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  ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 
--------------------------------------- 
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Υπηρεσίες Εργαστηρίου ENGENE  
 Μοριακό Εργαστήριο Ανίχνευσης 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών 
(ΓΤΟ)  (σελ. 1) 

 Χημικό Εργαστήριο Αναλύσεων 
Υπολειμμάτων Προϊόντων 
Φυτοπροστασίας  (σελ. 1) 

 Διαπιστευμένες Υπηρεσίες 
Δειγματοληψίας  (σελ. 2) 

 Άλλες υπηρεσίες αναλύσεων (σελ. 2) 
2. AGRO 7, για προϊόντα μη γενετικά 

τροποποιημένα (σελ. 2) 
3. Στην παρανομία από το 2012 το Endosulfan 

(σελ. 2) 
4. Ε150d – Καραμελόχρωμα, Κίνδυνος σε 

πολλές τροφές (σελ. 3) 
5. Τι σημαίνει ο όρος, Επιτρεπόμενη Ημερήσια 

Δόση (ΕΗΔ) (σελ. 3) 
6. Τι σημαίνει ο όρος, Ανώτατα Όρια 

Υπολειμματικότητας (MRL) (σελ. 3) 
7. Τι σημαίνει ο όρος Ιχνηλασιμότητα (σελ. 4) 
8. Έρευνα: Τοξικά πιάτα για μωρά (σελ. 4) 
9. Ε. coli, το βακτήριο δολοφόνος (σελ. 4) 
10. Συμβουλές υγιεινής συμπεριφοράς (σελ. 5) 
11. Η Μονσάντο επιστρέφει στην κερδοφορία 

(σελ. 6) 
12. Αξιολόγηση κινδύνου από GMOs (σελ. 6) 
13. Τα βιολογικά προϊόντα στις ΗΠΑ (σελ. 6) 
14. Εκθέσεις – Εκδηλώσεις (σελ. 6) 
 

 
  
 
 
 
 
 
Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025   
 
 
 

 
 
ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΓΤΟ) 
• Γεωργικά προϊόντα, Πρώτες ύλες, 

Επεξεργασμένα τρόφιμα 
• Σόγια, σογιάλευρο, λεκιθίνη σόγιας, 

κατεργασμένα προϊόντα σόγιας 
• Καλαμπόκι, άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες 

καλαμποκιού 
• Βαμβάκι, τομάτα, ρύζι, πατάτα και προϊόντα 

τους 
• Σπόροι σόγιας, καλαμποκιού, βάμβακος, 

τομάτας, τεύτλου, ελαιοκράμβης 
• Ιχθυοτροφές / ζωοτροφές 
• Πρώτες ύλες τροφίμων 
• Επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ. παγωτά, μπισ‐

κότα,  φρυγανιές, κρουασάν) 
• Αλλαντικά 
• Παιδικές τροφές 
Η μεθοδολογία στηρίζεται στην αρχή της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR και RealTime PCR). 

 
ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
• Φρούτα & Λαχανικά με υψηλή 

περιεκτικότητα σε νερό  
• Δημητριακά, Όσπρια & Ξηροί Καρποί 
• Φυτικά Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα 

σε λιπαρά  
• Ζωικά Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

λιπαρά 
• Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

σάκχαρα 
• Φύλλα Φυτών  
• Προϊόντα Αρτοποιίας 
• Προϊόντα Μακαρονοποιίας  
Η μεθοδολογία στηρίζεται στη χρήση αέριας ή/και 
υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διαδοχικής 
μάζας (GC‐MS/MS, LC‐MS/MS). 

ENGENE newsletter
Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση 

 

                Δοκιμές 
            Aρ.  Πιστ. 37‐3 
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Επισήμανση: Σε 337 ανέρχεται ο αριθμός των 
διαπιστευμένων δραστικών ουσιών, για αναλύσεις 
υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών που παρέχει το 
εργαστήριο ENGENE. Πολύ υψηλός σε σύγκριση με τα 
δεδομένα της ελληνικής αγοράς για υπηρεσίες 
εργαστηριακών δοκιμών /αναλύσεων.   
 
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
• Σπόροι σποράς (βάμβακος, καλαμποκιού, 

ρυζιού, σόγιας και τομάτας). 
• Κινούμενα αγαθά (σπόροι ή άλευρα σόγιας, 

καλαμποκιού, βάμβακος και ρυζιού). 
 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
• Μικροβιολογικές 
• Χημικές (διοξίνες, μυκοτοξίνες) 
• Βαρέα Μέταλλα 
• Αλλεργιογόνες ουσίες  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
AGRO 7, ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση για την 
πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων AGRO 7 ώστε 
οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι, όσα ζωικά 
προϊόντα θα φέρουν το συγκεκριμένο σήμα, δεν 
ταΐστηκαν με γενετικά τροποποιημένες 
ζωοτροφές. 
Οι όροι για την απόκτηση του σήματος 
προϋποθέτουν εργαστηριακούς ελέγχους και 
τήρηση ιχνηλασιμότητας και αφορά: 
1. Παραγωγή ζωοτροφών, για επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με πρώτες ύλες, πρόσθετες ύλες 
και προμίγματα. 

2. Εκτροφή ζώων, αιγοπρόβατα, βοοειδή, 
πουλερικά, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας κλπ. Τα 
οποία πρέπει να ταΐζονται με πιστοποιημένες 
ζωοτροφές.  

3. Σφαγεία. Σαφής διαχωρισμός των ζώων 
ανάλογα με το είδος και την προέλευση, 
τήρηση ιχνηλασιμότητας σε κάθε παραγωγικό 
στάδιο. 

4. Επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος, 
κρέατος, αβγών, ψαριών. Οι επιχειρήσεις 
πρέπει να τηρούν αρχείο προμηθευτών, 
ποσοτήτων, κίνησης προϊόντων σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 

5. Τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία ιχθύων. 
Το σήμα τοποθετείται στη συσκευασία, ενώ 
για χύμα διακίνηση, ξεχωριστά σε κάθε ψάρι.         

Το πρότυπο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του 
ΟΠΕΓΕΠ, www.agrocert.gr και τίθεται σε δίμηνη 
διαβούλευση. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΤΟ 
ENDOSULFAN 
Το Ddt ακόμα χρήσιμο κατά της ελονοσίας 

Οι εκπρόσωποι 127 
χωρών συναντήθηκαν 
στη Γενεύη και 
αποφάσισαν να 
προσθέσουν το 
Endosulfan, το οποίο 
είναι ένα νευροτοξικό 

εντομοκτόνο  και παράγεται από τη Bayer Crop 
Science, στη μαύρη λίστα της συνθήκης της 
Στοκχόλμης με σκοπό την πλήρη κατάργησή του 
έως το 2012. 
To Endosulfan είναι άκρως τοξικό και η δράση του 
παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν την 
επικινδυνότητα του εντομοκτόνου κυρίως σε 
παιδιά, σε εργάτες γης και σε όσους ζουν κοντά 
σε περιοχές όπου γίνεται χρήση. Το συγκεκριμένο 
εντομοκτόνο προκαλεί ναυτίες, εμετούς, 
σπασμούς, γενετικές αλλοιώσεις, ζημιές στο 
ανδρικό  αναπαραγωγικό σύστημα και αλλοιώνει 
το ενδοκρινικό σύστημα ανθρώπων και ζώων. Η 
έκθεση εμβρύων ακόμη και σε χαμηλές δόσεις 
υπάρχουν υποψίες ότι συνδέεται με τον αυτισμό 
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απώλεια 
συνείδησης και θάνατο. 
To Endosulfan χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο 
στη γεωργία, κυρίως σε καλλιέργειες βαμβακιού, 
καφέ και τσαγιού. Είναι το 22ο προϊόν που 
εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα της συνθήκης 
της Στοκχόλμης, η οποία υπογράφτηκε το 2001 
στην πρωτεύουσα της Σουηδίας από 151 κράτη. Η 
συνθήκη στοχεύει να αποκλείσει μια σειρά 
χημικών βιομηχανικών προϊόντων, επικίνδυνων 
και τοξικών για την υγεία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα οποία 
υπάρχουν σε διάφορα καταναλωτικά αγαθά. 
Επιπροσθέτως στο συνέδριο της Γενεύης 
συζητήθηκε η αναγκαιότητα της χρήσης του 
εντομοκτόνου Ddt για τον έλεγχο των φορέων 
ασθενειών, όπως τα κουνούπια φορείς του 
θανατηφόρου παράσιτου της ελονοσίας. Η 
Victoria Mupwaya, διευθύντρια του συμβουλίου 
ανάπτυξης της Ζάμπια εξήγησε πως ΄΄παρά τις 
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προσπάθειες η ελονοσία παραμένει μια 
τραγωδία για τον τρίτο κόσμο, με σχεδόν ένα 
εκατομμύριο θανάτους το χρόνο και πως είναι 
απαραίτητα όλα τα μέσα για να καταπολεμηθούν 
οι φορείς της ασθένειας΄΄.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ε150d – ΚΑΡΑΜΕΛΟΧΡΩΜΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
Το υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό 
Lancet Oncology δημοσιεύει μια μελέτη και μια 
λίστα ουσιών, εν δυνάμει καρκινογόνων.  Στη 
λίστα αυτή υπάρχει η χρωστική ουσία Ε150d, η 
οποία βρίσκεται σε πολλά αναψυκτικά και 
τρόφιμα.  
Βρίσκεται κυρίως σε αναψυκτικά, κόκα κόλες, 
καραμέλες, αλλά και σε σάλτσες σόγιας και ξύδια 
βαλσάμικα. Δηλαδή σε πολλά τρόφιμα τα οποία 
εμφανίζουν χρώμα καφέ σκούρο. Πρόκειται 
λοιπόν για το καραμελόχρωμα με τον κωδικό 
Ε150d, το οποίο σύμφωνα με την πρόσφατα 
δημοσιευμένη μελέτη στο Lancet Oncology 1 (του 
Απριλίου 2011), είναι πιθανώς καρκινογόνο. 
Κατηγορούμενο είναι ένα υποπροϊόν της 
συγκεκριμένης ουσίας το 4‐MEI 
(4metilimidazolo), κατάλοιπο ανεπιθύμητο κατά 
την παραγωγή της καραμέλας. Η έρευνα διεξήχθη 
από το Iarc 2, Διεθνές Εργαστήριο για την έρευνα 
σε καρκίνους, το οποίο κατέταξε το 4‐MEI, μεταξύ 
των 249 ουσιών, εν δυνάμει καρκινογόνων για 
τον άνθρωπο, δηλαδή στην ομάδα 2Β. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (ΕΗΔ) 
Η επιτρεπόμενη ημερήσια δόση είναι η ποσότητα 
μιας συγκεκριμένης ουσίας (π.χ. μια πρόσθετη 
ουσία σε κάποιο τρόφιμο ή το υπόλειμμα ενός 
φυτοφαρμάκου) στις τροφές ή στο πόσιμο νερό 
που μας επιτρέπεται να καταναλώνουμε 
ημερησίως και για όλη μας τη ζωή, χωρίς να 
προκληθεί ζημία στην υγεία μας. 
Η ΕΗΔ αναφέρεται στο σωματικό βάρος και 
μετριέται κυρίως σε χιλιοστόγραμμα (mg) της 
ουσίας, ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα. 
Ο προσδιορισμός της ΕΗΔ βασίζεται σε 
επιστημονική ανάλυση όλων των διαθέσιμων 
τοξικολογικών στοιχείων καθώς και σε 
μακροχρόνια τεστ σε ζώα, με παρατηρήσεις ή 
πειράματα σε μέγιστες συγκεντρώσεις (ΝΟΑΕL) 
μιας ουσίας, η οποία δεν θα προκαλέσει 
ανεπιθύμητες ενέργειες στον εκτεθειμένο 
πληθυσμό. 

Ο δείκτης (ΝΟΑΕL) καθορίζεται συμβατικά με 
όριο ασφαλείας 100, που δικαιολογεί τις 
διαφορές μεταξύ πειραματόζωων και ανθρώπων 
(δείκτης 10) και τις πιθανές διαφορές 
ευαισθησίας μεταξύ των ανθρώπων (ένα άλλο 
10). Η ευκαιριακή υπέρβαση της ΕΗΔ δεν πρέπει 
να προκαλεί ανησυχία, γιατί η ΕΗΔ υπολογίζεται 
στην καθημερινή έκθεση σε μια ουσία και για όλη 
τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.  
Για παράδειγμα: Η ΕΗΔ για ένα λάιτ γλυκαντικό 
φτάνει τα 40 χιλιοστόγραμμα (mg)/κιλό 
σωματικού βάρους. Δηλαδή ένας ενήλικος πρέπει 
να καταναλώσει τουλάχιστον 14 κουτιά λάιτ 
αναψυκτικού την ημέρα για να φτάσει τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη δόση.   
Πηγή: EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (MRL)  
ΟΙ καταναλωτές είναι εκτεθειμένοι σε 
φυτοφάρμακα γιατί αυτά βρίσκονται σε μικρές ή 
μεγάλες ποσότητες στις καλλιέργειες. Αυτές οι 
ποσότητες χαρακτηρίζονται ως υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων. 
Τα MRL είναι τα ανώτατα ανεκτά όρια των 
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με βάση νόμους, 
κανόνες και οδηγίες σε τρόφιμα και ζωοτροφές. 
Τα όρια αυτά πρέπει να είναι ασφαλή για όλους 
τους καταναλωτές και πρέπει να διατηρούνται το 
δυνατόν χαμηλότερα, για να προστατεύονται και 
τα πιο ευαίσθητα άτομα, όπως είναι τα παιδιά. 
Τα MRL ορίζονται μέσα από τις καλές γεωργικές 
πρακτικές και προσδιορίζεται η ελάχιστη 
ποσότητα φυτοφαρμάκου απαραίτητη να 
εγγυηθεί την προστασία μιας καλλιέργειας. 
Τα MRL χρησιμοποιούνται σχεδόν για όλα τα 
τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν 
τυποποιημένα και φρέσκα, αλλά και ζωικής 
προέλευσης όπως το γάλα κλπ.   
 
Ο έλεγχος γίνεται μέσω κατάλληλων μεθόδων και 
οργάνων σε διαπιστευμένα εργαστήρια, στη 
λογική της πρόληψης πιθανών κινδύνων από 
παράνομες πρακτικές και υψηλά όρια, στα οποία 
μπορούν να εκτεθούν καταναλωτές, εργαζόμενοι 
στους αγρούς και να επιβαρυνθεί το περιβάλλον.   
Πηγή EFSA:  EFSA recommends lower MRLs for several active 
substances used in pesticides   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Η ιχνηλασιμότητα μπήκε επίσημα, στη ζωή των 
ευρωπαίων καταναλωτών από το 2002 με τον 
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Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με υποχρέωση 
εφαρμογής για όλα τα κράτη μέλη το 2005. 
Με τον όρο ιχνηλασιμότητα εννοούμε τη 
δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης 
τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων, που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή 
ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να 
ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές σε 
όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και 
διανομής τους. 
Η ιχνηλασιμότητα είναι αναγκαία και 
υποχρεωτική γιατί αποτελεί το εργαλείο 
ανταπόκρισης σε πιθανούς κινδύνους που 
αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και μπορεί 
να διασφαλίσει πως όλα τα διατροφικά προϊόντα 
στην ΕΕ είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. 
Με τον τρόπο αυτό οι εθνικές αρχές μπορούν να 
διαγνώσουν έναν κίνδυνο και να τον εντοπίσουν 
στην πηγή, με στόχο να απομονώσουν το 
πρόβλημα και να εμποδίσουν επικίνδυνα 
τρόφιμα να φτάσουν τους καταναλωτές.  
Ένα πρόσφατο παράδειγμα διατροφικής κρίσης 
αποτέλεσε η ύπαρξη διοξινών σε τρόφιμα και η 
ανίχνευσή τους μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, 
αποδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα 
εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων και         
αυστηρών ελέγχων, ώστε με συνοπτικές 
διαδικασίες να απομονώνεται το μη ασφαλές 
τρόφιμο για τον καταναλωτή. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟΞΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 

 
Την περίοδο Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2010, η 
Γαλλική οργάνωση “Générations futures” έκανε 
αγορές από διαφορετικά σουπερμάρκετ, των 
περιοχών  Oise και Ile της Γαλλίας. Αγόρασε 
τρόφιμα, όχι βιολογικά, επιλέγοντας εκείνα που 
κυρίως καταναλώνει ένα δεκάχρονο παιδί, όπως 
μερέντα, φρούτα, λαχανικά, γάλα, νερό.  

Διαφορετικά εργαστήρια έκαναν τις αναλύσεις 
και τους ζητήθηκε να ψάξουν μερικές επικίνδυνες 
ουσίες, όπως: φθαλικές ενώσεις, διοξίνες, 
φουράνια, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα.  
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ένα παιδί 
στη διάρκεια του 24ώρου έρχεται σ’ επαφή με 
μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών κυρίως μέσω της 
διατροφής του. Αυτές οι ουσίες, για πολλούς 
ευρωπαϊκούς και αμερικάνικους φορείς και 
ινστιτούτα,  αναγνωρίζονται ή είναι ύποπτες για 
καρκινογενέσεις και ενδοκρινικές διαταραχές!  
Ευρέθησαν 128 χημικά κατάλοιπα, προερχόμενα 
από 81 διαφορετικές χημικές ουσίες. Η κατηγορία 
με τη μεγαλύτερη παρουσία είναι τα 
φυτοφάρμακα με 36 διαφορετικούς τύπους. Οι 
καρκινογόνες ουσίες ανέρχονται σε 47, ενώ οι 
ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές 
σε 37 και όλα μέσω των τροφίμων που ένα παιδί 
10 ετών καταναλώνει σε μία μόλις ημέρα . 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ε. COLI, ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ  
Από το 2003 γνώριζαν στην Ευρώπη τον κίνδυνο 

που αντιπροσωπεύει η 
τοξινογόνος E. Coli, αφού η 
αρμόδια επιτροπή είχε 
εκδώσει ανακοίνωση, που 
αφορούσε τις επιπτώσεις 

παραγόμενης τοξίνης σε κτηνοτροφικά προϊόντα, 
βοδινό κρέας, ωμό ή μη επαρκώς μαγειρεμένο 
και άλλων ζώων, κιμά, γάλα και προϊόντα 
γάλακτος, αλλά και νωπά προϊόντα, ιδίως 
σπόρους με φύτρο και μη παστεριωμένους 
χυμούς φρούτων και λαχανικών. 
                                                                                            
Η  εμφάνιση της τοξίνης τους τελευταίους δύο 
μήνες, όταν διαπιστώθηκαν τα πρώτα κρούσματα 
στην περιοχή του Αμβούργου, έχει στοιχίσει τη 
ζωή σε 37 ανθρώπους, ενώ επίσημα έχουν 
καταγραφεί πάνω από 3.400 περιπτώσεις με 
σοβαρά συμπτώματα μόλυνσης, προκαλώντας 
μεγάλο πανικό σε ολόκληρο τον κόσμο και 
καταστρέφοντας την ευρωπαϊκή αγορά φρούτων 
και λαχανικών.  
Το E. Coli ή κολοβάκιλος είναι ένας κοινός 
μικροοργανισμός, ένα βακτήριο το οποίο ζει 
ειρηνικά και χωρίς παρενέργειες στο έντερο των 
θερμόαιμων ζώων, συμπεριλαμβανομένου του 
ανθρώπου. Οι επιστήμονες ξέρουν, ότι 
τουλάχιστον 200 παθογόνα στελέχη είναι ήδη 
γνωστά και τα οποία ευθύνονται για τις 
τροφογενείς λοιμώξεις, διαρροϊκές παθήσεις κι 
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ενίοτε επικίνδυνα εντεροαιμορραγικά σύνδρομα 
στον άνθρωπο. Οι τοξίνες αυτές δεν προκαλούν 
μόνο έντονη αιμορραγική διάρροια, αλλά 
περνώντας στον κύκλο του αίματος προκαλούν 
σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια που σε ακραίες 
περιπτώσεις οδηγεί στο θανατηφόρο 
«αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο». 
Πολλά επιστημονικά εργαστήρια της Ευρώπης 
εργάζονται αυτόν τον καιρό εντατικά 
προσπαθώντας να εντοπίσουν όχι την αιτία, αλλά 
το μέσο διάδοσης της επιδημίας. 
 
Διάφορα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ήταν 
λάθος των γερμανών να ενοχοποιήσουν τα 
φρέσκα λαχανικά και οπωροκηπευτικά 
(αγγουράκια κλπ), προκαλώντας αναταραχή και 
ζημιές εκατομμυρίων στην ευρωπαϊκή  αγροτική 
παραγωγή. Αποκλείοντας όμως έτσι κι εντελώς 
αυθαίρετα άλλες εξίσου πιθανές πηγές μόλυνσης 
όπως το κρέας ή το νερό περιέπεσαν σε σοβαρά 
επιστημονικά σφάλματα.  
 
Αυτές όμως οι αξιοπερίεργες ερευνητικές 
εμμονές και προκαταλήψεις,  υποστηρίζουν άλλοι 
επιστημονικοί φορείς αποπροσανατόλισαν τις 

έρευνες έως 
τώρα. Κι 
επιμένουν ότι, η 
προσοχή των 
ερευνητών θα 
έπρεπε εξ’ αρχής 
να είχε στραφεί 
στις εντατικές 

εκτροφές γουρουνιών, οι οποίες υπάρχουν σε 
μεγάλο αριθμό στη βόρεια Γερμανία. Στις 
εκτροφές αυτές γίνεται συστηματική χρήση 
υψηλότατων δόσεων μιγμάτων αντιβιοτικών, με 
συνέπεια την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
βακτηρίων, τοξινών κλπ με αποτέλεσμα τα ήδη 
υπάρχοντα αντιβιοτικά κι αυτός ο τύπος 
φαρμάκων να καθίστανται αδύναμα ή 
αναποτελεσματικά και να χρειάζονται συνεχώς 
ισχυρότερα, όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για τον 
άνθρωπο.     
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Κοινή δήλωση του ευρωπαϊκού κέντρου για την 
πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών (ECDC)  
και της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των 
τροφίμων (EFSA).  

Στις 22 Μαΐου 2011 η Γερμανία ανακοίνωσε μια 
σημαντική αύξηση κρουσμάτων ασθενών, με 
συμπτώματα αιμολυτικά και αιμορραγικές 
διάρροιες, τα οποία προκλήθηκαν από το 
βακτήριο E Coli και την παραγωγή μιας 
επικίνδυνης τοξίνης. Υπήρξαν κρούσματα και σε 
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η ασθένεια εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά κάτω 
των 5 ετών ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το 
80% των ασθενών ήταν ενήλικες, με ιδιαίτερη 
προτίμηση στις γυναίκες (68%). 
 
Οδηγίες για αποφυγή μόλυνσης 

 Πολύ καλό πλύσιμο των χεριών 
Πολύ καλό πλύσιμο των χεριών, ξέπλυμα και 
στέγνωμα με χαρτί κουζίνας ή με πάνινες 
πετσέτες (να πλένονται συχνά σε τουλάχιστον 
60°C): 
• πριν ετοιμάσουμε, σερβίρουμε ή 

καταναλώσουμε τροφές 
• μετά το μπάνιο ή αν έχουμε αλλάξει πάνες 
• αν έχουμε πιάσει φρέσκα λαχανικά, ρίζες ή 

κρέας 
• αν έχουμε έρθει σε επαφή με ζώα στην 

ύπαιθρο 
• αν έχουμε έρθει σε επαφή με κόπρανα 

οικιακών ζώων  
 

 Χειρισμός των τροφίμων 
• όλοι όσοι υποφέρουν από διάρροιες και 

εμέτους πρέπει ν’ αποφεύγουν να χειρίζονται 
τρόφιμα 

• το κρέας και ο κιμάς πρέπει να 
ψήνονται/βράζονται πολύ καλά 

• όλα τα φρούτα με φλούδα πρέπει να 
ξεφλουδίζονται και να πλένονται κάτω από 
τρεχούμενο νερό 

• όλα τα λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά 
κάτω από τρεχούμενο νερό, κυρίως όσα δεν 
θα καταναλωθούν βραστά. 

• όλα τα λαχανικά με ρίζα πρέπει να 
ξεφλουδίζονται και να πλένονται κάτω από 
τρεχούμενο νερό 

• ένα καλό ψήσιμο των λαχανικών και του 
κρέατος σκοτώνει βακτήρια και ιούς πριν την 
εκδήλωση της ασθένειας 

• αποφύγετε τη διασταυρωμένη μόλυνση, 
δηλαδή τη μεταφορά βακτηριδίων από ένα 
ωμό τρόφιμο με ένα έτοιμο προς 
κατανάλωση ή ψημένο. Για παράδειγμα 
χρησιμοποιείτε άλλο μαχαίρι για το ωμό ή 
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ψημένο κρέας κι άλλο για τα φρούτα και 
λαχανικά, τα οποία μετά τη χρήση να 
πλένονται με απορρυπαντικό.    

Περισσότερα:    
• DG Sanco: Request for urgent scientific and 

technical assistance  
•  EFSA acceptance letter  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Η ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

Η οικονομική κρίση 
έχει χτυπήσει και τη 
χημική βιομηχανία, 
αλλά ο όμιλος 
Μονσάντο κερδίζει. 
Το πρώτο τρίμηνο 
του 2011 ο 
αγροχημικός γίγαντας 

παρουσίασε κέρδη 6 εκ. δολαρίων και το 
αποτέλεσμα οφείλεται στις πωλήσεις σπόρων και 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.  
Το πρώτο τρίμηνο του 2010, ο όμιλος είχε 
καταγράψει ζημιές, οι οποίες ανέρχονταν σε 19 
εκ. δολάρια.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GMOs  

Οδηγίες σχετικά με την 
αξιολόγηση του κινδύνου των 
γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών και των 
προϊόντων τους, που 
προορίζονται για χρήση σε 
τρόφιμα και τροφές. Οι 

οδηγίες αποτελούν μελέτες και συμπεράσματα 
του συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Πάρμα 
Ιταλίας (Μάϊος 2011).  
Περισσότερα στην ιστοσελίδα της EFSA 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ 
Οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων και ποτών στις 
ΗΠΑ το 2010 ανήλθαν στα 26,7 δις δολάρια, 7,7% 
περισσότερο από το 2009.    
Ενώ οι συνολικές πωλήσεις βιολογικών, που 
περιλαμβάνει και τα προϊόντα μη τρόφιμα 
ανήλθε στα 28,7 δις δολάρια +9,7% από το 2009. 
Ενώ οι πωλήσεις  βιολογικών φρούτων και 
λαχανικών παρουσίασαν αύξηση 11,8%, πάντα σε 
σχέση με το 2009. 
Οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων 
αντιπροσωπεύουν το 4% των συνολικών 
πωλήσεων τροφίμων και ποτών. 

Σύμφωνα με την έρευνα, τα σούπερ μάρκετ, 
υπερμάρκετ είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο των 
πωλήσεων βιολογικών προϊόντων (54%), ενώ το 

39% διοχετεύθηκε μέσω 
των δικτύων των 
παραγωγών και των 
καταστημάτων. Το 
υπόλοιπο ποσοστό 
αφορά πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου, αγορές 
αγροτών, ταχυδρομείου, 
εξαγωγών και 

εξειδικευμένα καταστήματα μπουτίκ.    
Στις ΗΠΑ καλλιεργούνται 1,95 εκατ. εκτάρια (19,5 
εκατ. στρέμματα), τα οποία βρίσκονται κυρίως 
στην Καλιφόρνια, Βόρεια Ντακότα, Μινεσότα, 
Μοντάνα. Πηγή: Organic Trade Association OTA 

 
Εκθέσεις – Εκδηλώσεις ‐ Συνέδρια   

 
 5ο Διεθνές Φεστιβάλ νήσου Ρόδου 2011, 

(28/5‐3/7/2011), www.medievalfestival.gr  
 Γενετικά Τροποποιημένα: Από την έρευνα 

στην πράξη, (28‐29/6/2011), Διεθνές Συνέδριο, 
Website: www.aab.org.uk/contentok.php?id=110&b
asket=wwsshowconfdets   

 Fruit Logistica (ASIA), (07‐09/09/2011) Hong 
Kong   Πληροφορίες... 

 SANA, 23rd International exhibition of 
natural products, (08 – 11/09/2011),  Μπολόνια, 
Ιταλία, www.sana.it/ 

 11η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας (22 – 
25/09/2011),  , Καρδίτσα, www.oikologikigiorti.gr 

 17th Organic World Congress 2011 (28/9 – 
1/10/2011),  Gyeonggi Paldang, Ν. Κορέα, 
www.ifoam.org/kowc2011 

 Γιορτή τοπικής ανάπτυξης, (1‐2/10/2011) 
Ορχομενός Βοιωτίας  

 IFOAM General Assembly 2011, (3 – 
5/10/2011), Gyeonggi Paldang, Ν. Κορέα, 
www.kowc2011.org/eng/ 

 Middle East Natural & Organic Products Expo 
(MENOPE) 2011, (5 – 7/12/2011), Dubai, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
www.naturalproductme.com 


