
 

Συχνέσ Ερωτήςεισ ςχετικά με τα πλαςτικά υλικά ςε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν ωσ πρόςθετα ουςίεσ 

από μπαμποφ (bamboo). 

1. Μποπούν ηα πλαζηικά ςλικά πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα πος πεπιέσοςν μπαμπού να 

διακινούνηαι ζηην Ελλάδα; 

Από ηζξ 01.02.2021 δεκ επζηνέπεηαζ  δ εζζαβςβή ζηδκ Εθθάδα πθαζηζηώκ οθζηώκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε 

ηνόθζια ηαζ πενζέπμοκ μοζίεξ ιπαιπμύ. Οζ επζπεζνήζεζξ πμο δζαεέημοκ απόεεια ηςκ πνμζόκηςκ αοηώκ εα 

πνέπεζ κα πνμαμύκ ζηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ πνμηεζιέκμο αοηά κα ιδκ δζαηίεεκηαζ ζηδκ αβμνά ιεηά ηζξ 

31.07.2021. 

2. Γιαηί δεν επιηπέπεηαι η διακίνηζη πλαζηικών ςλικών πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα πος 

πεπιέσοςν μπαμπού ζηην Ελλάδα; 

Οζ μοζίεξ πμο πνμένπμκηαζ από ιπαιπμύ, π.π. ίκεξ ιπαιπμύ, αθεζιέκμ (άθεονμ) ιπαιπμύ, δεκ 

επζηνέπμκηαζ βζα πνήζδ ζηδκ παναβςβή πθαζηζηώκ οθζηώκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηνόθζια, ηαεώξ δεκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ εβηεηνζιέκςκ μοζζώκ ηδξ Εονςπασηήξ Έκςζδξ δοκάιεζ ημο πανανηήιαημξ 

Ι ημο ηακμκζζιμύ (ΕΕ) 10/2011. 

3. Σε ηι είδοςρ πλαζηικά ςλικά επαθήρ με ηπόθιμα σπηζιμοποιούνηαι οςζίερ μπαμπού ωρ ππόζθεηα; 

Έκα εονύ θάζια πθαζηζηώκ οθζηώκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηνόθζια έπεζ ακαβκςνζζηεί ζε μθόηθδνδ ηδκ 

Εονςπασηή Έκςζδ (ΕΕ), ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Εθθάδαξ, όηζ πνδζζιμπμζεί ιδ εβηεηνζιέκεξ μοζίεξ 

ιπαιπμύ ςξ πνόζεεηα. Τα πνμσόκηα πμο πνμζδζμνίγμκηαζ ζοκήεςξ είκαζ: πμηήνζα ηαθέ, παζδζηά 

επζηναπέγζα ζηεύδ (πζάηα ηαζ ιαπαζνμπίνμοκα),  ζοζηεοαζίεξ βεοιάηςκ, ζακίδεξ ημπήξ, η.α. 

4. Γιαηί οι οςζίερ μπαμπού πποζηίθενηαι ζηα πλαζηικά ςλικά επαθήρ ηποθίμων από ηοςρ 

καηαζκεςαζηέρ; 

Μπαιπμύ ηαζ άθθεξ θοηζηέξ μοζίεξ έπμοκ πνμζηεεεί ζηα πθαζηζηά ςξ οθζηό πθήνςζδξ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ 

πμζόηδηαξ πθαζηζημύ ζημ πνμσόκ. Σε μνζζιέκεξ πενζπηώζεζξ, ηα εκ θόβς πθαζηζηά πνμσόκηα επζζδιαίκμκηαζ 

ηαζ δζαηίεεκηαζ ζημ αβμνά ςξ «αζμαπμζημδμιήζζια/αζμδζαζπώιεκα», «θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ», 

«αζμθμβζηά», «θοζζηά» ή αηόιδ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηώζεζξ «100% ιπαιπμύ», βεβμκόξ πμο δεκ 

ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ πναβιαηζηή θύζδ ημο πνμσόκημξ. Η ειπμνζηή ημοξ μκμιαζία ή/ηαζ πενζβναθή 

πνδζζιμπμζείηαζ ιενζηέξ θμνέξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ ιάνηεηζκβη ηαζ δεκ 

πνμζδζμνίγμκηαζ εύημθα όηζ απμηεθμύκηαζ από πθαζηζηό. 

5. Ποιοι κίνδςνοι ζςνδέονηαι με πλαζηικά ςλικά πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα και πεπιέσοςν 

οςζίερ μπαμπού; 

Όθεξ μζ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηδ παναβςβή πθαζηζηώκ οθζηώκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ πμο ένπμκηαζ ζε 

επαθή ιε ηνόθζια εβηνίκμκηαζ από ηδκ Εονςπασηή Ανπή βζα ηδκ Αζθάθεζα ηςκ Τνμθίιςκ (EFSA), αθμύ έπεζ 

πνμδβδεεί εηηίιδζδ ηζκδύκμο βζα κα πνμζδζμνζζηεί δ αζθαθήξ πνήζδ ημοξ, μζ πενζμνζζιμί πνήζδξ ηαζ άθθα 

εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ημοξ ιε ηα μπμία εα πνέπεζ κα ζοιιμνθώκμκηαζ μζ παναβςβζηέξ 



επζπεζνήζεζξ. Δεδμιέκμο όηζ δ πνήζδ ιπαιπμύ ςξ πνόζεεημ ζε πθαζηζηά δεκ έπεζ αλζμθμβδεεί ηαζ εβηνζεεί 

από ηδκ EFSA, μ εκδεπόιεκμξ ηίκδοκμξ παναιέκεζ άβκςζημξ. Ωζηόζμ, μνζζιέκεξ πώνεξ ηδξ ΕΕ ακέθενακ 

όηζ, όπμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ιδ εβηεηνζιέκεξ μοζίεξ ιπαιπμύ ζε πθαζηζηά οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή 

ιε ηνόθζια, έπμοκ εκημπζζηεί ορδθά επίπεδα ιεηακάζηεοζδξ πδιζηώκ μοζζώκ όπςξ θμνιαθδεΰδδ ηαζ 

ιεθαιίκδ. 

6. Μποπούν ηα ςλικά πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα καηαζκεςαζμένα αποκλειζηικά από 

μπαμπού να ειζάγονηαι και να πωλούνηαι ωρ ςλικά επαθήρ με ηπόθιμα; 

Ναζ, ηα οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηνόθζια ηαηαζηεοαζιέκα απμηθεζζηζηά από ιπαιπμύ επζηνέπεηαζ 

κα εζζάβμκηαζ ηαζ κα πςθμύκηαζ ζηδκ Εθθάδα. Ωζηόζμ, μζ εζζαβςβείξ ηαζ μζ έιπμνμζ θζακζηήξ πώθδζδξ αοημύ 

ημο οθζημύ (ιπαιπμύ) πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηνόθζια, πνέπεζ κα δζαζθαθίγμοκ όηζ ηα πνμζόκηα αοηά 

ζοιιμνθώκμκηαζ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ηακμκζζιμύ (ΕΕ) 1935/2004.  

7. Μποπεί ο καηαναλωηήρ να ξεσωπίζει ηα ςλικά πος είναι καηαζκεςαζμένα αποκλειζηικά από 

μπαμπού από ηα πλαζηικά πος πεπιέσοςν μπαμπού; 

Ο ηαηακαθςηήξ ιπμνεί ιε βοικό ιάηζ κα λεπςνίζεζ έκα οθζηό από ιπαιπμύ ηαζ έκα πθαζηζηό οθζηό 

θηζαβιέκμ από ιίλδ ζκώκ ιπαιπμύ ηαζ ιεθαιίκδξ. Σηδκ πνώηδ πενίπηςζδ είκαζ ειθακήξ δ δμιή ημο λύθμο 

ιπαιπμύ εκώ ζηδ δεύηενδ πενίπηςζδ ημ οθζηό έπεζ ηδκ όρδ πθαζηζημύ ηαζ δ δμιή ημο λύθμο ιπαιπμύ δεκ 

είκαζ ειθακήξ. 

8. Τι γίνεηαι αν ηα πλαζηικά ςλικά πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα και πεπιέσοςν μπαμπού 

εξακολοςθούν να πωλούνηαι ζηην Ελλάδα και μεηά ηιρ 31.07.2021; 

Τα πνμσόκηα αοηά δεκ πνέπεζ κα ηοηθμθμνμύκ ζηδκ Εθθδκζηή αβμνά ιεηά ηζξ 31.07.2021. Τα αδζάεεηα 

απμεέιαηα εα πνέπεζ απμζύνμκηαζ από ηδκ οπεύεοκδ επζπείνδζδ (θζακμπςθήηδξ – εζζαβςβέαξ) ηαζ κα 

επζζηνέθμκηαζ ζημκ πνμιδεεοηή ημοξ. Σε ακηίεεηδ πενίπηςζδ μζ ανιόδζεξ ανπέξ εα θαιαάκμοκ όθα ηα 

απαναίηδηα ιέηνα. 

9. Τι γίνεηαι αν ηα πλαζηικά ςλικά πος έπσονηαι ζε επαθή με ηπόθιμα και πεπιέσοςν μπαμπού έσοςν 

ήδη αγοπαζηεί από ηοςρ καηαναλωηέρ; 

Σοκζζηάηαζ ζημοξ ηαηακαθςηέξ κα ζηαιαηήζμοκ κα πνδζζιμπμζμύκ αοηά ηα πνμσόκηα.  

 


