
   

 

 

 

Σχετικά με τα προϊόντα που περιέχουν ίνες 

μπαμπού και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 

χρήση σε επαφή με τρόφιμα, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

 
▪ Από 1/2/2021 δεν επιτρέπεται  η εισαγωγή τους στην Ελλάδα και 

από 31/7/2021 δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά. 

 

▪ Τα αποθέματα που δεν έχουν πουληθεί, θα πρέπει να 

επιστρέφονται στον προμηθευτή τους. 

 

▪ Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τέτοιου είδους 

προϊόντα, θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση τους, τουλάχιστον σε 

ότι έχει να κάνει με τρόφιμα. 

 

▪ Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως τα προϊόντα που είναι 

κατασκευασμένα αποκλειστικά από μπαμπού, και στα οποία είναι 

εμφανής η δομή του ξύλου, είναι ασφαλή εφόσον συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις του σχετικού κανονισμού της ΕΕ (1935/2004) 

Βάσει του άρθρου 3 (2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 1 

ορίζεται σαφώς ότι «η επισήμανση, διαφήμιση και παρουσίαση 

ενός υλικού ή αντικειμένου δεν πρέπει να παραπλανούν τους 

καταναλωτές».  

Τα τελευταία χρόνια διατίθεται στην αγορά ολοένα και περισσότερα 

προϊόντα για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία κατασκευάζονται από 

πλαστικό και στα οποία προστίθενται μπαμπού ή / και άλλα «φυσικά» 

συστατικά. 

Συνήθως αποτελούνται από μελαμίνη ως βασική πρώτη ύλη αλλά περιέχουν 

και ίνες μπαμπού (‘bamboo-melamine’). 

Πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία λόγω 

υπέρβασης των ειδικών ορίων μετανάστευσης 

Η χρήση μπαμπού και άλλων μη εγκεκριμένων αλεσμένων φυτικών υλικών 

σε πλαστικό μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία καθώς αυτό 

μπορεί να επιτρέψει την επιταχυνόμενη αποικοδόμηση ορισμένων 

πλαστικών. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει στη μετανάστευση ουσιών από το 

σκεύος στα τρόφιμα.  

 

Μπορεί ο 

καταναλωτής να 

ξεχωρίσει τα υλικά 

που είναι 

κατασκευασμένα 

αποκλειστικά από 

μπαμπού από τα 

πλαστικά που 

περιέχουν μπαμπού; 

Ο καταναλωτής μπορεί 

με γυμνό μάτι να 

ξεχωρίσει ένα υλικό από 

μπαμπού και ένα 

πλαστικό υλικό 

φτιαγμένο από μίξη ινών 

μπαμπού και μελαμίνης. 

Στην πρώτη περίπτωση 

είναι εμφανής η δομή του 

ξύλου μπαμπού ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση το 

υλικό έχει την όψη 

πλαστικού και η δομή 

του ξύλου απουσιάζει 

 

 



   

 

 

 

 

Όταν διατίθενται στην αγορά τέτοιου είδους προϊόντα,  συχνά παρουσιάζονται ως «φυσικά», «φιλικά προς το 

περιβάλλον», «λιπασματοποιήσιμα» ή «ανακυκλώσιμα». Συνήθως διαφημίζεται έντονα η παρουσία μπαμπού και άλλων 

αλεσμένων φυτικών υλικών σε πλαστικά ή προϊόντα μελαμίνης. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι πληροφορίες μπορεί να 

είναι ελκυστικές για την περιβαλλοντική ευαισθησία των καταναλωτών. Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί συχνά στερούνται 

αιτιολόγησης και ως εκ τούτου είναι παραπλανητικοί. Αυτοί οι παραπλανητικοί ψευδείς ισχυρισμοί έχουν σκοπό να 

ξεγελάσουν τους καταναλωτές με περιβαλλοντική συνείδηση ώστε να αγοράσουν κάτι που πιστεύουν ότι είναι βιώσιμο. 

Η υποτιθέμενη βιώσιμη εναλλακτική λύση στα πλαστικά υλικά, ωστόσο, αφορά στην πραγματικότητα προϊόντα 

κατασκευασμένα από πλαστικό (μελαμίνη), όπου το μπαμπού ή άλλο φυτικό πρόσθετο προστίθεται μόνο ως πληρωτικό 

υλικό (για να του δώσει όγκο και σχήμα). Αυτή η πρακτική καθιστά το πλαστικό μη ανακυκλώσιμο και ακόμη λιγότερο 

φιλικό προς το περιβάλλον αλλά και εν τέλει μη ασφαλές για χρήση σε επαφή με τρόφιμα. 

Τα πλαστικά που περιέχουν μπαμπού συνήθως διατίθενται ψευδώς στο 

εμπόριο ως κατασκευασμένα από «μπαμπού», ενώ στην πραγματικότητα  

είναι μελαμίνη με μπαμπού. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

▪ https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/bamboo-zling_en 

▪ https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/ff_ffn_coord_bamboo_wg_20210506_min.pdf 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΕΦΕΤ 

▪ https://cibum.gr/nea/efet-apagoreyetai-i-xrisi-bamboo-sta-plastika-pou-erxontai-se-epafi-me-trofima/ 

 

 

Ακατάλληλο, μη ασφαλές προϊόν από πλαστικό (μελαμίνη) που περιέχει πρόσθετο «μπαμπού» 

https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/bamboo-zling_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-07/ff_ffn_coord_bamboo_wg_20210506_min.pdf
https://cibum.gr/nea/efet-apagoreyetai-i-xrisi-bamboo-sta-plastika-pou-erxontai-se-epafi-me-trofima/

