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ΣΙΤΑΡΙ GΜΟ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Με αφορμή την απόφαση της Μ. Βρετανίας να 

ξεκινήσει την άνοιξη του 2012, την πειραματική 

καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου σιτα

ανθεκτικό στις αφίδες, η κ

το σιτάρι  (Canadian 

αποφάσισε ότι ΄΄δεν υπάρχει ενδιαφέρον στην 

αγορά για σιτάρι γενετικά τροποποιημένο, γιατί 

δεν προσφέρει κανένα οικονομικό πλεονέκτημα 

ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί μονοπώλιο στον 

τομέα των σιτηρών, εκπροσωπώντας τα 

ενδιαφέροντα 75.000 αγροτών, που τοποθετείται 

επίσημα ενάντια στην εμπορευματοποίηση 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 

Ο Καναδάς  είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 

παγκοσμίως σκληρού σίτου, με σχεδόν 4,5 εκατ. 

τόνους. Στο παρελθόν η CWB

παραγωγοί δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό των 

γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών γιατί οι 

καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν

κάτι παραπάνω για ποικιλίες συμβατικές και 

βιολογικές.  

Οι κλιματικές αλλαγές, η προβλεπόμενη αύξηση 

του παγκόσμιου πληθυσμού και οι 

κερδοσκοπικές ενέργειες στον αγροτικό τομέα 

έχουν καταστήσει την αύξηση της παραγωγής 

δημητριακών αναγκαία, ενώ παράλληλα 
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ΜΟ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 
Με αφορμή την απόφαση της Μ. Βρετανίας να 

ξεκινήσει την άνοιξη του 2012, την πειραματική 

γενετικά τροποποιημένου σιταριού, 

ανθεκτικό στις αφίδες, η καναδική οργάνωση για 

 Wheat Board –CWB) 

υπάρχει ενδιαφέρον στην 

αγορά για σιτάρι γενετικά τροποποιημένο, γιατί 

δεν προσφέρει κανένα οικονομικό πλεονέκτημα 

στους παραγωγούς του 

Καναδά και δεν αρέσει 

στους καταναλωτές΄΄.  

Δεν είναι η πρώτη 

φορά που η CWB, 

οργανισμός με κρατική 

συμμετοχή, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί μονοπώλιο στον 

τομέα των σιτηρών, εκπροσωπώντας τα 

ενδιαφέροντα 75.000 αγροτών, που τοποθετείται 

επίσημα ενάντια στην εμπορευματοποίηση 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.  

είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 

του, με σχεδόν 4,5 εκατ. 

CWB έχει δηλώσει ότι οι 

παραγωγοί δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό των 

γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών γιατί οι 

καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 

κάτι παραπάνω για ποικιλίες συμβατικές και 

Οι κλιματικές αλλαγές, η προβλεπόμενη αύξηση 

του παγκόσμιου πληθυσμού και οι 

κερδοσκοπικές ενέργειες στον αγροτικό τομέα 

έχουν καταστήσει την αύξηση της παραγωγής 

δημητριακών αναγκαία, ενώ παράλληλα έχει 
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ενισχυθεί η προοπτική των GMO ως η πλέον 

ιδανική.  

Τον περασμένο Ιούνιο παρουσιάστηκε στο Παρίσι 

μια συμφωνία των τριών μεγαλυτέρων 

εξαγωγέων σιταριού Αυστραλίας, Καναδά, ΗΠΑ, 

International Research Initiative for Wheat 

Improvement (IRIWI), για την προώθηση της 

έρευνας μέσα από προγράμματα βελτίωσης των 

σιτηρών. 

Περισσότερα: NO MARKET FOR GENETICALLY MODIFIED 

WHEAT, CWB SAYS 

========================================= 
GMO, Η BASF ETOIMAZETAI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ ΄΄FORTUNA΄΄ 

Η γερμανική πολυεθνική εταιρεία Basf κατέθεσε 

αίτηση στην ΕΕ για καλλιέργεια και 

εμπορευματοποίηση μιας πατάτας, η οποία θα 

φέρει το όνομα ΄΄Fortuna΄΄, με γενετική 

τροποποίηση. Η ΄΄Fortuna΄΄ προορίζεται για 

κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα. 

Η αίτηση ακολουθεί 

την έγκριση που έλαβε 

από την ΕΕ μια άλλη 

πατάτα η ΄΄Amflora΄΄, 

αλλά μόνο για 

καλλιέργεια και όχι για 

διατροφική χρήση.  Η εισαγωγή στην αγορά, 

εάν βεβαίως εγκριθεί, προβλέπεται για το 2014 

ή 2015. 

Η νέα πατάτα θα είναι γενετικά προφυλαγμένη 

από μια ασθένεια, τον περονόσπορο της 

πατάτας, ασθένεια που προσβάλει το φυτό και 

στάθηκε η αιτία μεγάλων καταστροφών στις 

καλλιέργειες τον τελευταίο αιώνα.  

Έως σήμερα η ΕΕ έχει εγκρίνει για εμπορικούς 

σκοπούς μόνο δύο GMO: το καλαμπόκι 

ΜΟΝ810 της Monsanto και την πατάτα Amflora 

της Basf. Η πατάτα Amflora, αν και ουσιαστικά 

παράγεται για βιομηχανική χρήση, μπορεί να 

γίνει αποδεκτή και για διατροφική χρήση, 

εφόσον βρίσκεται κάτω από το όριο του 0,9%.  

Μόλις πριν ένα χρόνο στη Σουηδία βρέθηκαν 

καλλιέργειες πατάτας επιμολυσμένες με την 

ποικιλία Amflora, η οποία δεν είχε εγκριθεί από 

την ΕΕ και αποφασίστηκε η καταστροφή τους, 

ενώ η Basf δικαιολογήθηκε ότι αυτό οφείλεται 

σε ανθρώπινο λάθος.   

Πολλοί φορείς στην αναφορά της είδησης, 

επισημαίνουν ότι τα περισσότερα κράτη της ΕΕ, 

έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους στους ΓΤΟ, 

γιατί ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί η 

χρησιμότητά τους για τον καταναλωτή και η 

ζημιά που μακροχρόνια προκαλούν στο 

περιβάλλον είναι μεγαλύτερη από τα όποια 

μεσοπρόθεσμα οφέλη.      

========================================= 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΟΝ810 ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 

Με δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ και υπογραφή του 

υφυπουργού Γιάννη Δριβελέγκα, απαγορεύεται 
για δύο χρόνια η καλλιέργεια αραβοσίτου που 
έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα ίσχυε αντίστοιχη 

απαγόρευση, που όμως αφορούσε μόνο τις 

εγγεγραμμένες ποικιλίες υβριδίων του κοινοτικού 

καταλόγου, γεγονός που οδηγούσε στην 

αναγκαιότητα της περιοδικής ανανέωσης κάθε 

νέου υβριδίου που εμφανιζόταν στην αγορά.  

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός «με την απόφαση 
αυτή συνεχίζουμε αταλάντευτα την πολιτική 
απαγόρευσης της καλλιέργειας 
τροποποιημένων φυτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
οι έως τώρα διαδικασίες απλοποιούνται και 

γίνονται πιο αποτελεσματικές, 
δεδομένου ότι κάθε νέο 
υβρίδιο αραβοσίτου με την 
τροποποίηση ΜΟΝ810, τίθεται 
αυτόματα εκτός καλλιέργειας 
στη χώρα μας».  

Διευκρίνισε δε ότι η εν λόγω 

απόφαση σύντομα θα 

κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδευόμενη από τα 

νέα επιστημονικά δεδομένα. 

Να σημειωθεί ότι η συνολική απαγόρευση της 

γενετικής τροποποίησης ΜΟΝ810 στη χώρα μας 

στηρίχθηκε σε ήδη υπάρχοντα επιστημονικά 

στοιχεία, αλλά και σε νέα συμπληρωματικά, τα 

οποία αφορούν πιθανό κίνδυνο για το 

περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, καθώς και τη 

μελισσοκομία. 

========================================= 
ΕΕ, ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΣΚΟΡΔΟ ΕΓΙΝΕ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ 
Η ΕΕ δημοσίευσε στην επίσημη κοινοτική 

εφημερίδα της, ότι από 1
ης

 Νοεμβρίου έγινε 

εγγραφή στον κατάλογο των προϊόντων ΠΟΠ 

και ΠΓΕ, κατόπιν αίτησης 

της Κίνας, του σκόρδου 

jinxiang da suan. Όπως 

είναι γνωστό η ΕΕ έδωσε 

τη δυνατότητα εγγραφής 

προϊόντων στον επίσημο 

κατάλογο και σε χώρες εκτός Ευρώπης, κατόπιν 
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αιτήματος της παγκόσμιας οργάνωσης 

εμπορίου (ΠΟΕ), θέλοντας να θέσει τις βάσεις 

για την αμοιβαία αναγνώριση επωνυμιών.  

Το γεγονός προκάλεσε έντονες ανησυχίες στους 

ευρωπαίους παραγωγούς σκόρδου γιατί, ο 

ανταγωνισμός με την Κίνα (πρώτη παγκοσμίως 

στην παραγωγή σκόρδων και πέντε φορές 

μεγαλύτερη από εκείνη της Ευρώπης), θα 

αποβεί μοιραίος για τους ευρωπαίους. Η 

ανησυχία είναι δικαιολογημένη γιατί το κινέζικο 

σκόρδο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ΕΕ με την 

επωνυμία του, χωρίς αναφορά στην προέλευση, 

ξεγελώντας τους καταναλωτές, παρόλο που 

αυτό το άνοιγμα της αμοιβαίας αναγνώρισης 

μπορεί να ευνοήσει άλλους παραγωγικούς 

τομείς. 

Επιπλέον δυσαρέσκεια προκαλεί σε πολλούς 

ευρωπαίους παραγωγούς σκόρδου, οι οποίοι 

προσπαθούν από πολλά χρόνια διακαώς να 

εντάξουν το προϊόν τους στον συγκεκριμένο 

κατάλογο ΠΟΠ και ΠΓΕ, λαμβάνοντας αρνητικές 

απαντήσεις, ότι τάχα αυτό θα δημιουργούσε 

πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Και το κινέζικο 

σκόρδο έγινε αποδεκτό μέσα σε λίγους μήνες.          

========================================= 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΕΠΠΕ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τον 

κανονισμό 2081/92, για την προστασία των 

γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών 

προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των 

τροφίμων και τον κανονισμό 2082/92, για τις 

βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων 

και τροφίμων. Ο σκοπός του κανονισμού 2081/92 

είναι η προστασία των ονομασιών, ενώ ο σκοπός 

του κανονισμού 2082/92 είναι κυρίως η 

προστασία των παραδοσιακών συνταγών.   

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς και στο 

πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού της κοινής 

αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη 

δυνατότητα να στραφούν σε μορφές 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω 

της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. 

Η αναγνώριση ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ για τα 

γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα δίνει τη 

δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως 

των μειονεκτικών και απομακρυσμένων 

περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα 

που παρουσιάζουν εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας το εισόδημά τους 

με τις καλύτερες τιμές που επιτυχαίνουν στην 

αγορά και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να 

αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για 

τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική 

καταγωγή τους. 

 
Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - 
ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός 

συγκεκριμένου τόπου ή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις μιας 

χώρας, το οποίο 

χρησιμοποιείται στην 

περιγραφή ενός γεωργικού 

προϊόντος ή ενός τροφίμου 

που κατάγεται από αυτήν την 

περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και 

του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά 

οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο 

γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους 

φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του 

οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η 

επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - 
ΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας 

περιοχής, ενός συγκεκριμένου 

τόπου ή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μιας χώρας, το 

οποίο χρησιμοποιείται στην 

περιγραφή ενός γεωργικού 

προϊόντος ή ενός τροφίμου 

που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το 

συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μία 

συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο 

χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη 

γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η 

παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η 

επεξεργασία πραγματοποιούνται στην 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Τα «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα 
- ΕΠΠΕ» είναι κυρίως 

προϊόντα μεταποίησης που 

χαρακτηρίζονται από τη 

σύσταση ή τον τρόπο 

παρασκευής τους, που έχει 

ιστορία δεκαετιών ή και 

αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη 

και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις 

παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα 

προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και 

τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων 
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πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής 

καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες 

παραγωγής και μεταποίησης 

========================================= 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΦΛΟΥΔΕΣ ΤΩΝ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ…   
Γνωρίζετε ότι στη φλούδα του κρεμμυδιού είναι 

συγκεντρωμένες πολλές 

ουσίες χρήσιμες στην 

υγεία; Αυτό προκύπτει 

από έρευνα που διεξήχθη 

από ερευνητές του 

πανεπιστημίου της 

Μαδρίτης, οι οποίοι προσθέτουν επίσης, ότι οι 

πιο σκούρες φλούδες είναι πιο πλούσιες σε 

ωφέλιμα συστατικά από τις ανοιχτόχρωμες. 

Τα εξωτερικά στρώματα του κρεμμυδιού, 

περιέχουν υψηλό αριθμό ινών, φαινόλες και 

φλαβονοειδή, που έχουν μεγάλες 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Από τη μελέτη 

προκύπτει ακόμη ότι και τα υπόλοιπα 

επιφανειακά στρώματα του κρεμμυδιού, αυτά 

που συνήθως πετιούνται, είναι πλούσια σε 

συστατικά. Οι ουσίες αυτές μειώνουν τον κίνδυνο 

από ασθένειες της καρδιάς, διαβήτη τύπου 2, 

παχυσαρκίας, προβλήματα δυσπεψίας, καρκίνου 

του εντέρου κι άλλου τύπου. Γι’ αυτό οι 

επιστήμονες προτρέπουν να μην αγνοούμε τα 

συγκεκριμένα στρώματα των κρεμμυδιών.  

========================================= 

Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ FSA ΝΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η FSA - Food Standard 

Agency – ετοιμάζεται να 

προωθήσει μια εκπαιδευτική 

καμπάνια σχετικά με τη 

διατροφική ασφάλεια στα 

φρέσκα λαχανικά, ως 

αποτέλεσμα της πρόσφατης επιδημίας της 

E.Coli, η οποία προκάλεσε ουκ ολίγα 

προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η καμπάνια, δημιούργημα του ινστιτούτου 

Dare, θα διαρκέσει ένα μήνα, θα ξεκινήσει από 

τη Σκωτία και την Ουαλία και θα συνεχίσει στη 

Β. Ιρλανδία μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2011 και 2 

Ιανουαρίου 2012. Παραδόξως η καμπάνια δε θα 

υλοποιηθεί στην Αγγλία. Οι βρετανικές αρχές, 

πριν λίγες ημέρες, αρνήθηκαν την έγκριση. Ένας 

εκπρόσωπος δικαιολόγησε την επιλογή 

εξηγώντας πως θα ήταν προτιμότερο η FSA να 

απευθυνθεί στους παραγωγούς και εμπόρους, 

οι οποίοι θα πρέπει να κατανοήσουν και να 

αναλάβουν την ευθύνη της προώθησης των 

μηνυμάτων αναφορικά με τη διατροφική 

ασφάλεια.   Πηγή: The Grocer   

========================================= 
ECOLABEL, Η ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΣΕ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
Το Ecolabel είναι το ευρωπαϊκό σήμα 

οικολογικής ποιότητας που επιβραβεύει τα 

προϊόντα με υψηλά ποιοτικά στάνταρντ 

αναφορικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Με τον Κανονισμό ΕΕ 66/2010 η 

εφαρμογή του σήματος επεκτείνεται σε όλα τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

καταναλώνονται στην ευρωπαϊκή αγορά, εκτός 

των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική 

χρήση.  

Για να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα εφαρμογής 

του σήματος Ecolabel στα προϊόντα διατροφής 

και στις ζωοτροφές η 

Επιτροπή παρήγγειλε μια 

ειδική μελέτη, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6, 

παρ. 5 του Κανονισμού ΕΕ 

66/2010. 

Οι στόχοι που τέθηκαν από 

την Επιτροπή για να 

διερευνηθούν από τη μελέτη ήταν: 

1. Να εξεταστεί η δυνατότητα εισαγωγής 

αξιόπιστων και εφαρμόσιμων 

περιβαλλοντικών κριτηρίων για όλη τη 

διάρκεια ζωής των τροφίμων, ποτών και 

ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των 

προϊόντων των ψαριών και των 

ιχθυοκαλλιεργειών. 

2. Να εξεταστεί η προστιθέμενη αξία και οι 

πιθανές συνέπειες από την εισαγωγή αυτών 

των κριτηρίων και να εφαρμοσθεί το 

σύστημα που χρησιμοποιεί η βιολογική 

γεωργία στην ετικετοποίηση των προϊόντων 

της σε διάφορους τομείς και συγχρόνως τις 

συνέπειες που αυτό θα δημιουργούσε στα 

πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. 

3. Ανάλογα με τα αποτελέσματα στα σημεία 1 

& 2, να εξεταστεί η πιθανότητα το σήμα 

Ecolabel να χρησιμοποιείται μόνο από τα 
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πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα (όπου 

αυτό είναι δυνατό).     

Η μελέτη υλοποιήθηκε από τη βρετανική εταιρεία 

συμβούλων, η οποία συνεργάστηκε με το τμήμα 

αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του 

πανεπιστημίου Göttingen και το ελβετικό 

ερευνητικό ινστιτούτο για τη βιολογική γεωργία 

(FIBL). Τον περασμένο Μάιο είχε υλοποιηθεί ένα 

σεμινάριο με το συγκεκριμένο θέμα, του οποίου 

τα αποτελέσματα θα δείτε ΕΔΩ. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία ήδη 

δημοσιεύθηκαν, μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ. 

Πηγή:ΕΕ 
========================================= 

ΗΠΑ, Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΤΑ GMO 
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 

Ότι οι ΗΠΑ, η χώρα των ΓΤΟ, θα μπορούσε να 

αποκτήσει πιο προωθημένη συνείδηση των 

κινδύνων και των ασαφειών ενός συστήματος 

παραγωγής, κινούμενου στη λογική του 

μονόδρομου δεν ήταν και 

πολύ αναμενόμενο. 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε 

η πορεία των 313 μιλίων 

από τη Νέα Υόρκη στην 

πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, 

την παγκόσμια ημέρα 

διατροφής, που κινητοποίησε χιλιάδες πολίτες 

με στόχο να επιστήσει την προσοχή της κοινής 

γνώμης και των αρχών για το ζήτημα των GMO. 

Δεκαπέντε ημέρες πορείας, από 1 έως 16 

Οκτωβρίου, για να διεκδικήσουν το δικαίωμα 

στη γνώση. 

Ένα δικαίωμα της καμπάνιας "Just Label it", που 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή 

των αμερικανών, οι οποίοι ζητούν υποχρεωτική 

ετικέτα στα προϊόντα GMO. Το αίτημα 

παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο από το  Center for 

Food Safety στη Food and Drug Administration 

(FDA), τον οργανισμό που ελέγχει τους γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς στις ΗΠΑ και 

διεκδικεί για το 93% των αμερικανών (στοιχείο 

πρόσφατης εθνικής έρευνας του "National 

Survey of Healthcare consumers: Genetically 

Engineered Food" της Thomson Reuter) το 

δικαίωμα να επιλέγουν συνειδητά τι θα 

καταναλώνουν ως τροφή τους. Η έλλειψη 

ετικέτας που θα δείχνει τη γενετική προέλευση ή 

την παρουσία ΓΤΟ είναι αποπροσανατολιστική 

για τους καταναλωτές.  

Η καμπάνια ενημέρωσης και διαμαρτυρίας που 

βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συλλογή υπογραφών 

στην ιστοσελίδα www.justlabelit.org, είναι εκ 

των πραγμάτων συνδεδεμένη με την ποιότητα 

και την ασφάλεια της διατροφής των 

ευρωπαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες 

και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και 

Ευρώπης. 

Η υποχρεωτική παρουσία μιας ετικέτας στα 

προϊόντα GMO, θα δημιουργούσε συνθήκες 

διαφάνειας στην επιλογή προϊόντων για τους 

αμερικανούς καταναλωτές, διαμορφώνοντας 

νέες διατροφικές συνήθειες, με πιθανές 

προεκτάσεις και στις ευρωπαϊκές αγορές.  

========================================= 

ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ ΜΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΄΄ΦΟΒΟ΄΄ 
Ζυγίζει όσο μια αρκούδα 

grizzly. Είναι η πιο 

μεγάλη κολοκύθα στον 

κόσμο και ζυγίζει 680 

κιλά. Ιδιοκτήτης της φάρμας που εξέθρεψε την 

αφύσικη κολοκύθα ο Joel Jarvis από το Οντάριο 

του Καναδά.  
========================================= 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ 
ΝΤΟΠΙΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
Μια έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία DLG 

(Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft  - 

Γερμανική εταιρεία για τη γεωργία), 

επιβεβαιώνει την ήδη 

καταγεγραμμένη τάση των 

γερμανών καταναλωτών, 

την προτίμησή τους στα  

τοπικά προϊόντα. 

Στη Γερμανία υπάρχουν 44 

αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών 

αγροτικών προϊόντων, οι οποίες καλλιεργούν 

περίπου 70 ποικιλίες λαχανικών 

(συμπεριλαμβανομένων των βοτάνων), και 

περίπου 20 ποικιλίες φρούτων. Έως πριν λίγο 

καιρό τα προϊόντα αυτά πωλούνταν απευθείας 

από τους παραγωγούς ή μέσω των λαϊκών 

αγορών, αλλά η κατάσταση φαίνεται πως 

αλλάζει.  

Η τάση που επικρατεί για μείωση των δαπανών 

μεταφοράς και των εκπομπών του CO2, η 

πεποίθηση του καταναλωτή για την ανώτερη 

ποιότητα των τοπικών προϊόντων, σπρώχνει τις 

μεγάλες αλυσίδες να αυξήσουν τις αγορές 

προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς. Σύμφωνα 
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με τη μελέτη το 96% των αλυσίδων επιλέγει να 

προμηθεύεται και να διαθέτει στους πελάτες 

τους τοπικά προϊόντα.    

========================================= 

ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΟ 78% ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Σύμφωνα με μια 

δημοσιευμένη μελέτη του 

Organic Trade Association 

(OTA), το ποσοστό των 

αμερικανικών οικογενειών 

που δήλωσε ότι αγοράζει 

βιολογικά προϊόντα, 

αυξήθηκε στο 78%, το υψηλότερο των 

τελευταίων χρόνων, παρά τις αρνητικές 

οικονομικές συγκυρίες. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 1.300 οικογένειες. 

Τέσσερις οικογένειες στις δέκα, δήλωσαν ότι 

αγοράζουν περισσότερα βιολογικά προϊόντα 

από την προηγούμενη χρονιά, ενώ σχεδόν οι 

μισοί γονείς (σχεδόν 48%), αποκάλυψε ότι το 

κύριο κίνητρό τους στην επιλογή οφείλεται στην 

πεποίθησή τους ότι τα οργανικά προϊόντα 

΄΄είναι πιο υγιεινά για τους ίδιους και τα παιδιά 

τους΄΄.  Άλλα δύο σημαντικά κίνητρα για την 

αγορά που προέκυψαν από την έρευνα, αφορά 

τον φόβο για τις επιπτώσεις από τα κατάλοιπα 

των φυτοφαρμάκων, ορμονών και αντιβιοτικών 

στα τρόφιμα για τα παιδιά καθώς και η 

επιθυμία να περιορίσουν την κατανάλωση 

μεταποιημένων τροφίμων.  

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή του 

κανονισμού για τα βιολογικά, το 72% των 

γονέων αναγνωρίζει ως ‘’οικείο’’ το σήμα USDA 

Organic. Επιπλέον η μελέτη έχει καταγράψει ότι 

τρεις οικογένειες στις δέκα είναι νέοι 

καταναλωτές βιολογικών προϊόντων. Η 

ιδιαιτερότητα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη να 

εντατικοποιηθεί περαιτέρω η ευαισθητοποίηση 

των καταναλωτών στις αξίες και τα οφέλη των 

βιολογικών προϊόντων.  Πηγή: Fruitnet 

========================================= 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις 

προηγούμενες ημέρες δύο κανονισμούς για τη 

χρήση πρόσθετων στα τρόφιμα. Ο πρώτος 

κανονισμός αφορά τα πρόσθετα στα τρόφιμα 

και θα έχει εφαρμογή από τον Ιούνιο 2013. Στον 

κατάλογο που εμπεριέχεται και ο οποίος θα 

υπάρχει στο διαδίκτυο θα επιτρέπει άμεση 

πρόσβαση σε καταναλωτές και σε επιχειρήσεις 

τροφίμων καθώς και 

στις επιβλέπουσες 

αρχές, παρέχοντας τη 

δυνατότητα σε όλους 

να προσδιορίζουν 

εύκολα τα  πρόσθετα 

που είναι εγκεκριμένα για κάθε τρόφιμο. Στον 

κατάλογο του δεύτερου κανονισμού θα 

καταγράφονται τα πρόσθετα στα συστατικά των 

τροφίμων, όπως για παράδειγμα ένζυμα, 

αρωματικές ύλες, διατροφικά στοιχεία κλπ και 

θα έχει εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη 

δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα των 

ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  

΄΄Η εφαρμογή των δύο κανονισμών για τα 

πρόσθετα θα προσφέρει νέες δυνατότητες 

στους πολίτες και στη βιομηχανία, θα γίνει 

ευκολότερο για όλους τους ενδιαφερόμενους 

να γνωρίζουν επακριβώς ποια πρόσθετα 

επιτρέπονται στα τρόφιμα και ταυτόχρονα οι 

επιχειρήσεις τροφίμων να αναπτύξουν 

μεθόδους και καινοτόμα προϊόντα 

ασφαλέστερα για τον καταναλωτή ΄΄, δήλωσε ο 

John Dalli, Eπίτροπος για την υγεία των 

καταναλωτών.    Πηγή: AIOL 

========================================= 
ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ 

αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης 

πιστοποιητικών ασφαλείας, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του από 26.03.2008 σχετικού 

μνημονίου μεταξύ ΕΕ και Ρωσικής ομοσπονδίας 

για κοινοτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης 

που εξάγονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, 

διευκρινίζεται ότι αίρεται αυτή η υποχρέωση. Η 

άρση της υποχρέωσης αφορά την ασφάλεια των 

φυτικών προϊόντων για υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νιτρικά και 

νιτρώδη που εξάγονται από την ΕΕ στη Ρωσική 

Ομοσπονδία και προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

Η ανακοίνωση αφορά εξαγωγικούς φορείς, 

συσκευαστήρια, εμπόρους αγροτικών 

προϊόντων, αγροτικούς συνεταιρισμούς, 

αγρότες, εργαστήρια αναλύσεων υπολειμμάτων 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καταστήματα 

εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων κλπ). 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου οι εξαγωγές των 

αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης προς 

τη Ρωσική Ομοσπονδία να μην αντιμετωπίσουν 

προβλήματα, μετά από τη θετική εξέλιξη, να 

τηρούνται στο ακέραιο οι όροι και οι 

προϋποθέσεις που αφορούν τα ρωσικά Ανώτατα 

Όρια Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και η πλήρης συμμόρφωση με αυτά. 

Τα σχετικά όρια είναι διαθέσιμα από την ΕΕ στην 

ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/ru

_requirements_MRL_pesticides_en.htm. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία αν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τα 

ρωσικά όρια υπολειμμάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι σκόπιμη 

η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου. 

========================================= 
ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών 
Στον Ασωπό και στη Μεσσαπία στην Εύβοια, 

σήμερα το ελεγκτικό κενό που καλούνται να 

καλύψουν οι ΕΥΕΠ, ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ είναι τριπλό: 

1. Υπάρχουν περιβαλλοντικές οχλήσεις και 

μάλλον λιγοστοί έλεγχοι με μικρά πρόστιμα 

(αρμοδιότητα ΕΥΕΠ). 

2. Λειτουργούν εταιρείες (που μερικές είναι 

και ρυπαίνουσες), έχοντας πιστοποίηση 

κατά ISO9001 (ποιότητα) ή ISO14001 

(περιβάλλον) ή ISO22000 (ασφάλεια 

τροφίμων) (αρμοδιότητα ΕΣΥΔ) και 

3. Παράγονται τρόφιμα με χρήση αμφίβολης 

καταλληλότητας νερού (αρμοδιότητα 

ΕΦΕΤ). 

Συνεπώς μόνον αν συντονιστούν αυτοί οι τρεις 

Οργανισμοί μπορεί να γίνει κάτι θετικό. Ώστε να 

πάψει ή έστω να μειωθεί η επιμόλυνση της 

διατροφικής αλυσίδας … Ουτοπικό; 

Γ. Ζαμπετάκης 

Επίκουρος καθηγητής Χημείας τροφίμων, ΕΚΠΑ 

izabet@chem.uoa.gr 

www.zabetakis.net   

========================================= 
 

 

 

 

Εκθέσεις – Εκδηλώσεις 
⇒ 16-17/11/2011, WORLD FRUIT & VEGETABLE 

EXPO 2011,  Λονδίνο 

⇒ 25-28/11/2011, Ecofestival 2011, Έκθεση 

Βιολογικών προϊόντων + 2ο Φεστιβάλ-Έκθεση 
Παραδοσιακά Προϊόντα του Κόσμου 2011 + 
ΕΛΤΡΟΠ, Έκθεση ελληνικών Τροφίμων και Ποτών, 
MEC Παιανίας  www.ecofestival.gr 
http://www.traditionalproducts.gr 

⇒ 26/11/2011, Αφρός και φυσαλίδες. Έκθεση 

αφρωδών οίνων. Ξενοδοχείο Μ. Βρετανία. 

Διοργάνωση Vinetum 

⇒ 02-05/12/2011, BIOENERGY. Έκθεση για τη 

βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. Expo Athens, 

Πληροφορίες: http://bioenergyexpo.gr/ 
⇒ 5 – 7/12/2011,  Middle East Natural & Organic 

Products Expo (MENOPE) 2011, Dubai, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, www.naturalproductme.com 

⇒ 06-07/12/2011, Biopesticides 2011. Διεθνές 
συνέδριο για τη βιολογική αντιμετώπιση εχθρών 
των φυτών. Crowne Plaza, Άμστερνταμ, Ολλανδία. 

Διοργάνωση: Informa Life Sciences. Πληροφορίες:  

www.informaglobalevents.com/event/biopesticides  

⇒ 12/12/2011, Ημέρες καριέρας στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο. Πληροφορίες στο 210-5294817  

⇒ 8 – 10/02/2012, FRUIT LOGISTICA 2012, Βερολίνο, 

Γερμανία 
⇒ 15-18/02/2012, BIOFACH, Παγκόσμια Έκθεση 

Βιολογικών Προϊόντων, Νυρεμβέργη, Γερμανία 

⇒ 21/04/2012, 12η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής 

Ντόπιων Ποικιλιών, www.peliti.gr 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕNGENE 
 

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

• 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 (παγωτά, μπισκότα,  φρυγανιές, κρουασάν κ.ά.),  

• 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). 

 

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 δοκιμών/αναλύσεων, γεγονός που αυξάνει την  αξιοπιστία της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 

εταιρείας προς τον καταναλωτή, ενώ  προσφέρει υψηλότερη διασφάλιση στην εγκυρότητα του αποτελέσματος.  

 

� 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  

• Ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων 

• Αναλύσεις νερών & εδάφους  


