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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν 

μπαμπού  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση στην κατασκευή, εισαγωγή 

και διάθεση στην αγορά πλαστικών αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμα στα οποία προστίθενται, ως συστατικά, φυτικές ίνες από μπαμπού 

(ίνες μπαμπού ή άλευρο αυτών των ινών). Η προσθήκη αυτή έχει, μεταξύ άλλων, ως 

σκοπό τη μείωση της ποσότητας του πλαστικού στα προϊόντα αυτά. Επιπρόσθετα, στην 

επισήμανση των προϊόντων αυτών και για λόγους προώθησης τους στους χρήστες 

(μάρκετινγκ), περιλαμβάνονται ενδείξεις όπως «αντικείμενα από 100% μπαμπού», 

«φυσικά προϊόντα», «οικολογικά», «βιοδιασπάσιμα» κ.λ.π., χωρίς αυτές οι ενδείξεις να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας.  

 

Να σημειωθεί πως με βάση την Ενωσιακή νομοθεσία, η χρήση ενός προσθέτου κατά 

την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας 

Τροφίμων και να περιλαμβάνεται στο σχετικό κατάλογο των επιτρεπόμενων 

προσθέτων, νοουμένου ότι η εν λόγω αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί με θετική γνώμη 

ως προς την ασφάλεια χρήσης τους. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, το μπαμπού (περιλαμβανομένων των ινών του και το 

άλευρο αυτών των ινών), δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφάλειας Τροφίμων αλλά ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιτρεπόμενων 

προσθέτων. Συνεπώς, η προσθήκη τέτοιων προσθέτων κατά την κατασκευή των 

πλαστικών υλικών και αντικειμένων πιθανόν να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των 

χρηστών / καταναλωτών λόγω της μετανάστευσης μελαμίνης ή φορμαλδεΰδης, σε 

τρόφιμα σε ποσότητες πάνω από τα ειδικά όρια μετανάστευσης (SML).  

 

Έχοντας υπόψη ότι αφενός μεν η προσθήκη τέτοιων προσθέτων απαγορεύεται από τη 

νομοθεσία και αφετέρου ότι με αυτή την πρακτική διακυβεύεται η υγεία των χρηστών, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα Κράτη Μέλη έχουν αποφασίσει την υλοποίηση μιας 

σειράς δράσεων. 
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Ως εκ τούτου και για λόγους νομιμότητας αλλά πρωτίστως για λόγους 

προστασίας της υγείας των καταναλωτών, έχει αποφασιστεί όπως απαγορευθεί 

η κατασκευή, εισαγωγή, διακίνηση, πώληση και χρήση όλων των πλαστικών 

υλικών και αντικειμένων που περιέχουν μπαμπού, συμπεριλαμβανομένων των 

ινών μπαμπού και το άλευρο αυτών των ινών. 

 

Για αποφυγή αρνητικής επίδρασης στο εμπόριο των επηρεαζόμενων προϊόντων λόγω 

της προαναφερόμενης απαγόρευσης, αυτή θα γίνει σε βάθος χρόνου ως ακολούθως: 

 

(α) οι εισαγωγές είτε από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από Τρίτες ώρες 

θα απαγορεύονται από 1 Ιουλίου 2021 και εντεύθεν. Για προϊόντα τα οποία έχουν 

παραγγελθεί πριν τις 20 Μαΐου 2021, μπορούν να εισαχθούν στην Κύπρο εάν 

αποδειχθεί με σχετικά έγγραφα πως η παραγγελία έγινε πριν την ημερομηνία αυτή 

(20/5/2021). 

 

(β) η κατασκευή τέτοιων προϊόντων από επιχειρήσεις που βρίσκονται στο έδαφος της 

Δημοκρατίας θα πρέπει να σταματήσει μέχρι τις 31 Ιουνίου 2021. 

 

(γ) τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην αγορά (αποθήκες εισαγωγέων, μεσαζόντων 

και πωλητών), μπορούν να διατίθενται για πώληση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα που θα κατασκευασθούν ή θα εισαχθούν ή θα 

διακινηθούν ή θα πωληθούν κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων ως αυτές 

περιγράφονται πιο πάνω, οι εκάστοτε υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που έχουν υπό τον 

έλεγχο τους τέτοια προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις πρόνοιες της 

νομοθεσίας και ειδικότερα με τις πρόνοιες που ρυθμίζουν την επισήμανση τους καθώς 

και την μετανάστευση μελαμίνης ή φορμαλδεΰδης από τα υλικά συσκευασίας στα 

τρόφιμα (ήτοι η μετανάστευση να είναι εντός των ειδικών ορίων μετανάστευσης (SML)). 

 

Νοείται ότι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των επηρεαζόμενων 

επιχειρήσεων θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις Αρμόδιες Αρχές τόσο στα σημεία 

εισόδου στη Δημοκρατία (Λιμάνι και Αεροδρόμιο) και στις αποθήκες των εισαγωγέων 

και μεσαζόντων όσο και στην αγορά.  
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Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλες οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να προβούν στις 

αναγκαίες διοικητικές και άλλες ρυθμίσεις προς συμμόρφωση με τα πιο πάνω. 

 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες (Επαρχιακά και Κεντρικά Γραφεία) είναι στη διάθεση όλων 

για παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφόρησης ή διευκρίνησης επί του θέματος. 

 

 

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                        14 Μαΐου 2021 
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