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ΗΜΕΡΙΔΑ  ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
31 Μαΐοτ 2016 , Πανεπιςσήμιο Κύπποτ  



 Η κυκλοφορία αςφαλϊν , ποιοτικϊν και υγιεινϊν 
τροφίμων είναι κεμελιϊδθσ   πτυχι τθσ εςωτερικισ 
αγοράσ  τθσ Ε.Ε. και ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν υγεία 
και την ευημερία των πολιτών, διαςφαλίηοντασ τα 
κοινωνικά και οικονομικά τουσ ςυμφζροντα. 
 

 Η ποιότθτα και θ αςφάλεια των τροφίμων κρίνεται από 
δφο βαςικζσ παραμζτρουσ: 
◦ τθ ςφνκεςθ τουσ, θ οποία κακορίηει τθ  κρεπτικι και κερμιδικι 

τουσ αξία και ςυνεπϊσ τθ ςυμβολι τουσ ςτθν 
ανάπτυξθ/ςυντιρθςθ του οργανιςμοφ, κακϊσ και τθν 
περιεκτικότθτά τουσ ςε ςυςτατικά που ςυμβάλλουν ςτθ 
διατιρθςθ τθσ υγείασ  και τα κακιςτά πιο υγιεινά και, 
 

◦ τθ μικροβιολογικι, βιολογικι 
◦  και χθμικι τουσ αςφάλεια. 
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 Όπωρ αναυέπαμε και ςσην πποηγούμενη 
διάλεξη  

 Η  φημική αςυάλεια σων σπουίμων, εξαπσάσαι 
από σην παποτςία ς΄ ατσά φημικών οτςιών 
ποτ είναι είσε  

 α) ανκρωπογενείσ π.χ. πποςσέθηκαν οικειοθελώρ  
κασά σην παπαγωγή/ςτςκεταςία ή  πποήλθαν 
από ση γεωπγική και βιομηφανική πύπανςη σοτ 
πεπιβάλλονσορ, είσε  

 β) υτςικήρ πποέλετςηρ όπωρ οι μτκοσοξίνερ 
και οι θαλάςςιερ σοξίνερ  

Χθμικι αςφάλεια των τροφίμων 



 Είναι ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται οικειοκελϊσ από 
τον άνκρωπο: 

 Ππόςθεσα Σπουίμων, όπωρ οπίζεσαι ςσον ςφεσικό 
Κανονιςμό (ΕΚ) απιθ. 1333/2008 σηρ Ε.Ε. είναι οτςίερ 
με ή φωπίρ θπεπσική αξία, οι οποίερ πποςσίθενσαι 
ςκόπιμα ςσα σπόυιμα για ένα σεφνολογικό ςκοπό 
κασά σην παπαςκετή, ση μεσαποίηςη, σην 
πποεσοιμαςία, σην επεξεπγαςία, ση ςτςκεταςία, ση 
μεσαυοπά ή σην αποθήκετςη σοτρ.  
 

  Σεφνολογικόρ ςκοπόρ π.φ. : η ςτνσήπηςη και η 
πποςσαςία σοτρ από σάγγιςη, η διασήπηςη σηρ τυήρ 
και εμυάνιςηρ σοτρ, η εξτπηπέσηςη  

   ειδικών διαισησικών αναγκών  π.φ. σα  
    ςτνθεσικά γλτκανσικά κ.α. 
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 Η πποςθήκη φημικών οτςιών ςσα σπόυιμα πτθμίζεσαι 
ατςσηπά  από σον Κανονιςμό 1333/2008, ςύμυωνα με σον 
οποίο επισπέπεσαι η φπήςη οτςιών ποτ θεωπούνσαι 
αςυαλείρ, δεδομένοτ όσι φπηςιμοποιούνσαι ςε 
καθοπιςμένερ ςτγκενσπώςειρ και είδη σπουίμων 
 

 Η Ετπωπαϊκή Ένωςη (Ε.Ε.) έφει δώςει ςσα επισπεπόμενα 
από ση Νομοθεςία σηρ ππόςθεσα, 

   κωδικούρ απιθμούρ με σο γπάμμα Ε μπποςσά, οι οποίοι     
ππέπει να αναγπάυονσαι ςσην εσικέσα / ςήμανςη 

 σοτ σπουίμοτ ή να αναγπάυεσαι σο όνομα σοτ πποςθέσοτ. 

 





 Μόνο πρόςκετα τροφίμων που περιλαμβάνονται ςτον κοινοτικό 
κατάλογο του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1333/2008  μποροφν να διατεκοφν ςτθν 
αγορά και για χριςθ ςε τρόφιμα υπό τουσ όρουσ χριςθσ που 
κακορίηονται ςε αυτό. 

 

 

  Η καταχϊριςθ προςκζτων τροφίμων γίνεται  για κακοριςμζνα  τρόφιμα 
ςτα οποία μποροφν να προςτεκοφν. 

 

 Δθλαδι  παρόλο που ζνα προςκετό είναι επιτρεπόμενο ορίηεται αυςτθρά 
ςε ποια τρόφιμα μπορεί να χρθςιμοποιείται και ςε ποιεσ ποςότθτεσ!  

 



  Ζνα πρόςκετο τροφίμων μπορεί να επιτραπεί &  να 
ςυμπεριλθφκεί ςτουσ κοινοτικοφσ καταλόγουσ μόνο εάν 
πλθροί τουσ ακόλουκουσ όρουσ : 
 
 βάςει των διακζςιμων επιςτθμονικϊν ςτοιχείων, δεν κζτει κζμα 

αςφαλείασ για τθν υγεία των καταναλωτϊν, ςτο προτεινόμενο 
επίπεδο χριςθσ 

 υφίςταται εφλογθ τεχνολογικι ανάγκθ που δεν μπορεί να επιτευχκεί 
με άλλο οικονομικά και τεχνολογικά εφικτό μζςο  

 θ χριςθ του δεν παραπλανά τον καταναλωτι. 
 Να  διατθρεί   τθ διατροφικι αξία του τροφίμου  
  Να αυξάνει πράγματι  τθν ικανότθτα διατιρθςθσ 
 Κ.α. 
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 Με ςτόχο τθν όςο το δυνατό πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ του 
καταναλωτι εκδόκθκε το 1998 ο «Οδθγόσ για πρόςκετα τροφίμων, 
αρικμοί ΕΟΚ» από ομάδα χθμικϊν του Γενικοφ Χθμείου του 
Κράτουσ.  Ακολοφκθςαν νζεσ εκδόςεισ το 2005 και το 2007. 
 

   Μια επιπλζον αίτια τθσ  ζκδοςθσ αυτισ είναι ότι ουςίεσ ακϊεσ όπωσ το  
επιτρεπόμενο προςκετό κιτρικό οξφ Ε330 ςε ανεφκυνεσ ανακοινϊςεισ που 
μζχρι ςιμερα μπορεί να βρεκοφν και ςτο διαδίκτυο το παρουςιάηουν 
ωσ   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ ι     ΠΙΘΑΝ.ΚΑΡΚΙΝΟΓ.   

  

  Τϊρα λόγω των ςυνζχων αλλαγϊν ςτθν νομοκεςία των πρόςκετων 
και τθν ζκδοςθ του Κανονιςμοφ ΕΚ 1333/2008 , θ ενθμζρωςθ για τα 
πρόςκετα γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΓΧΚ 
 

 http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC
2257CE40039763C?OpenDocument 
 

  

Επισπεπόμενα ππόςθεσα 

http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument


 

Ο κασάλογορ ατσόρ 
ππέπει να 
φπηςιμοποιείσαι ςε 
ςτνδταςμό με σην 
ςφεσική Κοινοσική 
Νομοθεςία και 
σονίζεσαι όσι δεν 
αποσελεί νομικό 
έγγπαυο αλλά 
βοήθημα για 
ενημέπωςη σοτ 
κασαναλωσή 



  Για  επιπλζον πλθροφορία  ςε ποια τρόφιμα και ςε ποια 
επίπεδα επιτρζπεται θ χριςθ των προςκζτων ουςιϊν 
μπορείτε να ανατρζξετε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ EE 

 https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=
FAD&auth=SANCAS 

  Database on Food Additives. 
 

  Η ςυγκεκριμζνθ βάςθ δεδομζνων αποτελεί εργαλείο 
ενθμζρωςθσ για τα επιτρεπόμενα πρόςκετα τροφίμων 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και για τουσ όρουσ χριςθσ τουσ. 
 
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
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 Με ςσόφο σην όςο σο δτνασό πληπέςσεπη ενημέπωςη σοτ κασαναλωσή 
εκδόθηκε σο 1998 ο «Οδηγόρ για ππόςθεσα σπουίμων, απιθμοί ΕΟΚ» από 
ομάδα φημικών σοτ Γενικού Φημείοτ σοτ Κπάσοτρ.  Ακολούθηςαν νέερ εκδόςειρ 
σο 2005 και σο 2007. 

  Σώπα λόγω σων ςτνέφων αλλαγών ςσην νομοθεςία σων ππόςθεσων και σην 
έκδοςη σοτ Κανονιςμού ΕΚ 1333/2008 η ενημέπωςη για σα ππόςθεσα γίνεσαι 
ηλεκσπονικά μέςο σηρ ιςσοςελίδαρ σοτ ΓΦΚ 
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE4003
9763C?OpenDocument 
 

  Για να πληπουοπηθείσε ςε ποια σπόυιμα και ςε ποια επίπεδα επισπέπεσαι η 
φπήςη σων πιο κάσω πποςθέσων οτςιών μποπείσε να ανασπέξεσε ςσην 
ιςσοςελίδα: 

 https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS (da
tabase on Food Additives). Η ςτγκεκπιμένη βάςη δεδομένων αποσελεί επγαλείο 
ενημέπωςηρ για σα επισπεπόμενα ππόςθεσα σπουίμων ςσην Ετπωπαϊκή 
Ένωςη και για σοτρ όποτρ φπήςηρ σοτρ. 
 
 

 Ο κασάλογορ ατσόρ ππέπει να φπηςιμοποιείσαι ςε ςτνδταςμό με σην ςφεσική 
Κοινοσική Νομοθεςία και σονίζεσαι όσι δεν αποσελεί νομικό έγγπαυο αλλά 
βοήθημα για ενημέπωςη σοτ κασαναλωσή 
 
 
 
 

http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/SGL/sgl.nsf/All/091AF2941B2B1C7EC2257CE40039763C?OpenDocument
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS


   E No.  INS No.  Additive name  

1 Group I Group I, Additives 

2 Group II Group II, Food colours authorised at quantum satis 

3 Group III Group III, Food colours with combined maximum limit 

4 Group IV Group IV, Polyols 

5 E 100 Curcumin 

6 E 101 Riboflavins 

7 E 102 Tartrazine 

8 E 104 Quinoline Yellow 

9 E 110 Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S 

10 E 120 Cochineal, Carminic acid, Carmines 

11 E 122 Azorubine, Carmoisine 

12 E 123 Amaranth 

13 E 124 Ponceau 4R, Cochineal Red A 

14 E 127 Erythrosine 

15 E 129 Allura Red AC 

16 E 131 Patent Blue V 

17 E 132 Indigotine, Indigo carmine 

18 E 133 Brilliant Blue FCF 

19 E 140 Chlorophylls and Chlorophyllins 

20 E 141 Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins 

21 E 142 Green S 

Additives Results (387 additives found) 
                                                             

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=1
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=2
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=3
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=4
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=4
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=5
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=6
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=7
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=8
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=9
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=10
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=10
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=10
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=10
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=11
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=12
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=13
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=14
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=15
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=16
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=17
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=18
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=19
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=20
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substance.view&identifier=21
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substances.search&substances.sort.by=order_by_val&substances.sort.order=DESC&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substances.search&substances.sort.by=order_by_val&substances.sort.order=ASC&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substances.search&substances.sort.by=e_number&substances.sort.order=DESC&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substances.search&substances.sort.by=e_number&substances.sort.order=ASC&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substances.search&substances.sort.by=substanceName&substances.sort.order=DESC&substances.pagination=1
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=substances.search&substances.sort.by=substanceName&substances.sort.order=ASC&substances.pagination=1
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 Τα πρόςκετα χωρίηονται ςε διάφορεσ λειτουργικζσ 

κατθγορίεσ: τισ χρωςτικζσ ουςίεσ, τα ςυντθρθτικά, τα 
γλυκαντικά, τα αντιοξειδωτικά, τουσ 
γαλακτωματοποιθτζσ – ςτακεροποιθτζσ, τα 
πθκτωματογόνα, τα ενιςχυτικά γεφςθσ, τουσ διαλφτεσ-
φορείσ κ.α. 
 

 Συγκεκριμένα «Λειτουργική κατηγορία», προςκζτου είναι μια 
από τισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι του 
Κανονιςμοφ ΕΚ 1333/2008, βάςει τθσ τεχνολογικισ 
λειτουργίασ που αςκεί ζνα πρόςκετο τροφίμων ςτο τρόφιμο.  

 



1. «γλυκαντικά», οι ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για να 
προςδϊςουν γλυκιά γεφςθ ςε τρόφιμα ι ςε επιτραπζηια 
γλυκαντικά 

2. «χρωςτικζσ», οι ουςίεσ που προςκζτουν ι αποκακιςτοφν το 
χρϊμα ενόσ τροφίμου και περιλαμβάνουν φυςικά ςυςτατικά 
τροφίμων και φυςικζσ ουςίεσ που ςυνικωσ δεν καταναλϊνονται 
ωσ τρόφιμα και δεν χρθςιμοποιοφνται κανονικά ωσ ςυςτατικά 
τροφίμων.  

     
3.«ςυντθρθτικά», οι ουςίεσ οι οποίεσ παρατείνουν το χρόνο 

διατιρθςθσ των τροφίμων προςτατεφοντάσ τα από τισ αλλοιϊςεισ 
που προκαλοφνται από τουσ μικροοργανιςμοφσ ι/και τα 
προςτατεφουν από τθν ανάπτυξθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν 

4.«αντιοξειδωτικά», οι ουςίεσ οι οποίεσ παρατείνουν το χρόνο 
διατιρθςθσ των τροφίμων προςτατεφοντάσ τα από τισ αλλοιϊςεισ 
που προκαλοφνται από τθν οξείδωςθ, όπωσ το τάγγιςμα των λιπϊν 
και οι μεταβολζσ χρϊματοσ. 
 



5. «φορείσ», οι ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ διάλυςθ, τθν αραίωςθ, 
τθ διαςπορά προςκζτου τροφίμων ι αρωματικισ φλθσ τροφίμων, 
ενηφμου τροφίμων, ι άλλθσ ουςίασ που προτίκεται ςε τρόφιμο. 

6. «οξζα», οι ουςίεσ που αυξάνουν τθν οξφτθτα τροφίμων ι/και που τουσ 
προςδίδουν όξινθ γεφςθ 

7. «ρυκμιςτζσ οξφτθτασ», οι ουςίεσ που μεταβάλλουν ι ελζγχουν τθν 
οξφτθτα ι τθν αλκαλικότθτα τροφίμου 

8. «αντιςυςςωματοποιθτικοί παράγοντεσ», οι ουςίεσ που μειϊνουν τθν 
τάςθ μεμονωμζνων ςωματιδίων τροφίμου να προςκολλϊνται μεταξφ 
τουσ 

9. «αντιαφριςτικοί παράγοντεσ», οι ουςίεσ που προλαμβάνουν ι 
περιορίηουν το ςχθματιςμό αφροφ 

10.«διογκωτικοί παράγοντεσ», οι ουςίεσ που ςυμβάλλουν ςτθ διόγκωςθ 
τροφίμου χωρίσ να ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ διακζςιμθενεργειακι 
αξία του 

11.«γαλακτωματοποιθτζσ», οι ουςίεσ που επιτρζπουν το ςχθματιςμό ι τθ 
διατιρθςθ ομοιογενοφσ μείγματοσ δφο ι περιςςοτζρων μθ μιγνυόμενων 
φάςεων, όπωσ το λάδι και το νερό, ςε τρόφιμο 

12.«γαλακτωματοποιθτικά άλατα», οι ουςίεσ που μετατρζπουν τισ 
πρωτεΐνεσ που περιζχονται ςτο τυρί ςε διεςπαρμζνθ μορφι και, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, επιφζρουν ομοιογενι κατανομι των λιπϊν και των 
άλλων ςυςτατικϊν 

 
 



13.«ςκλθρυντικοί παράγοντεσ», οι ουςίεσ που κακιςτοφν ι διατθροφν τουσ 
ιςτοφσ των φροφτων ι των λαχανικϊν ςκλθροφσ ι τραγανοφσ, ι 
αλλθλεπιδροφν με τουσ πθκτωματογόνουσ παράγοντεσ για τθν παραςκευι ι 
τθν ενίςχυςθ πθκτϊματοσ 

14.«ενιςχυτικά γεφςεωσ», οι ουςίεσ που ενιςχφουν τθν υπάρχουςα γεφςθ ι/και 
οςμι τροφίμου 

15.«αφριςτικοί παράγοντεσ», οι ουςίεσ που επιτρζπουν τθν ομοιογενι 
διαςπορά αερίου φάςεωσ ςε υγρό ι ςτερεό τρόφιμο 

16.«πθκτωματογόνοι παράγοντεσ», οι ουςίεσ που προςδίδουν ς’ ζνα τρόφιμο 
υφι μζςω του ςχθματιςμοφ πθκτϊματοσ 

17.«υλικά για γλαςάριςμα» (ςυμπεριλαμβανομζνων των λιπαντικϊν μζςων), οι 
ουςίεσ που, τοποκετοφμενεσ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια τροφίμου, του 
προςδίδουν ςτιλπνότθτα ι του παρζχουν προςτατευτικι επικάλυψθ 

18.«υγροςκοπικά μζςα», οι ουςίεσ που αποτρζπουν τθν ξιρανςθ των τροφίμων 
αντιδρϊντασ ςτθν επίδραςθ μιασ ατμόςφαιρασ με χαμθλό βακμό υγραςίασ, ι 
που προάγουν τθ διάλυςθ μιασ ςκόνθσ ςε υδατικό μζςο 

19.«τροποποιθμζνα άμυλα», οι ουςίεσ που λαμβάνονται με μία ι περιςςότερεσ 
χθμικζσ επεξεργαςίεσ βρϊςιμων αμφλων, που μπορεί να ζχουν υποςτεί 
φυςικι θ ενηυματικι επεξεργαςία, και μποροφν να ζχουν υποςτεί όξινθ ι 
αλκαλικι αραίωςθ ι λεφκανςθ. 

 



20.«αζρια ςυςκευαςίασ», τα αζρια, πλθν του αζρα, τα οποία ειςάγονται ςε 
περιζκτθ πριν, κατά ι μετά τθν τοποκζτθςθ τροφίμου ςτον εν λόγω 
περιζκτθ 

21.«προωςτικοί παράγοντεσ», τα αζρια, πλθν του αζρα, τα οποία 
προκαλοφν τθν αποβολι τροφίμου από περιζκτθ 

22.«διογκωτικά αρτοποιίασ», οι ουςίεσ ι οι ςυνδυαςμοί ουςιϊν που 
ελευκερϊνουν αζριο και ωσ εκ τοφτου αυξάνουν τον όγκο τθσ ηφμθσ ι 
του παναρίςματοσ 

23.«ςυμπλοκοποιθτζσ», οι ουςίεσ που ςχθματίηουν χθμικά ςφμπλοκα με 
μεταλλικά ιόντα 

24.«ςτακεροποιθτζσ»: ουςίεσ που επιτρζπουν τθ διατιρθςθ τθσ 
φυςικοχθμικισ κατάςταςθσ ενόσ τροφίμου. Οι ςτακεροποιθτζσ 
περιλαμβάνουν ουςίεσ οι οποίεσ επιτρζπουν τθ διατιρθςθ τθσ 
ομοιογενοφσ διαςποράσ δφο ι περιςςότερων μθ μιγνυόμενων ουςιϊν ςε 
ζνα τρόφιμο, ουςίεσ οι οποίεσ ςτακεροποιοφν, ςυντθροφν ι εντείνουν το 
υπάρχον χρϊμα ενόσ τροφίμου και ουςίεσ οι οποίεσ αυξάνουν τθ 
ςυνδετικι ικανότθτα του τροφίμου, περιλαμβανομζνου του ςχθματιςμοφ 
διαςταυροφμενων δεςμϊν μεταξφ πρωτεϊνϊν που επιτρζπουν τθ 
ςυνδετικότθτα τεμαχίων τροφίμου κατά τθν αναςφςταςθ τροφίμου 

25.«πυκνωτικά μζςα», οι ουςίεσ που αυξάνουν το ιξϊδεσ ενόσ τροφίμου 
26.«βελτιωτικά αλεφρων» είναι ουςίεσ, πλθν των γαλακτωματοποιθτϊν, 

που προςτίκενται ςτο αλεφρι ι τθ ηφμθ προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν 
αρτοποιθτικι ικανότθτά τουσ. 



Αςυάλεια ππόςθεσων 
 

  Στο Κανονιςμό ΕΚ 1333/2008 αναφέρεται ρητά  ότι  
 

 Τα πρόςκετα τροφίμων κα πρζπει να εγκρίνονται και να 
χρθςιμοποιοφνται μόνο εφόςον πλθροφν τα κριτιρια που 
ορίηονται ςτον κανονιςμό αυτό. Τα πρόςκετα τροφίμων κα πρζπει  
◦ να είναι αςφαλι κατά τθ χριςθ τουσ,  
◦ να υπάρχει τεχνολογικι ανάγκθ για τθ χριςθ τουσ,  
◦ και θ χριςθ τουσ να μθν παραπλανά τον καταναλωτι. 
 

 Τα πρόςκετα τροφίμων κα πρζπει να πλθροφν εγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ και αποδεκτά κριτιρια κακαρότθτασ. 

  που κα πρζπει να περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για τθν κατάλλθλθ 
αναγνϊριςθ του προςκζτου τροφίμων π.χ. του αρ. Ε ι το όνομα 
του 



 
 

 Προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ομοιομορφία, θ εκτίμθςθ 
επικινδυνότθτασ και θ ζγκριςθ προςκζτων τροφίμων κα πρζπει να 
γίνονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κακορίηεται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 
αριθ. 1331/2008 

 κα πρζπει να ηθτείται θ γνωμοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ για τθν 
Αςφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 
 

 Τα πρόςκετα τροφίμων κα πρζπει να υποβάλλονται ςε ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ και κα πρζπει να επαναξιολογοφνται, όπου είναι 
αναγκαίο, υπό το πρίςμα μεταβαλλόμενων όρων χριςθσ και νζων 
επιςτθμονικϊν ςτοιχείων.  
 

  Η EFSA  επαναξιολογεί βάςει προγράμματοσ , όλα τα πρόςκετα 
τροφίμων Regulation (EU) No 257/2010 
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/additives 
 

  Έτςι π.χ. θ EFSA επαναξιολόγθςε το ςυνκετικό  γλυκαντικό   Αςπαρτάμθ  
και βρήκε ότι είναι αςφαλήσ για ανθρώπινη κατανάλωςη -is safe for 
human consumption at current levels of exposure !( 2013) 
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 Τα Κράτθ Μζλθ πρζπει να ενεργοφν επίςθμουσ ελζγχουσ για  

να ελζγχουν τθν  ςυμμόρφωςθ με τον κανονιςμό αυτό  
(ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 882/2004), ϊςτε να 
επιβεβαιϊνεται θ αςφαλισ χριςθ τουσ. 
 

 Ζτςι και το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ελζγχει βάςει  
πολυετϊν προγραμμάτων  ςε ςυνεργαςία με τισ Υγειονομικζσ 
Υπθρεςίεσ τθν χριςθ των πρόςκετων ςτα τρόφιμα. 

   
 Παραδείγματα ςυνικωσ   εβριςκομζνων προςκζτων είναι:  

τα ςυντθρθτικά - SO2,  βενηοϊκό  και ςορβικό οξυ,  οι 
χρωςτικζσ  – E124, E110, E104,  γλυκαντικά  – αςπαρτάμθ , 
ακεςουλφάμθ-Κ 





1. Χριςθ προςκζτων τροφίμων ςε μθ επεξεργαςμζνα τρόφιμα 
◦ Πρόςκετα τροφίμων δεν χρθςιμοποιοφνται ςε μθ επεξεργαςμζνα 

τρόφιμα, εκτόσ εάν θ χριςθ αυτι προβλζπεται ρθτά ςτο Καν. 
1333/2008 π.χ. δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν πρόςκετα ςε 
λαχανικά , ρφηι κλπ   
 

2. Χριςθ προςκζτων τροφίμων ςε τρόφιμα για βρζφθ και μικρά 
παιδιά 
◦ Πρόςκετα τροφίμων δεν χρθςιμοποιοφνται ςε τρόφιμα για βρζφθ 

και μικρά παιδιά, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαιτθτικϊν 
τροφίμων για βρζφθ και μικρά παιδιά για ειδικοφσ ιατρικοφσ 
ςκοποφσ, εκτόσ εάν προβλζπεται ρθτά.  



Απαισήςειρ επιςήμανςηρ σπουίμων ποτ 
πεπιέφοτν οπιςμένερ φπωςσικέρ 

σπουίμων(Ε102, Ε104, Ε110, Ε122, Ε124, Ε129) 
Άπθπο 23  

  Η επιςήμανςη σπουίμων ποτ πεπιέφοτν σιρ πιο πάνω 

φπωςσικέρ σπουίμων απαισεί  επιππόςθεσερ πληπουοπίερ 

  Ατσή η επιππόςθεση απαίσηςη επιβλήθηκε ςφεσικά 
ππόςυασα, μεσά από μια έπετνα σοτ Πανεπιςσημίοτ 
Southampton σηρ Αγγλίαρ με θέμα σην  επίδπαςη σων πιο 
πάνω φπωςσικών οτςιών σπουίμων και σοτ ςτνσηπησικού 
βενζοϊκού νασπίοτ ςσην ςτμπεπιυοπά σων παιδιών.  

 Η έπετνα ςτνέδεςε σιρ οτςίερ ατσέρ με σην 
τπεπκινησικόσησα ποτ παπασηπείσαι ςε μεπικά παιδιά. 

  Για ατσό απαισείσαι η ππόςθεση επιςήμανςη  «μποπεί να 
έφει επιβλαβή ςτνέπεια ςση δπαςσηπιόσησα και πποςοφή 
ςσα παιδιά» 

      Οι χρωςτικζσ  E104, E110 and E124 απαγορεφτθκαν 

                           ςε παγωτά, φρουτοποτά και αναψυκτικά! 



  Τα Κράτθ Μζλθ (ΚΜ)  τθσ ΕΕ πρζπει να παρακολουκοφν τθ χριςθ και τθ 
κατανάλωςθ προςκζτων τροφίμων, δθλ τθν πρόςλθψθ προςκζτων από 
τουσ πολίτεσ τουσ, βαςιηόμενα ςτθν προςζγγιςθ εκτίμθςθσ 
επικινδυνότθτασ (risk assessment) και πρζπει να κοινοποιοφν τα 
πορίςματά τουσ ςτθν Ευρωπ. Επιτροπι και ςτθν EFSA . 

 
Δθλ να ελζγχουν ότι θ  ςυνολικι κατανάλωςθ των διαφόρων 

προςκζτων από τουσ πολίτεσ τουσ βρίςκεται ςε επίπεδα αςφάλειασ. 
Δθλ εντόσ τθσ Αποδεκτισ Hμεριςιασ Πρόςλθψθσ (Αcceptable daily 
intake ΑDΙ ) για κάκε πρόςκετο. 
 

Ζτςι και ςτθν Κφπρο  ζγινε  από το ΓΧΚ εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ 
του SO2,  βενηοϊκοφ  και ςορβικοφ οξζωσ ,  που είναι από τα πολφ 
ςυχνά ευριςκόμενα ςε ςυντθρθμζνα τρόφιμα και βρζκθκε ότι θ 
πρόςλθψθ βρίςκεται ςε επίπεδα αςφαλείασ! 

 
  



 Όπωσ είδαμε θ χριςθ προςκζτων ςτα τρόφιμα ςτθν ΕΕ  είναι αυςτθρά 
νομοκετθμζνθ (Κανονιςμόσ  ΕΚ 1333/2008) 
 

 Επιτρζπονται μόνο πρόςκετα που ζχουν αυςτθρά αξιολογθκεί και ςυνεχϊσ 
επαναξιολογοφνται από τθν ΕFSΑ  

  Περιορίηεται αυςτθρά θ χριςθ τουσ μόνο ςε κακοριςμζνα τρόφιμα και ςε 
κακοριςμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ , ϊςτε να κρατείται θ ςυνολικι πρόςλθψθ τουσ ςε 
επίπεδα αςφάλειασ  

 Βεβαίωσ τα Κ.Μ. πρζπει να παρακολουκοφν και ελζγχουν τθν χριςθ των 
προςκζτων ςτα τρόφιμα και να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα όταν 
παρατθροφνται παραβιάςεισ 

 Η πρωταρχικι ευκφνθ για τθν  ορκι  χριςθ των πρόςκετων είναι ςτουσ 
καταςκευαςτζσ των τροφίμων ! 

  
 Οι καταναλωτζσ  να  ακολουκοφν  ζνα υγιεινό διαιτολόγιο, να παρατθροφν   τθν 

ςιμανςθ των τροφίμων και βάςει τθσ αρχισ προφφλαξθσ  να επιλζγουν κατά το 
δυνατό να καταναλϊνουν τρόφιμα  με λιγότερα πρόςκετα , ιδιαίτερα όταν 
αυτά προορίηονται για παιδιά!    
 

 ΕΤΦΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΦΗ Α! 
 
 

 

                     

 

                                          

 

 

 

 

 

    


