάζονταικατασκευάζονται σύμφωνασύμφωνα μεμε ΟρθέςΟρθές ΠαρασκευαστικέςΠαρασκευαστικές ΠρακτικέςΠρακτικές ((ΟΟ..ΠΠ..ΠΠ.),.), ώστεώστε υπόυπό
ΚΚ..ΣΣ. . ήή προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες συνθήκεςσυνθήκες χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης τουςτους νανα ΜΗΝΜΗΝ μεταφέρουνμεταφέρουν σταστα
τρόφιματρόφιμα συστατικάσυστατικά σεσε ποσότηταποσότητα πουπου δύναταιδύναται νανα::

 Να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία

 Να επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση των τροφίμων

 Να επιφέρει αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους

•• ΗΗ επισήμανσηεπισήμανση, , διαφήμισηδιαφήμιση & & παρουσίασηπαρουσίαση ενόςενός υλικούυλικού ήή αντικειμένουαντικειμένου δενδεν πρέπειπρέπει νανα
παραπλανάπαραπλανά τουςτους καταναλωτέςκαταναλωτές..



ΕνεργάΕνεργά & & νοήμονανοήμονα υλικάυλικά

 ««ΕνεργάΕνεργά»» υλικάυλικά & & αντικείμενααντικείμενα καλούνταικαλούνται αυτάαυτά πουπου προορίζονταιπροορίζονται
νανα παρατείνουνπαρατείνουν τητη διάρκειαδιάρκεια ζωήςζωής ενόςενός τροφίμουτροφίμου, , νανα διατηρήσουνδιατηρήσουν
ήή νανα βελτιώσουνβελτιώσουν τηντην κατάστασηκατάσταση ενόςενός τροφίμουτροφίμου. . ΠεριέχουνΠεριέχουν
συστατικάσυστατικά τατα οποίαοποία ελευθερώνουνελευθερώνουν ήή απορροφούναπορροφούν ουσίεςουσίες απόαπό τατα
συσκευασμένασυσκευασμένα τρόφιματρόφιμα ήή τοτο περιβάλλονπεριβάλλον τουςτους..

 ««ΝοήμοναΝοήμονα»» υλικάυλικά & & αντικείμενααντικείμενα καλούνταικαλούνται αυτάαυτά πουπου ελέγχουνελέγχουν
τηντην κατάστασηκατάσταση τουτου συσκευασμένουσυσκευασμένου τροφίμουτροφίμου ήή τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος τουτου..



Εθνικά ειδικά μέτρα
((άρθροάρθρο 6)6)

Ελλείψει των ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο
5, ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις, υπό την
προϋπόθεση ότι συμβιβάζονται με τους κανόνες της
συνθήκης.



ΕπισήμανσηΕπισήμανση
((άρθροάρθρο 1515))

ΤαΤα υλικάυλικά & & αντικείμενααντικείμενα πουπου ΔΕΝΔΕΝ έχουνέχουν έρθειέρθει ακόμηακόμη σεσε επαφήεπαφή μεμε
τρόφιματρόφιμα, , συνοδεύονταισυνοδεύονται απόαπό::

a.a. ΤηΤη φράσηφράση ««γιαγια επαφήεπαφή μεμε τρόφιματρόφιμα»» ήή ειδικήειδική ένδειξηένδειξη σχετικάσχετικά μεμε τητη
χρήσηχρήση τουςτους , , ππ..χχ. . μηχανήμηχανή τουτου καφέκαφέ, , κουτάλικουτάλι σούπαςσούπας κκ..αα. . ήή τοτο
σύμβολοσύμβολο..

Οι πληροφορίες δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτικές για αντικείμενα τα οποία, λόγω των
χαρακτηριστικών τους, προορίζονται σαφώς να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.



ΕπισήμανσηΕπισήμανση
((άρθροάρθρο 1515))

b.b. ΕφόσονΕφόσον απαιτείταιαπαιτείται, , ειδικέςειδικές οδηγίεςοδηγίες γιαγια τηντην ασφαλήασφαλή & & ορθήορθή
χρήσηχρήση τουςτους

c.c. ΌνομαΌνομα ήή εμπορικήεμπορική επωνυμίαεπωνυμία, , και σε κάθε περίπτωση τητη
διεύθυνσηδιεύθυνση ήή τοτο καταχωρημένοκαταχωρημένο γραφείογραφείο τουτου εγκαταστημένουεγκαταστημένου
στηνστην ΚοινότηταΚοινότητα κατασκευαστήκατασκευαστή, , μεταποιητήμεταποιητή ήή πωλητήπωλητή πουπου είναιείναι
υπεύθυνοςυπεύθυνος γιαγια τητη διάθεσηδιάθεση στοστο εμπόριοεμπόριο..

d.d. ΕπαρκήΕπαρκή επισήμανσηεπισήμανση ήή ταυτοποίησηταυτοποίηση πουπου εξασφαλίζειεξασφαλίζει τηντην
ιχνηλασιμότηταιχνηλασιμότητα..

e.e. ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση ενεργώνενεργών & & νοημόνωννοημόνων υλικώνυλικών, , πληροφορίεςπληροφορίες ::
-- γιαγια επιτρεπόμενηεπιτρεπόμενη χρήσηχρήση//ειςεις
-- όνομαόνομα && ποσότηταποσότητα τωντων ουσιώνουσιών πουπου ελευθερώνειελευθερώνει τοτο ενεργόενεργό

συστατικόσυστατικό..



ΕπισήμανσηΕπισήμανση
((άρθροάρθρο 1515))

 Στο λιανικό εμπόριο Υ.Α.Ε.Τ. :

 Οι πληροφορίες αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε γλώσσα εύκολα κατανοητή
από τους αγοραστές.

 Επιτρέπεται η αναγραφή των εν λόγω στοιχείων της
επισήμανσης σε πολλές γλώσσες.



ΕπισήμανσηΕπισήμανση
((άρθροάρθρο 1515))

 Κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης, οι πληροφορίες που απαιτούνται
μπορούν να εμφανίζονται:

α) στα υλικά και αντικείμενα ή τη συσκευασία τους ή

β) στις ετικέτες που είναι τοποθετημένες στα υλικά και αντικείμενα
ή πάνω στη συσκευασία τους ή

γ) σε επιγραφή τοποθετημένη σε άμεση γειτνίαση



Στα άλλα στάδια εμπορίας πλην της λιανικής πώλησης, οι
πληροφορίες που απαιτούνται μπορεί να βρίσκονται:

α) στα συνοδευτικά έγγραφα,

β) στις ετικέτες ή τη συσκευασία,

γ) πάνω στα ίδια τα υλικά και αντικείμενα.

ΕπισήμανσηΕπισήμανση
((άρθροάρθρο 1515))



ΔΗΛΩΣΗΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
((άρθροάρθρο 16 16 -- Declaration of Compliance)Declaration of Compliance)

1. Τα υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα
• συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που βεβαιώνει ότι

συμβιβάζονται με τους κανόνες που ισχύουν γι’ αυτά.

• Απόδειξη της συμμόρφωσης - κατάλληλη τεκμηρίωση
(διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος).

Ειδικές φόρμες Δηλώσεων Συμμόρφωσης
 Πλαστικά
 Κεραμικά (έως και το στάδιο λιανικής)
 Ενεργά & Νοήμονα Υλικά
 Αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό



1 Στα στάδια της διάθεσης στην αγορά εκτός της λιανικής πώλησης, 

 α) τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, 
 β) τα προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής τους, καθώς και
 γ) οι ουσίες που προορίζονται για την κατασκευή αυτών των πλαστικών υλικών και

αντικειμένων
συνοδεύονται από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1935/2004.

2 Η γραπτή δήλωση εκδίδεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και περιέχει τις
πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3 Η Δ.Σ. επιτρέπει την εύκολη ταυτοποίηση όλων υλικών και αντικειμένων καθώς και
των προϊόντων των ενδιάμεσων σταδίων για τα οποία εκδίδεται.

4 Ανανεώνεται όταν
 α) επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές στη σύσταση ή στην παραγωγή, οι οποίες

επιφέρουν αλλαγές όσον αφορά τη μετανάστευση από τα υλικά ή αντικείμενα, 
 β) προκύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ((ΕΚΕΚ) 10/2011) 10/2011
((ΆρθροΆρθρο 15 15 -- ΔήλωσηΔήλωση ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης))



 ΤαυτοποιείΤαυτοποιεί τοντον κατασκευστήκατασκευστή ήή εισαγωγέαεισαγωγέα

 ΤαυτοποιείΤαυτοποιεί τοτο υλικόυλικό, , αντικείμενοαντικείμενο ήή ουσίαουσία

 ΗμερομηνίαΗμερομηνία έκδοσηςέκδοσης καικαι ισχύςισχύς

 ΕπιβεβαίωσηΕπιβεβαίωση ότιότι συμμορφώνεταισυμμορφώνεται μεμε τιςτις νομοθετικέςνομοθετικές
σχετικέςσχετικές απαιτήσειςαπαιτήσεις

 ΔίνειΔίνει επαρκείςεπαρκείς πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια ουσίεςουσίες μεμε περιορισμούςπεριορισμούς
καικαι ενδιάμεσαενδιάμεσα προϊόνταπροϊόντα

 ΠληροφορίεςΠληροφορίες γιαγια προδιαγραφέςπροδιαγραφές χρήσηςχρήσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ((ΕΚΕΚ) 10/2011) 10/2011
((ΆρθροΆρθρο 15 15 -- ΔήλωσηΔήλωση ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης))



 ΗΗ ΔήλωσηΔήλωση συμμόρφωσηςσυμμόρφωσης εξυπηρετείεξυπηρετεί δύοδύο σκοπούςσκοπούς::

αα. . ΤηνΤην επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση τηςτης συμμόρφωσηςσυμμόρφωσης ενόςενός προϊόντοςπροϊόντος
ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..

ββ. . τητη διάχυσηδιάχυση τηςτης πληροφόρησηςπληροφόρησης

 ΗΗ συνοδευτικήσυνοδευτική τεκμηρίωσητεκμηρίωση αποδεικνύειαποδεικνύει καικαι επιδεικνύειεπιδεικνύει τητη
συμμόρφωσησυμμόρφωση στιςστις ΑρμόδιεςΑρμόδιες ΑρχέςΑρχές ((στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις
παραγωγήςπαραγωγής//μεταποίησηςμεταποίησης ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ.)..).

ΔΗΛΩΣΗΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
((Declaration of Compliance)Declaration of Compliance)

άρθροάρθρο (16)(16)



ΙχνηλασιμότηταΙχνηλασιμότητα
( ( άρθροάρθρο 17)17)

1. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια.

2. Εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιτρέπουν την
ταυτοποίηση των επιχειρήσεων από τις οποίες προμηθεύτηκαν και
στις οποίες προμηθεύουν υλικά ή αντικείμενα.

(Ένα βήμα πριν – ένα βήμα μετά)

3. Ταυτοποίηση μέσω επισήμανσης ή καταλλήλων εγγράφων



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα ελέγχωνελέγχων σταστα ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ. . 
σεσε όληόλη τηντην αλυσίδααλυσίδα

παραγωγήςπαραγωγής--διακίνησηςδιακίνησης--διάθεσηςδιάθεσης--χρήσηςχρήσης



ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις ελέγχουελέγχου

ii) ) ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις παραγωγήςπαραγωγής//μεταποίησηςμεταποίησης προϊόντωνπροϊόντων ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..

iiii)) ΕΕπιχειρήσειςπιχειρήσεις εισαγωγήςεισαγωγής καικαι αποθήκεςαποθήκες διανομήςδιανομής ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..

iiiiii)) ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις παραγωγήςπαραγωγής τροφίμωντροφίμων--χρήστεςχρήστες ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..

iviv) ) ΛιανικήΛιανική πώλησηπώληση ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..



ΔιενέργειαΔιενέργεια τακτικώντακτικών ελέγχωνελέγχων σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτου ΠΟΕΣΕΠΟΕΣΕ
((ΚανονισμόςΚανονισμός ((ΕΚΕΚ) 882/2004 ) 882/2004 –– άρθροάρθρο 41)41)

 ΤακτικοίΤακτικοί έλεγχοιέλεγχοι: : 
ΠολυετήΠολυετή ΟλοκληρωμέναΟλοκληρωμένα ΕθνικάΕθνικά ΣχέδιαΣχέδια ΕλέγχουΕλέγχου ((ΠΟΕΣΕΠΟΕΣΕ))

 ΈκτακτοιΈκτακτοι έλεγχοιέλεγχοι::
καταγγελίεςκαταγγελίες, , διατροφικάδιατροφικά επεισόδιαεπεισόδια, , κοινοποιήσειςκοινοποιήσεις RASFFRASFF



ΑποτελέσματαΑποτελέσματα -- ΑποκλίσειςΑποκλίσεις

ΟιΟι αποκλίσειςαποκλίσεις απόαπό τητη νομοθεσίανομοθεσία εντοπίζονταιεντοπίζονται σεσε όλαόλα στάδιαστάδια
παραγωγήςπαραγωγής, , μεταποίησηςμεταποίησης ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ., ., διακίνησηςδιακίνησης καικαι χρήσηςχρήσης τουςτους, , καικαι
επικεντρώνονταιεπικεντρώνονται κυρίωςκυρίως σταστα εξήςεξής: : 

αα. . ΕπισήμανσηΕπισήμανση

ββ. . ΔήλωσηΔήλωση συμμόρφωσηςσυμμόρφωσης ((τεκμηρίωσητεκμηρίωση όπουόπου απαιτείταιαπαιτείται))

γγ. . ΙχνηλασιμότηταΙχνηλασιμότητα

δδ. . ΕφαρμογήΕφαρμογή καικαι τήρησητήρηση ΟρθώνΟρθών ΠαρασκευαστικώνΠαρασκευαστικών ΠρακτικώνΠρακτικών

εε. . ΜηΜη συμμόρφωσησυμμόρφωση μεμε τατα επιτρεπτάεπιτρεπτά νομοθετικάνομοθετικά όριαόρια μετανάστευσηςμετανάστευσης



ΣύστημαΣύστημα ΈγκαιρηςΈγκαιρης ΠροειδοποίησηςΠροειδοποίησης γιαγια ΤρόφιμαΤρόφιμα & & ΖωοτροφέςΖωοτροφές (RASFF)(RASFF)

ΠερίοδοςΠερίοδος: 01/01/2010 : 01/01/2010 –– 12/03/201412/03/2014

EU : 1092EU : 1092 RASFF Notifications RASFF Notifications γιαγια ΥλικάΥλικά σεσε επαφήεπαφή μεμε ΤρόφιμαΤρόφιμα

ΕλλάδαΕλλάδα: 33 : 33 RASFF Notifications RASFF Notifications γιαγια ΥλικάΥλικά σεσε επαφήεπαφή μεμε ΤρόφιμαΤρόφιμα

Rapid Alert System for Food Rapid Alert System for Food andand FeedFeed ((RASFF)RASFF)

RASFF 2012
Notifications on Food Contact Materials: 206

Migration Of Formaldehyde : 51
Migration Of Chromium: 50
Migration Of Manganese: 39
Migration Of Nickel: 33
Migration Of Primary Aromatic Amines: 33

Origin:
China



Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)

Άλλα (π.χ. διάβρωση)
26%

Χρώμα 
17%

Ολική Μετανάστευση
9%

Μελαμίνη
3%

Μέταλλα
6%

Δισφαινόλη
3%Φθαλικές ενώσεις

12%
Νιτροζαμίνες

6%

Κεραμικά (Cd, Pb)
18%

2010 - 2014: Κοινοποιήσεις από Ελλάδα για Υ.Α.Ε.Τ.



Ανάκληση ή Απόσυρση Προϊόντος

Εσωτερικός
έλεγχος
εταιρίας

Επεισόδιο

Επικινδυνότητα για τη
δημόσια υγεία

ΠαράπονοΕπίσημος Έλεγχος

RASFF 
κοινοποίηση/alert

Επικοινωνία μέσω RASFF σε περίπτωση διατροφικού επεισοδίου



ΕκτυπωτικάΕκτυπωτικά μελάνιαμελάνια

Φωτοεκκινητές UV 

Βενζοφαινόνη (MBP) (2009) Μέσω υποστρώματος

4-μεθυλ-βενζοφαινόνη (4-MBP)

Iσοπροπυλοθειοξανθόνη (ΙΤΧ) : (2006) Αποβαφή (set-off)
στη στοιβάδα ή κύλινδρο
περιέλιξης



ΕκτυπωτικάΕκτυπωτικά μελάνιαμελάνια



ΕκτυπωτικάΕκτυπωτικά μελάνιαμελάνια



ΕκτυπωτικάΕκτυπωτικά μελάνιαμελάνια



ΕυρήματαΕυρήματα ελέγχουελέγχου

ΛιανικήΛιανική αγοράαγορά ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..:: ΕΕπισήμανσηπισήμανση



ΕυρήματαΕυρήματα ελέγχουελέγχου

ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις εισαγωγήςεισαγωγής && αποθήκεςαποθήκες διανομήςδιανομής ΥΑΕΤΥΑΕΤ

αα) ) στην ύπαρξη Δηλώσεων Συμμόρφωσης

β) στη σωστή επισήμανση



ΕυρήματαΕυρήματα ελέγχουελέγχου

ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις παραγωγήςπαραγωγής//μεταποίησηςμεταποίησης ((ΥΑΕΤΥΑΕΤ))..

αα) ) στηνστην εφαρμογήεφαρμογή ΟρθώνΟρθών ΠαρασκευαστικώνΠαρασκευαστικών ΠρακτικώνΠρακτικών ((ΟΟ..ΠΠ..ΠΠ.) .) κατάκατά τηντην
παραγωγήπαραγωγή καικαι μεταποίησημεταποίηση ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ

ββ) ) στηνστην έκδοσηέκδοση ΔηλώσεωνΔηλώσεων ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης
γγ) ) σστηντην τήρησητήρηση επαρκούςεπαρκούς συστήματοςσυστήματος ιχνηλασιμότηταςιχνηλασιμότητας
δδ) ) σστηντην ορθήορθή επισήμανσηεπισήμανση..



ΕυρήματαΕυρήματα
Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων-χρήστες Υ.Α.Ε.Τ.

αα) ) στηνστην ύπαρξηύπαρξη//χρήσηχρήση ΔηλώσεωνΔηλώσεων ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης

ββ) ) σστηντην τήρησητήρηση επαρκούςεπαρκούς συστήματοςσυστήματος ιχνηλασιμότηταςιχνηλασιμότητας

γγ) ) στηνστην αξιολόγησηαξιολόγηση προμηθευτώνπρομηθευτών ((HACCP)HACCP)



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα & & ενέργειεςενέργειες βελτίωσηςβελτίωσης

 ΣυνεχήςΣυνεχής ενημέρωσηενημέρωση τηςτης βιομηχανίαςβιομηχανίας ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ. . γιαγια τηντην νομοθεσίανομοθεσία τωντων ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ....

 ΑνάπτυξηΑνάπτυξη διαλόγουδιαλόγου μεταξύμεταξύ βιομηχανίαςβιομηχανίας τροφίμωντροφίμων & & παραγωγήςπαραγωγής ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..

 ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε ΕΕΕΕ ((εργαστήριαεργαστήρια γιαγια αναλύσειςαναλύσεις, , νέεςνέες τεχνικέςτεχνικές κκ..αα.).)

 ΔιαρκήςΔιαρκής ενημέρωσηενημέρωση--κατάρτισηκατάρτιση τωντων ελεγκτώνελεγκτών



 ΒιοδιασπώμεναΒιοδιασπώμενα υλικάυλικά γιαγια τρόφιματρόφιμα ((ΥΑΕΤΥΑΕΤ))
ΧρήσηΧρήση βιοδιασπώμενωνβιοδιασπώμενων υλικώνυλικών όπωςόπως κυτταρίνηςκυτταρίνης, , καλαμπόκικαλαμπόκι, (, (PLA, etc.)PLA, etc.)

 ΝανοϋλικάΝανοϋλικά (Nanotechnology(Nanotechnology)) -- ΕπιφυλάξειςΕπιφυλάξεις γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια τουςτους..

 ΕνεργάΕνεργά & & ΝοήμοναΝοήμονα υλικάυλικά
ΉδηΉδη χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται καικαι αυξάνεταιαυξάνεται ολοέναολοένα περισσότεροπερισσότερο ηη τάσητάση γιαγια αυξημένηαυξημένη
χρήσηςχρήσης τουςτους..

 ΊνεςΊνες ΥάλουΥάλου ((ΚαφετιέρεςΚαφετιέρες, , βραστήρεςβραστήρες κκ..αα.)..).

 ΣιλικόνεςΣιλικόνες

 ΣυγκολλητικέςΣυγκολλητικές ουσίεςουσίες

 ΜέταλλαΜέταλλα & & κράματακράματα

 ΑνακυκλωμένοΑνακυκλωμένο χαρτίχαρτί & & χαρτόνιχαρτόνι

 ΜελάνιαΜελάνια

ΝέεςΝέες ΤάσειςΤάσεις στηνστην τεχνολογίατεχνολογία τωντων ΥΥ..ΑΑ..ΕΕ..ΤΤ..



Email: zmousia@efet.gr
z.mousia@gmail.com


