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Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε 
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.   
(*) Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης                                                                                                   

                                
                                                                                                                                                                                       ∆οκιµές - Αρ.Πιστ.16                                                                                   

Σελίδα 1 από 5 

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός : 1929819 
 

 

Στοιχεία πελάτη 

ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΒΕΕ 

70°ΧΛΜ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ  

34100 ΑΥΛΙ∆Α-ΕΥΒΟΙΑΣ     

 

Υπ’ όψιν Κου ΛΕΩΝΙ∆Α ΦΩΛΙΝΑ                                                                      Ηµεροµηνία έκδοσης: 19/11/2019 

 
Στοιχεία δείγµατος  

Είδος δείγµατος : Υλικό για επαφή µε τρόφιµα(κυτίο πολυστερίνης) 

Χαρακτηρισµός : «Κιβώτιο συσκευασίας µε καπάκι Νο7Τ», Υλικό: ∆ιογκωµένη πολυστερίνη, 
∆ιαστάσεις:Εξωτερικό µήκος:500mm, Εξωτερικό πλάτος:300mm, Εξωτερικό 
ύψος µε καπάκι:180mm, Πάχος τοιχώµατος:25mm, Καθαρό/Ωφέλιµο 
εσωτερικό ύψος:130mm 

Ηµεροµηνία Παραλαβής : 25/10/2019 1:10:00 µµ 

Συσκευασία : 2 τεµάχια 

Σφραγίδα : Καµία 

Θερµοκρασία : Περιβάλλοντος 

Κατάσταση δείγµατος : Κανονική 

  

  

Στοιχεία δειγµατοληψίας  

Υπεύθυνος δειγµατοληψίας : Πελάτης 

Χρόνος : --- 

Τόπος : --- 

Σηµείο : --- 

Μέθοδος : --- 
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Αποτελέσµατα ανάλυσης           Ηµεροµηνία Ανάλυσης : 25/10/2019 – 15/11/2019 
 

Τα ακόλουθα αποτελέσµατα ισχύουν για το δείγµα που ελήφθη. 
Η δειγµατοληψία της επιφάνειας έγινε από το εργαστήριο σύµφωνα µε την ISO 18593:2018. 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΟΡΙΑ 
      

Micro-organisms enumeration @ 
30°C 

ISO 4833-1/2013 c.f.u. / ml <1 (α)  - 

Total coliforms @ 30°C ISO 4832/06 c.f.u. / ml <1 (α)  - 

Escherichia coli ISO 16649-2/2001 c.f.u. / ml <1 (α)  - 

Bacillus cereus ISO 7932/2004 c.f.u. / ml <1 (α)  - 

Staphylococcus coagulase 
positive 

ISO 6888-2/99 c.f.u. / ml <1 (α)  - 

Spore of Sulfite Reducing 
Clostridia 

*FDA 8th ed./98 c.f.u. / ml <1 (α)  - 

Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 (+/-) / 10 ml ∆εν ανιχνεύθηκε (α)  - 

Salmonella spp. (εκτός svs typhi, 
paratyphi) 

ISO 6579-1:2017 (+/-) / 10 ml ∆εν ανιχνεύθηκε (α)  - 

Micro-organisms enumeration @ 
30°C 

Υπολογιστικά cfu/100cm² <10 (β)  - 

Total coliforms @ 30°C Υπολογιστικά cfu/100cm² <10 (β)  - 

Escherichia coli Υπολογιστικά cfu/100cm² <10 (β)  - 

Bacillus cereus Υπολογιστικά c.f.u./100cm² <10 (β)  - 

Staphylococcus coagulase 
positive 

Υπολογιστικά cfu/100cm² <10 (β)  - 

Spore of Sulfite Reducing 
Clostridia 

*Υπολογιστικά cfu/100cm² <10 (β)  - 

Listeria monocytogenes Υπολογιστικά (+/-)/100cm² ∆εν ανιχνεύθηκε (β)  - 

Salmonella spp. (εκτός svs typhi, 
paratyphi) 

Υπολογιστικά (+/-)/100cm² ∆εν ανιχνεύθηκε (β)  - 

 

 

(α):Τα αποτελέσµατα αναφέρονται στο εναιώρηµα εκπλύσεως (10 ml / 100cm²).   

(β):Τα αποτελέσµατα αναφέρονται στην επιφάνεια. 
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Αποτελέσµατα ανάλυσης           Ηµεροµηνία Ανάλυσης : 25/10/2019 – 15/11/2019 
 

Τα ακόλουθα αποτελέσµατα ισχύουν για το δείγµα που ελήφθη. 
 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΟΡΙΑ 
      
 

Ολική Μετανάστευση  
(προσοµοιωτής Α:αιθανόλη 10%) 

 

EN 1186-3:2002 
 

Συνθήκες 
επαφής: 

 

10 ηµέρες @ 40°C  
 

- 

 1η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

 2η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

 3η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

 Μέσος όρος mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 max 10 

Ολική Μετανάστευση  
(προσοµοιωτής Β:οξικό 3% w/v) 

EN 1186-3:2002 Συνθήκες 
επαφής: 

10 ηµέρες @ 40°C  - 

 1η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

 2η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

 3η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

 Μέσος όρος mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 max 10 

Ολική Μετανάστευση  
(προσοµοιωτής αιθανόλη 95%) 

*EN 1186-14  
 Method 3 

Συνθήκες 
επαφής: 

10 ηµέρες @ 40°C   - 

  1η δοκιµή mg / dm² <2,7   - 

  2η δοκιµή mg / dm² <2,7  - 

  3η δοκιµή mg / dm² <2,7  - 

   Μέσος όρος mg / dm² <2,7  max 10 

Ολική Μετανάστευση  
(προσοµοιωτής ισοοκτάνιο) 

*EN 1186-14  
 Method 3 

Συνθήκες 
επαφής: 

2 ηµέρες @ 20°C   - 

   1η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

   2η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

   3η δοκιµή mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 - 

   Μέσος όρος mg / dm² Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,8 max 10 

Εκτίµηση της ειδικής 
µετανάστευσης προσθέτων 

*Dutch Screening 
Procedure 

mg / Kg 
τροφίµου 

λ<1, µε διαλύτη EtOH 95%  
(ειδική µετανάστευση αµελητέα) 

  

 

LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης). 

 

ΟΡΙΑ:Κανονισµός (ΕΕ) 10/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να 

έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 
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∆ήλωση Συµµόρφωσης:  Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία:  

1. Το δείγµα συµµορφώνεται µε τα όρια συνολικής µετανάστευσης που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 10/2011,  για 

τα παρακάτω είδη τροφίµων και συνθήκες σκοπούµενης επαφής: 

 Είδη τροφίµων 

Όλα τα είδη τροφίµων Παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο 4 

 

 Συνθήκες σκοπούµενης επαφής (Παράρτηµα V, Κεφ.3, Πίνακας 3) 

Αριθµός δοκιµής ΣΜ2: Κάθε µακροχρόνια αποθήκευση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ή χαµηλότερη, 

συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας υπό συνθήκες πλήρωσης εν θερµώ και/ή της 

θέρµανσης σε θερµοκρασία T όπου 70 °C ≤ T ≤ 100 °C για t = 120/2^((T-70)/10) λεπτά το 

µέγιστο. 

 
 

2. Από την εκτίµηση της ειδικής µετανάστευσης προσθέτων (Dutch Screening Procedure), προκύπτει ότι δεν 

ανευρέθησαν ουσίες που υπερβαίνουν το κριτήριο ελέγχου του 1 mg / Kg τροφίµου και εποµένως η ειδική 

µετανάστευση τους θεωρείται αµελητέα. 

 

 
 
Επισυνάπτεται φωτογραφία του δείγµατος. 
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Για την 
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ 
Γενικός ∆ιευθυντής 
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