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ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  Ποιος είναι ο ορισµός της συσκευασίας σαν διαδικασία 
και σαν µέσο και ποιος ο σκοπός της; 

Μονάδες 13 
 

Β.  Να περιγράψετε τα είδη στα οποία διακρίνονται οι 
συσκευασίες, βάσει της οδηγίας Ε .Ε . 94/62 της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης . 

Μονάδες 12 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Να αναφέρετε τους ελέγχους που εφαρµόζονται στα 
γυάλινα δοχεία .  

Μονάδες 13 
 
Β. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των 

γυάλινων δοχείων ; 
Μονάδες 12 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει η ετικέτα µιας 
συσκευασίας τροφίµων;  

Μονάδες 13 

Β. Τί είναι ο γραµµωτός Κώδικας και πώς χρησιµοποιείται ; 
Να περιγράψετε τα µέρη από τα οποία αποτελείται .  

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ 4ο 

Α. Τί είναι συσκευασία σε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα 
(Μ.Α .Ρ .), πού εφαρµόζεται, ποιος ο σκοπός και ποια τα 
στάδιά της; 

Μονάδες 10 
 
Β. Ποιος ο ρόλος του C02, του Ν2 και του Ο2 στη 

συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας (Μ.Α .Ρ .); 
Μονάδες 15 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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