
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη σε κάθε απαίτηση και ανάγκη των πελατών της, κατανοεί την 

σπουδαιότητα των βασικών απαιτήσεων που θα πρέπει να συνοδεύουν τα υλικά συσκευασίας και οι 

οποίες είναι η ασφαλής, υγιεινή μεταφορά των προϊόντων προκειμένου να υπάρχει πλήρης αποδοχή 

αυτών από τον καταναλωτή. 

 

Η ΒΙΣ Α.Ε., έχει προσαρμοσθεί τόσο με την Ελληνική όσο και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε ότι αφορά 

την καταλληλότητα των χαρτοκιβωτίων που παράγει για την συσκευασία των τροφίμων. Συγκεκριμένα η 

ΒΙΣ Α.Ε. έχει την δυνατότητα να προσφέρει υλικά συσκευασίας: 

 για απευθείας επαφή με υγρά & λιπαρά τρόφιμα, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τις 

απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από : 

- Τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2004/1935/EC, σχετικά με υλικά τα οποία προορίζονται να έρθουν 

σε επαφή με τρόφιμα και η οποία αντικαθιστά τους 1989/509/EC και 1989/109/EC. 

- Όλες τις συμπληρωματικές διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών της ελληνικής 

νομοθεσίας περί καταλληλότητας υλικών στη συσκευασία τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης 

και της τροποποιητικής διάταξης του άρθρου 24 του κώδικα τροφίμων και ποτών (Φ.Ε.Κ. 

1868/16.12.2004). 

- Τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2023/2006/EC περί ορθής πρακτικής παραγωγής των υλικών που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

- Τον κανονισμό 10/2011 περί επαφής πλαστικών με τρόφιμα (κατόπιν ειδικής απαίτησης του 

πελάτη). 

 Για απευθείας επαφή με ξηρά τρόφιμα ή τρόφιμα τα οποία μπορούν να πλυθούν ή αποφλοιωθούν 

όπως φρούτα, λαχανικά, κηπευτικά (μήλα, σταφύλια, πορτοκάλια, ντομάτες  κ.α.) 

 Για έμμεση επαφή με τρόφιμα (δευτερογενής συσκευασία). Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με 

το είδος της πρωτογενούς & δευτερογενούς συσκευασίας αλλά και του ίδιου του προϊόντος, θα 

πρέπει ο εκάστοτε πελάτης να εκπονεί ανάλυση επικινδυνότητας, στην οποία να ανιχνεύεται η 

πιθανότητα μετανάστευσης ρυπαντικής ουσίας προς το τρόφιμο. 

 Επιπλέον, κανένα ρευστό μελάνι ή βερνίκι, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγική μας 

διαδικασία, περιέχει στην σύστασή του την ουσία 4-methylbenzophenone και όλες μας οι α’ 

και β’ ύλες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του κανονισμού REACH και τον κατάλογο της 

ECHA για τις επικίνδυνες ουσίες (SVHC – Substances of Very High Concern). 

 

Στο σημείο αυτό δεδομένη θα πρέπει να θεωρηθεί η συνεχής προσπάθεια της ΒΙΣ Α.Ε., όχι μόνο 

διατήρησης αλλά και βελτίωσης των υπαρχουσών συνθηκών παραγωγής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 

υγιεινή συσκευασία των τροφίμων. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΣ Α.Ε.       ΑΘΗΝΑ, 2009 




