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Εισαγωγή 
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Τα Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας έχουν συμβάλλει καθοριστικά  στην ασφάλεια και στην παράταση της 
ζωής των τροφίμων 

Το 50% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων συσκευάζεται σε Πλαστικά  Εύκαμπτα Υλικά 
Συσκευασίας 

Το 30% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων χάνεται η σπαταλάται κατά μήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδα 

Το 20 – 25% της απώλειας τροφίμων αντιστοιχεί στα νοικοκυριά 

Ανάπτυξη και χρήση των Υλικών Συσκευασίας γίνεται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της 
Περιβαλλοντικής τους επίπτωσης και του οικολογικού τους αποτυπώματος. 

Βιώσιμη ανάπτυξη και εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα  



Ο ρόλος της συσκευασίας 
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Προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις (φυσικές – χημικές – βιολογικές) 

Διασφαλίζει/επιμηκύνει τον χρόνο ζωής του τροφίμου (Gas Barriers – UV protection) 

Παρέχει πληροφορίες (συστατικά-οδηγίες χρήσης-παραγωγός) 

Προστατεύει το τρόφιμο κατά την μεταφορά και αποθήκευσή του 

Ελαχιστοποιεί τις απώλειες τροφίμων (ΜΑΡ, Vacuum, Θερμική κατεργασία, easy open, ) 

Αποτελεί εργαλείο του Marketing (catches the customer’s eye – builds brand recognition) 

Βιώσιμη ανάπτυξη και εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα  



Α’ ύλες που χρησιμοποιούνται 
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ΡΕ  (LDPE, 
HDPE, MDPE, 

LLDPE. mLDPE, 
mLLDPE) 

PET ( Corona-
Chemically treated, 
metallized, coated 

(AlOx, SiOx) 

PA – EVOH -   
Tie layers 

Χαρτί 

PP (CastPP, OPP, barrier 
OPP (acrylic, AlOx, SiOx 

EVOH,PVOH), metallised 
OPP, cavitated OPP) 

              Al 



Β’ ύλες που χρησιμοποιούνται 
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Μελάνια 

• solvent-
based 

• Indigo 

• UV-cured 

 

Κόλλες 

• solventless  

• solvent 
based 

• cold seal 

Λάκκες 

• heat 
resistant 

• matte 

• heat seal 

• Release 

Additives 

• pigments  

• slip  

• antiblog  

• antifog  

• UV-
protection 



Είδη ευκάμπτου συσκευασίας 
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σακούλες - wicket type stand up pouches shrink film form fill seal (lap seal - fin seal) 

top films (lidding materials – alulids) wrap around labels shrink sleeves 



Δομές υλικών εύκαμπτης συσκευασίας 
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Monolayers (PE, OPP, Cast PP) 

Laminates – 2 layers 

Laminates – 3 layers 

Co- Extruded films ( 3-5-7-9 - 11 layers ) 



3 layer laminate (PET/Al/PE-EVOH-PE) 
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Inner Layer : CoEx PE   (Sealing layer)

Outer Layer : PET

Inks

Adhesive

AL

Adhesive

Βιώσιμη ανάπτυξη και εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα  



Co-extruded 5-layers 
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layer 1 : PE

layer 2 : tie 

layer 3 : EVOH

layer4 : tie

layer 5 : PE

Βιώσιμη ανάπτυξη και εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα  



Δομές Υλικών Εύκαμπτης Συσκευασίας (1) 
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ΔΟΜΗ ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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ΡΕ coextruded (3-στρωματικό (τουλάχιστον) film 

Shrink film,Συσκευασία για: Σερβιέτες, 

πάνες για μωρά και ακράτειας, 

Βαμβάκι ,ρολλών υγείας, κουζίνας 

ΡΡ (διαφανές /opaque/metallized) 
Wrap around labels (για φιάλες 

αναψυκτικών και νερών) 

OPP με Ψυχρόκολλα  / Release lacquer 
Ρολλά: για συσκευασία  παγωτών και 

σοκολάτας 

OPP coated (acrylic/acrylic,PVdC/PVdC, acrylic/PVdC) Ρολλά: Μπισκότα 

ΟPS/PVC/PET Sleeves (για φιάλες και περιέκτες) 

Cast PP 
Σακκούλες : Αρτοποιίας / Διάφορες 

χρήσεις 



Δομές Υλικών Εύκαμπτης Συσκευασίας (2) 
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ΔΟΜΗ ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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OPP / metallized OPP Ρολλά για συσκευασία : snacks, κρουασάν 

ΟPP/CastPP Ρολλά για συσκευασία ζυμαρικών 

ΟPP /PE Ρολλά για συσκευασία ρυζιών / οσπρίων 

PET/PE Ρολλά για lidding materials 

PA/PE Ρολλά για συσκευασία τουρσί 

PET/metalized OPP Ρολλά για συσκευασία σοκολατοειδών 

Met PET/PE Ρολλά για συσκευασία σαλτσών,μαγιονεζας 

PET/met OPP Ρολλά για συσκευασία προϊόντων αρτοποιίας 

PET/OPP Ρολλά για retortable packaging 

PET/met PET/OPP Ρολλά για συσκευασία : snacks 



Δομές Υλικών Εύκαμπτης Συσκευασίας (3) 
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ΔΟΜΗ ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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s Χαρτί/Al/PE Ρολλά για συσσκευασία φρυγανιάς 

ΟPP/met OPP/PE Ρολλά για συσκευασία κατεψυγμένων 

PET/met PET/PE Ρολλά για συσκευασία pet-foods 

PET/OPA/PE Ρολλά για retortable packaging 

PET/ Al/PE Ρολλά για συσκευασία καφέδων,σκονών,snacks 



Materials’ Gas Barriers 
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Food Packaging Barrier Demands 
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Smart Packaging, Κανονισμός (EC) No 450/2009  <on active and 

intelligent materials and articles intended to come into contact with food> 
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Active Packaging 

•  Η ενεργή συσκευασία 
αναφέρεται στην ενσωμάτωση 
ενεργού συστατικού στη 
συσκευασία με σκοπό 
διατήρηση ή παράταση της 
ποιότητας και της διάρκειας 
ζωής του προϊόντος. 

Intelligent Packaging 

•  Τα ευφυή συστήματα 
είναι σε θέση να 
παρακολουθούν την κατάσταση 
των συσκευασμένων τροφίμων 
προκειμένου να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα του προϊόντος κατά τη 
μεταφορά και αποθήκευση. 



Smart Packaging 

ZS GRAMMO CONSULTING IKE 16 Βιώσιμη ανάπτυξη και εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα  



Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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H Ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς, χωρίς όμως να θέτει σε 
κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν  τις δικές των. 

Οι στόχοι  για την βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development Goals – SDG’s),  
υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 ως καθολική έκκληση για παγκόσμια δράση με 
στόχο: 

 τον τερματισμό της φτώχειας,  
 την προστασία του πλανήτη και  
 την διασφάλιση ότι μέχρι το 2030 όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν ειρήνη και 

ευημερία. 

SDG 12.3: <μέχρι το 2030 να έχει μειωθεί κατά 50% η κατά κεφαλήν φύρα των τροφίμων σε 
όλη την εφοδιαστική αλυσίδα> 
 
UN’s 2030 Agenda under Sustainable Development Goal 2, “Zero hunger” 



Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κανονισμός (EU) 2018/851, που 

τροποποιεί τον Κανονισμό 2008/98/EC  <no waste> 

ZS GRAMMO CONSULTING IKE 18 Βιώσιμη ανάπτυξη και εύκαμπτα υλικά συσκευασίας που προορίζονται να έλθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα  
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Κυκλική Οικονομία <zero plastic packaging to landfill> 



Σχεδιάζοντας την Πλαστική Συσκευασία για την 
Κυκλική Οικονομία - Κατευθυντήριες Οδηγίες (1) 
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1. Συμβατότητα : περιεκτικότητα ΡΕ-ΡΡ σε ποσοστά >80%                                                                                                                                  
(Μονο-υλικές δομές ΡΕ ή ΡΡ – Laminated ή Co-extruded)                                                                  

2. Ασυμβατότητα: χρήση ΡΕΤ και <80% Πολυολεφίνες 

1. Barriers: AlOx , SiOx, EVOH, PVOH, Acrylic < 5%  wt                           
2. metallized layer προς αξιολόγηση της συμβατότητας 

Πυκνότητα των υλικών:         
1. < 1g/cm3 (συμβατό)           

2.  > 1g/cm3 προς 
αξιολόγηση 

Adhesives: PU, acrylic or 
latex < 5%wt 

Πάχος και μέγεθος του 
υλικού συσκευασίας, 

υπολείμματα τροφίμου 

Ceflex-συμβατότητα με δομές ανακύκλωσης ΡΕ /ΡΡ 



Σχεδιάζοντας την Πλαστική Συσκευασία για την 
Κυκλική Οικονομία - Κατευθυντήριες Οδηγίες (2) 
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Ceflex-συμβατότητα με δομές ανακύκλωσης ΡΕ /ΡΡ 

Pigments -  

1. διαφανείς, natural, pale: συμβατές   2. σκούρες: medium  3. carbon black: προς αξιολόγηση 

Additives/Fillers: Ελαχιστοποίηση της χρήσης 

Ετικέτες: ό,τι ισχύει για τις 
πολυολεφίνες 

Additional Features: zippers, 
spouts, closures,                           

valves and taps: ό,τι ισχύει 
για τις πολυολεφίνες 

Μελάνια/Λάκκες : απαλά 
χρώματα,                            

<5% wt: συμβατά  

% Recycled content: 
συνιστάται η χρήση 
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Τα  πλαστικά υλικά  συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα, όταν είναι σχεδιασμένα – μετά την χρήση 
των – να μπορούν να συλλεχθούν, να διαχωριστούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία (ανακύκλωση) 
και να επιστραφούν στο οικονομικό ρεύμα με τη μορφή Α‘ υλών ή προϊόντων. 

Διαβάθμιση: [0% - μη ανακυκλώσιμο, 100% -  πλήρως ανακυκλώσιμο] 

Συμμόρφωση με τα πρότυπα: 
 ISO 14021 "Environmental labels and declarations: Self-declared environmental claims (Type II 

environmental labelling)"  
 EN 13430 "Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling" 

100% Aνακυκλωσιμότητα: το  υλικό συσκευασίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για να μετατραπεί, 
μετά την αρχική φάση χρήσης του, σε δευτερεύον προϊόν συγκρίσιμο με ένα πρωτογενές προϊόν με 
πανομοιότυπο υλικό. (=αντικατάσταση παρθένου υλικού) 
   

Ο ορισμός χρησιμοποιείται από το 2018 και αποδίδεται  στους <Plastics Recyclers Europe (PRE) > και 
<The Association of Plastics Recyclers (APR) > 

Ανακυκλωσιμότητα 



Κριτήρια Ανακυκλωσιμότητας 
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% 
Ανακυκλωση-

μότητας 

Ένταξη του προς ανακύκλωση 
υλικού σε ήδη εγκατεστημένες 
βιομηχανικές δομές συλλογής 

– διαχωρισμού – ανακύκλωσης 

Περιεκτικότητα του 
αξιοποιήσιμου υλικού 

Ταυτοποίηση των 
συστατικών με NIR   

(Near Infra Red) 

Πυκνότητα των 
υλικών 

Melting Behavior 
των υλικών  

Μη διαχωριζόμενοι 
επιμολυντές                       

(Easy to Empty Index) 

Διαλυτότητα των 
συστατικών στο νερό 
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Α : > 95%     Β : 90 – 95 %     C : 70 – 90 %     D : 50 – 70 %     E : < 50 %  

Αξιολογούνται : 
• Η δυνατότητα συλλογής της συσκευασίας  
• Η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων διαλογής και ανακύκλωσης 
• Η συμβατότητα της συσκευασίας με το συστήματα  διαλογής και ανακύκλωσης 
• Η ποιότητα του προϊόντος της ανακύκλωσης 

Recyclability Rate Assessment: (ποσότητα του ανακυκλώσιμου υλικού που ανακτήθηκε από την 
συσκευασία) / (συνολικό βάρος συσκευασίας) 

Σήμανση της  συσκευασίας κατά Recyclass 



%Recycled content  
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EN 15343:2007 Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity 
and recycled content 

Όταν το ανακυκλωμένο προϊόν  αναμειγνύεται με παρθένο πολυμερές ή άλλα υλικά, τότε το recycled 
content του τελικού πολυμερούς/προϊόντος είναι γνωστή και μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το 
τμήμα 6 του προτύπου EN15343:2007. 

Απαιτείται  ιχνηλασιμότητα του υλικού στην αλυσίδα εφοδιασμού και σε όλη την διαδικασία 
ανακύκλωσης. 

Για τον ανακυκλωτή απαιτείται πιστοποίηση κατά EuCertPlast. 
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Δομές All PE 

• Αντικατάσταση του ΡΕΤ από 
MDO-PE  

• CoEX: PE-EVOH-PE ως  sealing 
layer (EVOH <5%wt) 

• Χρήση επικαλύψεων AlOx, 
SiOx (διαφανής συσκευασία) 

Δομές All PP 

• Barrier  PP (acrylic, EVOH, 
PVOH, AlOx, SiOx)  

• Metallized OPP 

• OPP η Cast PP ως sealing 
layer 

1. το 90% της δομής είναι ένα πολυμερές 
2. μείωση του βάρους 

Επανασχεδιασμός της Συσκευασίας 
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Παραγωγή  των Α’ 
υλών  

Παραγωγή υλικών  
συσκευασίας 

Παραγωγή 
συσκευασμένων 

τροφίμων 

Απόρριψη των 
υλικών 

συσκευασίας  μετά 
την χρήση  

Συλλογή και 
διαλογή των 

απορριπτόμενων 
υλικών 

Recycling and 
Waste 

Management 

ISO 14040:2006  Environmemtal management-Life cycle assessment – Principles and framework                                                        
ISO 14044:2006 Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines 

Life Cycle Assessment (LCA)-<from crandle to grave> 
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Life Cycle Assessment (LCA) 

1. Ορισμός του σκοπού και του στόχου 

2. Life Cycle Inventory Analysis (LCIA) 

•    Συλλογή και ανάλυση δεδομένων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων π.χ. εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα 
και   στο νερό, παραγωγή αποβλήτων και κατανάλωση πόρων σε όλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος 

3. Life Cycle Impact Assessment (LCIA) 

• Εκτίμηση των δεικτών επιβάρυνσης του περιβάλλοντος στην διάρκεια ζωής του προϊόντος : 

• Global Warming Potential (GWP)                                      Eutrophication Potential (EP) 

• Ecotoxicity Potential (ETP)                                                  Human Toxicity HT) 

• Acidification Potential (AP)                                                 Photochemical Oxidation Potential (POP) 

• Abiotic Depletion (AD)                                                        Ozone Depletion Potential (ODP) 

• Fossil Depletion Potential (FDP)                                        Particular Matter Formation Potential (PMFP) 

4. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
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Life Cycle Assessment 



Εκπομπές CO₂e (CO₂, CH₄, NO) των πλαστικών               
ISO 14067:2018              <αποτύπωμα άνθρακος> 
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Carbon footprint των τροφίμων  
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Rank Food 
CO2 Kilos 

 equivalent 
Car Miles  

equivalent 

1 Lamp 39,2 91 

2 Beef 27,0 63 

3 Cheese 13,5 31 

4 Pork 12,1 28 

5 Turkey 10,9 25 

6 Chicken 6,9 16 

7 Tuna 6,1 14 

8 Eggs 4,8 11 

Rank Food 
CO2 Kilos 

 equivalent 
Car Miles  

equivalent 

9 Potatoes 2,9 7 

10 Rice 2,7 6 

11 Nuts 2,3 5 

12 Beans/ Tofu 2,0 4,5 

13 Vegetables 2,0 4,5 

14 Milk 1,9 4 

15 Fruit 1,1 2,5 

16 Lentils 0,9 2 



Δυνατότητα επικοινωνίας                               
zgrammoustianos@gmail.com 
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Ζήσης Γραμμουστιάνος 
zgrammoustianos@gmail.com ZS GRAMMO CONSULTING IKE 
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