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ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ)

 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ, ΤΙΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ;
 

Η παρουσία των Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών (ΓΤΟ) στα τρόφιμα 

και στις ζωοτροφές είναι 

ανεπιθύμητη από το μεγαλύτερο 

μέρος των αλυσίδων σούπερ 

μάρκετ και από τις περισσότερες 

βιομηχανίες και επιχειρήσεις τροφίμων.

 

Oι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 1829/2003 & 

1830/2003 επιτρέπουν για τους εγκεκριμένους 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την 

τυχαία παρουσία ποσότητας ΓΤΟ, κατώτερη του 

0,9%, αρκεί να αποδεικνύεται η τυχαία 

επιμόλυνση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και 

για το μεγαλύτερο μέρος των ποικιλιών (κυρίως 

μη εγκεκριμένων), το όριο που ορίζει ο νόμος 

είναι 0%. 

Κάποιες επιχειρήσεις

πιστοποιητικά των προμηθευτών τους. Άλλες, 

παρόλο που ζητούν αντίστοιχα πιστοποιητικά 

από τους προμηθευτές τους, θεωρούν 

απαραίτητη τη διεξαγωγή ελέγχων και 

διακριβώσεων από τις ίδιες. Όμως ελάχιστες 

επιχειρήσεις (παγκοσμίως), έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούν σε 

εργαστήρια αυτού του είδους τις δοκιμές. 

Σε ποιον λοιπόν πρέπει να απευθύνονται; 
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ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ) 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ, ΤΙΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ; 

Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών (ΓΤΟ) στα τρόφιμα 

και στις ζωοτροφές είναι 

το μεγαλύτερο 

μέρος των αλυσίδων σούπερ 

μάρκετ και από τις περισσότερες 

βιομηχανίες και επιχειρήσεις τροφίμων. 

ι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 1829/2003 & 

1830/2003 επιτρέπουν για τους εγκεκριμένους 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την 

ητας ΓΤΟ, κατώτερη του 

0,9%, αρκεί να αποδεικνύεται η τυχαία 

επιμόλυνση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και 

για το μεγαλύτερο μέρος των ποικιλιών (κυρίως 

μη εγκεκριμένων), το όριο που ορίζει ο νόμος 

Κάποιες επιχειρήσεις, αρκούνται στα 

ά των προμηθευτών τους. Άλλες, 

παρόλο που ζητούν αντίστοιχα πιστοποιητικά 

από τους προμηθευτές τους, θεωρούν 

απαραίτητη τη διεξαγωγή ελέγχων και 

διακριβώσεων από τις ίδιες. Όμως ελάχιστες 

επιχειρήσεις (παγκοσμίως), έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούν σε δικά τους 

εργαστήρια αυτού του είδους τις δοκιμές.  

Σε ποιον λοιπόν πρέπει να απευθύνονται;  
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Συμβουλευτικά η γνώμη μας αποτυπώνεται στα 

κάτωθι:   

 

1. Στην περίπτωση που το προϊόν σας ή οι 

πρώτες ύλες περιέχουν σπόρους σόγιας ή 
καλαμποκιού ή αποτελούνται από μίγματα 

(μεταποιημένα προϊόντα) και δεν έχουν 

υποστεί θερμική επεξεργασία μεγαλύτερη 

των 60
ο
 C (στην περίπτωση της σόγιας), θα 

πρέπει να επιδιώξετε την ανάλυσή του, 

μέσω ενός διαπιστευμένου για τις 

μεθόδους εργαστηρίου κι όχι γενικά 

διαπιστευμένου. Το εργαστήριο θα 

διερευνήσει την παρουσία DNA, των 

τυπικών πρωτεϊνών GMOs.  

2. Ζητήστε μια πρόταση από δύο διαφορετικά 

εργαστήρια. Ο έλεγχος των προσφορών θα 

σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες και όχι 

μόνο για τις τιμές. 

3. Ζητήστε από τα εργαστήρια, αποδείξεις 

αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε 

διεργαστηριακούς ελέγχους για ανίχνευση 

GMOs, ποιοι και πότε έγιναν. 

4. Ζητήστε πρωτίστως μια ποιοτική ανάλυση, 

το είδος και σύνολο των μεθόδων που 

χρησιμοποιεί και εάν το όριο ανίχνευσης 

είναι ίσο ή μικρότερο του 0,1%. Κατόπιν και 

μόνο στα δείγματα που στην ανίχνευση 

γενετικής τροποποίησης έδωσαν θετικό 

αποτέλεσμα, μπορεί το εργαστήριο να 

προχωρήσει σε ποσοτικό προσδιορισμό ή 

ενδεχόμενα σε έρευνα της ταυτότητας της 

γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας (δηλαδή 

ποια ποικιλία καλαμποκιού; ποια ποικιλία 

σόγιας;).  

5. Εάν χρειασθεί να προχωρήσετε σε ποσοτική 

ανάλυση, ζητήστε να σας προσδιορίζουν με 

ακρίβεια και λεπτομέρειες, τις αναλυτικές 

μεθόδους που χρησιμοποιεί το εργαστήριο. 

6. Ζητήστε από τα εργαστήρια να σας 

βοηθήσουν στη διαδικασία της 

δειγματοληψίας. Ένα δείγμα το οποίο δεν 

είναι αντιπροσωπευτικό, δεν θα δώσει 

αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά 

αποτελέσματα της παρτίδας ή της 

ποσότητας που θέλετε να ελέγξετε. 

7. Ξεχάστε την ιδέα πως όλα τα εργαστήρια 

είναι αξιόπιστα σε αυτό το πεδίο. Η μείωση 

της επικινδυνότητας, η αξιοπιστία του 

πιστοποιητικού και η διασφάλιση της 

επιχείρησης περνάει διαμέσου των 

ποιοτικών και όχι διαμέσου λίγων 

ποσοτικών αναλύσεων.  

8. Εάν θέλετε να γνωρίζετε όλη την αλήθεια 

για ένα δείγμα, χρησιμοποιείστε 

ταυτόχρονα περισσότερα του ενός 

εργαστηρίων ή επιλέξτε το εργαστήριο 

αφού έχετε διασταυρώσει την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων του.  
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΤ ΣΕ ΣΟΓΙΑ & 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ  
Σόγια 
Με βάση πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα το 

70% της σόγιας που καλλιεργείται παγκοσμίως 

σήμερα είναι ΓΤ. Και ενώ τα προηγούμενα χρόνια 

η κυρίως καλλιεργούμενη ποικιλία ήταν η 

Roundup Ready™  σόγια, σήμερα αυξάνει 

ραγδαία ο αριθμός των νέων ΓΤ ποικιλιών που 

αναπτύσσονται από τις εταιρείες και εισέρχονται 

στην αγορά.  Οι ποικιλίες αυτές διαθέτουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές 

εισερχόμενες αλληλουχίες, με αποτέλεσμα ο 

κλασικός  έλεγχος παρουσίας ΓΤ με ανίχνευση 

υποκινητή CMV 35S  και των τερματικών 

αλληλουχιών  NOS terminator να μην επαρκεί.   

Συνολικά σήμερα αναφέρονται 17 διαφορετικές 

ποικιλίες σόγιας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 

ποικιλίες Roundup RReady2Yield™, TREUS™, 
Optimum™ GAT™ δεν διαθέτουν ούτε 35S ούτε 

NOS terminator στοιχεία.   

Επίσης κάθε μέθοδος απευθείας ποσοτικού 
προσδιορισμού σε δείγματα σόγιας ανιχνεύει και 

ποσοτικοποιεί μία μόνο συγκεκριμένη ΓΤΟ 

ποικιλία συνήθως την Roundup Ready™  σόγια. 

Συνεπώς, ένας τέτοιος έλεγχος είναι ελλιπής και 

περιορισμένος και σε καμία περίπτωση δεν 

διασφαλίζει ότι, προϊόν με αποτέλεσμα ≤0,9% 

Roundup Ready™ δεν χρήζει επισήμανσης καθώς 

ενδέχεται να  περιέχει και άλλες εγκεκριμένες 

ή/και μη εγκεκριμένες ποικιλίες.      

 

Καλαμπόκι 
Στη περίπτωση του καλαμποκιού, για το οποίο 

αναφέρονται περισσότερα από 64 GM events,  

ανάλυση  απευθείας ποσοτικού προσδιορισμού 

επίσης δεν επαρκεί για ασφαλή συμπεράσματα. 

Δείγμα καλαμποκιού με αποτέλεσμα ≤0,9% (με 

υπολογισμό του ποσοστού 35S  ως προς το ολικό 

γονιδίωμα καλαμποκιού) ενδέχεται να περιέχει 

και μη εγκεκριμένες ποικιλίες. Στην περίπτωση 

αυτή απαιτούνται επιπλέον αντιδράσεις  
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ταυτοποίησης των επιμέρους ποικιλιών 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το 

δείγμα/προϊόν  είναι κατάλληλο για διακίνηση 

στην ευρωπαϊκή αγορά.  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
Η μεθοδολογία για τον έλεγχο γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών που 

ακολουθείται σήμερα, με βάση τη διεθνή και 

ευρωπαϊκή πρακτική, στηρίζεται στην αρχή 

της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

(PCR), σε γεωργικά προϊόντα, πρώτες ύλες 

και επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα δείγματα 

αναλύονται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• Ποιοτικός έλεγχος  
Ο ποιοτικός έλεγχος ανίχνευσης ΓΤ διεξάγεται 

με τις εξειδικευμένες αντιδράσεις PCR και 

Real Time PCR σε προϊόντα σόγιας, 

καλαμποκιού, βαμβακιού, τομάτας, ρυζιού 

και πατάτας. 

• Ποσοτικός έλεγχος  
Ο ποσοτικός έλεγχος διεξάγεται με την 

τεχνική TaqMan
TM

 Assay (Real Time PCR) σε 

προϊόντα που περιέχουν σόγια και καλαμπόκι. 

• Αναλύσεις ταυτοποίησης 
Οι αναλύσεις ταυτοποίησης αφορούν 

εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες ποικιλίες 

σε δείγματα σόγιας, καλαμποκιού, ρυζιού και 

πατάτας. 

• Αναλύσεις ανίχνευσης και ταυτοποίησης 
ζωικού DNA 

Οι αναλύσεις ανίχνευσης και ταυτοποίησης 

ζωικού DNA διεξάγονται με εξειδικευμένες 

αντιδράσεις PCR και Real Time PCR σε 

τρόφιμα και ζωοτροφές.  

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους Γενετικώς 

Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) θεσπίστηκε 

για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του '90.  

Ως Γενετικά Τροποποιημένος ορίζεται ο 

οργανισμός, εξαιρουμένων των ανθρώπινων 

όντων, του οποίου το γενετικό υλικό έχει 

τροποποιηθεί κατά τρόπο που δεν συμβαίνει 

φυσιολογικά με τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό 

ανασυνδυασμό.  

 
Oι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 1829/2003 & 

1830/2003 εφαρμόζονται στα τρόφιμα και στις 

ζωοτροφές, που περιέχουν ή αποτελούνται από 

ΓΤΟ, ή παράγονται από/ ή περιέχουν συστατικά 

που παράγονται από ΓΤΟ και προορίζονται για 

τον τελικό καταναλωτή ή για μονάδες ομαδικής 

εστίασης στην Κοινότητα. 
Δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα που περιέχουν 

υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται 

από ΓΤΟ σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 0,9 % 

για κάθε μεμονωμένο συστατικό 

τροφίμων ή επί τροφίμου που αποτελείται από 

ένα μόνο συστατικό, εφόσον η παρουσία αυτή 

είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη. 

Δεν εφαρμόζεται στις ζωοτροφές που περιέχουν 

υλικό που περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από 

ΓΤΟ σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 0,9 % της 

ζωοτροφής και κάθε ζωοτροφής από την οποία 

συντίθεται, υπό την προϋπόθεση ότι η παρουσία 

αυτή είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη. 

 

Για να αποδειχθεί ότι η παρουσία του υλικού 

αυτού είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τεκμήρια στις αρμόδιες αρχές, ότι 

έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της 

παρουσίας τέτοιων υλικών. 

 

Μπορούν να καθορισθούν κατάλληλα 

χαμηλότερα όρια σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 35 παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά 

ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από 

ΓΤΟ ή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος 

της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

 

Γενικές Διατάξεις 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. Ο Κανονισμός 

1829/2003 τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 

298/2008 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες 

που ανατίθενται στην Επιτροπή.  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την 

ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα 

τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από 

γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής, για την 

καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης 
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αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.  
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/2004 της Επιτροπής, 

σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 

αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων 

τροφίμων και ζωοτροφών, την κοινοποίηση 

υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς 

αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένου 

υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου.  
Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, για τη σκόπιμη ελευθέρωση 

γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο 

περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 

90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου . Η Οδηγία αυτή έχει 

τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς 1829/2003 και 

1830/2003 (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο 

κείμενο). 

Κανονισμός 1981/2006 σχετικά με λεπτομερείς 

κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 32 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 

κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τους γενετικώς 

τροποποιημένους οργανισμούς. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1829/2003/ΕΚ η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί το Κοινοτικό μητρώο 

γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών 

(εγκρίσεις, αποσύρσεις, έκτακτα μέτρα), το οποίο είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:  

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.

cfm  

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

 
‘‘ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ’’ ΣΤΙΣ  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  
 
Στις αποδείξεις των ταμειακών μηχανών, οι 

οποίες χρησιμοποιούν μη ανακυκλώσιμο χαρτί, 

περιέχονται επικίνδυνες χημικές ουσίες για τον 

οργανισμό. 

Δεν έχει επισημανθεί επαρκώς και ούτε είναι σε 

γνώση όλων ότι, στους 

κάδους ανακύκλωσης 

όπου συλλέγονται 

χαρτιά, δεν πρέπει να 

πετιούνται οι 

αποδείξεις των 

ταμειακών μηχανών, 

αλλά και εκείνες κάποιων διπλότυπων ή 

τριπλότυπων  αποδείξεων. 

Οι αποδείξεις και άλλα παρεμφερή δεν 

παράγονται με την ίδια μέθοδο, όπως το απλό 

χαρτί, αλλά με έναν ειδικό τρόπο. Αυτή η 

θερμική κάρτα δεν είναι ανακυκλώσιμη. Για να 

την αναγνωρίσουμε αρκεί να παρατηρήσουμε με 

προσοχή, γιατί είναι λίγο ή πολύ γυαλιστερή από 

τη μία της πλευρά. Του ιδίου τύπου είναι και οι 

αποδείξεις που δίνουν τα ΑΤΜ, των 

ηλεκτρονικών ζυγαριών, κάποιων φωτοτυπικών 

μηχανημάτων και φαξ, τα αεροπορικά εισιτήρια 

κ.ά. 

Το συγκεκριμένο χαρτί στη μια πλευρά του είναι 

καλυμμένο με χρώμα και μια χημική ουσία, η 

οποία αλλάζει το χρώμα του χαρτιού στα σημεία 

που θερμαίνεται πατώντας πλήκτρα ή αριθμούς. 

Γι’ αυτό το λόγο ο συγκεκριμένος τύπος χαρτιού 

είναι περιζήτητος σε όλες τις εκτυπώσεις όπου 

δεν χρησιμοποιείται μελάνι για την εκτύπωση, 

αλλά μια θερμική κεφαλή. Στην ουσία το μελάνι 

βρίσκεται μέσα στο χαρτί κι εμφανίζεται όταν 

υφίσταται κάποια πίεση. Αυτή είναι και η αιτία 

που οι συγκεκριμένες αποδείξεις τείνουν να 

‘’ξεθωριάζουν’’ με την πάροδο του χρόνου ή 

όταν εκτίθενται στον ήλιο ή σε αντίστοιχες 

συνθήκες θέρμανσης. 

Όμως εκτός του ότι δεν είναι ανακυκλώσιμες οι 

αποδείξεις αυτές, είναι κι επικίνδυνες για την 

υγεία μας. Περιέχουν την ουσία δισφαινόλη Α -

bisfenol (BpA)-, έναν ενδοκρινικό παρεμποδιστή  
ενδοκρινικό παράγοντα. Με αυτόν τον όρο 

χαρακτηρίζονται εκείνες οι τεχνητές ουσίες που 

δεν δένουν με τους ορμονικούς υποδοχείς των 

ορμονών (για παράδειγμα ο τυροειδής αδένας). 

Η δράση των ενδοκρινικών παραγόντων είναι 

δύσκολο να ανιχνευθεί γιατί είναι πολύ αργή, 

και συνήθως αυτές οι ουσίες αποθηκεύονται σε 

πολύ μικρές δόσεις.  Μεταξύ των διαφόρων 

ενοχλήσεων που προκαλεί η BpA -η οποία 

βρίσκεται και στα φυτοφάρμακα- είναι και η 

στειρότητα. 

Η συγκέντρωση της ουσίας αυτής στις αποδείξεις, 

σύμφωνα με τον Tomas Oestberg, χημικό 

περιβάλλοντος  στο ινστιτούτο Jegrelius για την 

πράσινη χημεία είναι της τάξης του 1,5%, 

περίπου χίλιες φορές υψηλότερη από ότι στα 

παιδικά μπιμπερό, το οποίο έχει απαγορευτεί σε 

πολλά κράτη. Επιπλέον η BpA μπορεί να 

αποθηκευθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Εάν 

κρατάμε αποδείξεις ταμειακών (ή άλλου τύπου) 

για μεγάλο διάστημα στο πορτοφόλι, στην 

τσάντα ή σε κάποιο κουτί θα ‘’επιμολύνουμε’’ το 

περιεχόμενο της τσάντας και όλων των σημείων 

συλλογής.        
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Επειδή όμως η έκδοση των αποδείξεων είναι 

υποχρεωτική, όπως και η συλλογή από τον κάθε 

συναλλασσόμενο, δεν μπορούμε να κάνουμε 

πολλά, εκτός ίσως, να ευαισθητοποιήσουμε τους 

επιχειρηματίες στο πρόβλημα. Από την άλλη ο 

κίνδυνος αφορά και τους ίδιους σε μεγαλύτερο 

βαθμό, κυρίως τους ταμίες, οι οποίοι 

καθημερινά έρχονται σε επαφή με πολλά μέτρα 

χαρτιού.  

Σε χώρες όπως η Σουηδία μερικές αλυσίδες 

σουπερμάρκετ έχουν αντικαταστήσει το θερμικό 

χαρτί το οποίο περιέχει την ουσία BpA με άλλο 

τύπου χαρτιού, το οποίο βέβαια κοστίζει 

περισσότερο. Δυστυχώς όμως το κόστος πολλές 

φορές καθορίζει τις επιλογές των 

επιχειρηματιών στο οικονομικό πεδίο.        

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

Η BASF ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΄΄Η ΓΗΡΑΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΄΄ 

Η Basf, πρωτοπόρα παγκοσμίως στη χημεία, 

ανακοίνωσε ότι σταματάει την ανάπτυξη και 

εμπορευματοποίηση νέων 

γενετικά τροποποιημένων 

προϊόντων, που προορίζονται 

για την Ευρώπη, λόγω της 

άρνησης πολλών χωρών να 

τα αποδεχθούν. 

Αυτό προκύπτει σε σύνθεση, 

από μια ανακοίνωση του 

γερμανικού ομίλου. ΄΄Είμαστε σίγουροι ότι οι 

πράσινες βιοτεχνολογίες θα είναι σημαντικές 

για τον εικοστό πρώτο αιώνα, αλλά σήμερα δεν 

είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία των 

καταναλωτών, των γεωργών και των πολιτικών 

σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, περιλαμβάνει 

η ανακοίνωση της Basf. Και συνεχίζει η 

ανακοίνωση, ΄΄για το λόγο αυτό δεν έχει αξία -

σε οικονομικό επίπεδο- να συνεχίσουμε τις 

επενδύσεις σε προϊόντα τα οποία θα πρέπει να 

καλλιεργούνται αποκλειστικά γι’ αυτές τις 

αγορές΄΄. 

 

Η Basf Plant Science θα σταματήσει να 

καλλιεργεί τη γενετικά τροποποιημένη πατάτα 

Amflora, η οποία εγκρίθηκε στην Ευρώπη το 

2010 και ΄΄θα επικεντρωθεί σε αγορές λιγότερο 

καχύποπτες στα βιοτεχνολογικά προϊόντα, όπως 

είναι η Βόρειος και Νότιος Αμερική και η Ασία΄΄.  

Αποφασίστηκε ότι η γενική διεύθυνση της Basf 

Plant Science θα μεταφερθεί μέσα στα δύο 

επόμενα χρόνια από τη Limburgerhof της 

Γερμανίας στις ΗΠΑ, στη Raleigh της Βόρειας 

Καρολίνας. Η απόφαση αυτή θα κοστίσει τη 

θέση σε 140 εργαζόμενους, οι οποίοι θα 

μειωθούν από 157 σε 11 εργαζόμενους. 

Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την αίτηση για 

έγκριση των ποικιλιών πατάτας Amadea, Modena 

e Fortuna, που έχει υποβάλλει στην ΕΕ. 
======================================== 
 
ΙΤΑΛΙΑ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
Ξέσπασε πόλεμος στην Ιταλία για μια 

ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των γιατρών 

παιδίατρων (FIMP), όπου προτρέπουν τους γονείς 

να μη δίνουν στα 

μωρά (0-3 ετών), 

φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά, αλλά 

μόνο βιομηχανικά 

προϊόντα 

κατάλληλα για την 

ηλικία τους.  Ακόμη 

στην ανακοίνωση 

υπάρχει η σοβαρότατη καταγγελία ότι το 50% των 

φρέσκων φρούτων και το 35% των δημητριακών 

περιέχουν υψηλά επίπεδα φυτοφαρμάκων 

επικίνδυνα για τη διατροφή των παιδιών.   

Άμεσες υπήρξαν οι αντιδράσεις από φορείς του 

κλάδου, αλλά και από την ένωση γιατρών 

παιδιάτρων (ACP), οι οποίοι κατηγόρησαν την 

ομοσπονδία ότι κινείται υπέρ συγκεκριμένων 

συμφερόντων και ότι δημιουργεί πανικό στην 

κοινωνία. Υποστηρίζουν ότι η ανακοίνωση είναι 

μια κρυφή διαφήμιση και υπενθυμίζουν ότι σε 

όλη την ΕΕ, από το Σεπτέμβριο του 2008 τέθηκε 

σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός (396/2005 του 

ΕΚ και της ΕΕ, 23.2.2005) με τον οποίο 

τροποποιούνται τα όρια για τα υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων και προσδιορίζονται επακριβώς 

τα ποσοτικά όρια ανοχής για τη διατροφική 

ασφάλεια ενηλίκων και παιδιών. Οι παιδίατροι 

της ACP προτείνουν στους γονείς να 

διατρέφονται με φρούτα και λαχανικά, τα παιδιά 

και όλη η οικογένεια, επιλέγοντας όπου είναι 

εφικτό βιολογικά προϊόντα.  

Άμεση υπήρξε και η ανταπάντηση του προέδρου 

της FIMP, ότι ‘’τα στοιχεία είναι επίσημα και ότι 
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εφέτος τα δείγματα με υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων ανέβηκαν στο 57%’’.  

Θέση στην αντιπαράθεση πήραν και οι υπουργοί 

υγείας και γεωργίας δηλώνοντας ότι ‘’υπερβάσεις 

υπήρξαν μόνο στο 0,6% των φρέσκων φρούτων 

και στο 0,3% των δημητριακών σε αντιδιαστολή 

με το 3,5% των δειγμάτων με ευρήματα που 

ισχύει στην Ευρώπη. Και μάλιστα προτείνει την 

κατανάλωση πέντε μερίδων φρουτολαχανικών 

ημερησίως, ακολουθώντας τους βασικούς 

κανόνες υγιεινής για προσεκτικό πλύσιμο και 

όπου χρειάζεται και ξεφλούδισμα’’.  

Σημείωση: Σε έρευνα του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το 

Μάρτιο 2005, η οποία  πραγματοποιήθηκε σε 150 

δείγματα φρούτων της αγοράς, εντοπίστηκε η 

ουσία παραθείο (Parathion), οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο απαγορευμένο από το 2003 καθώς 

και άλλα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 

συγκεκριμένα:  

Στο 27% των φρούτων υπήρξαν ευρήματα με 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ 0% σε 

βιολογικά φρούτα. 

Με το ξεφλούδισμα το παραθείο απομακρύνθηκε 

κατά 99,1% σε μήλα Αριδαίας, ενώ με το πλύσιμο 

κατά 32,7%. 

Με το ξεφλούδισμα υπάρχει σχετική ή μεγάλη 

προφύλαξη από τα φυτοφάρμακα, αλλά χάνονται 

βιταμίνες και θρεπτικές  φυτικές ουσίες, 

απαραίτητες για μια πλήρη και σωστή διατροφή. 
========================================= 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Σε ποιον ανήκει η επιστήμη; Σε αυτόν που την 
προωθεί, σε αυτόν που τη χρηματοδοτεί, σε 
αυτόν που ωφελείται;  Ποιος πρέπει να είναι ο 
ρόλος της κοινωνίας στον προσδιορισμό των 
στόχων και των αποτελεσμάτων της 
επιστημονικής έρευνας; Σε ποια μορφή πρέπει 
να υλοποιείται η λεγόμενη ¨συμμετοχική 
έρευνα¨; 
 
Οι συζητήσεις  για τη διαχείριση της 

επιστημονικής έρευνας και την έλλειψη 

δημοκρατίας έχουν  ξεκινήσει από τις αρχές της 

δεκαετίας του 90. Πολλοί θεωρητικοί έχουν στο 

μεταξύ υπογραμίσει τη σπουδαιότητα της 

εμπλοκής της κοινωνίας στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Πρωταρχικός σκοπός ήταν να 

πλησιάσουν επιστήμη και κοινωνία και 

να υπάρξουν εγγυήσεις δημοκρατικής 

νομιμότητας στους θεσμούς και στους 

εμπλεκόμενους, διασφαλίζοντας διαφάνεια και 

υπευθυνότητα. Την ίδια περίοδο κάποιες 

κυβερνήσεις αρχίζουν να αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα εφαρμογής πολιτικών για τις 

επιστήμες πιο ανοιχτές στη συμμετοχή και τη 

συνεισφορά της κοινωνίας.  

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων είναι 

πενιχρά. Στο ίδιο 

συμπέρασμα 

κατέληξαν και 

κάποιες μελέτες που 

έγιναν σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, γι’ αυτό 

σήμερα ο διάλογος 

επικεντρώνεται στη διάκριση των διαφόρων 

μεθοδολογιών συμμετοχής και στους στόχους, 

με σκοπό να προσδιορισθούν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές.  

Τα τελευταία χρόνια τα οφέλη που προέκυψαν 

από ένα συμμετοχικό μοντέλο στην 

επιστημονική έρευνα, έχουν επισημανθεί από 

διαφορετικούς διεθνείς οργανισμούς. Η 

αντικειμενική αξία των στοιχείων, έρχεται να  

νομιμοποιηθεί όταν οι περιπτώσεις αφορούν την 

έρευνα στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις διεθνών 

οργανισμών, ξεκινώντας από τον FAO, 

αναγνωρίζεται η ανάγκη να ξεπερασθεί το 

τωρινό μοντέλο της έρευνας, στο οποίο αυτοί 

που οφελούνται είναι άλλοι εκτός των άμεσων 

πρωταγωνιστών.  

Με βάση τις εμπειρίες που μέχρι στιγμής έχουν 

αποκτηθεί αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων δημιουργεί μικρότερη 

σύγκρουση συμφερόντων, μεγαλύτερη 
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διείσδυση στα προϊόντα της έρευνας, δίνοντας 

κίνητρα για ανανέωση των προϊόντων και τω 

διαδικασιών.  

Για παράδειγμα το επιστημονικό συμμετοχικό 

πρόγραμμα CURA (Community

Research Alliance1), της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης του Καναδά, στα πλαίσια των 

χρηματοδοτήσεων για τη στρατηγική έρευνα και 

το PICRI (Partenariats Istitutions-Citoyens

la Recherche e l'Innovation), 

βοήθειας των περιφερειών, αποτελούν δύο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις επένδυσης στην 

παραγωγικότητα.   

Από την επονομαζόμενη Citizen Science

δημόσιες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις τα 

τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι 

φόρμες συμμετοχής της κοινωνίας στην 

επιστήμη, αλλά με τρόπο 

συμβουλευτικό, δηλαδή το κοινό 

καλείται να ΄΄παίξει κάνοντας τον 

επιστήμονα΄΄ ή να εκφραστεί σε κάποιο ήδη 

υπάρχον αποτέλεσμα ή σε μια πρόταση ήδη 

επεξεργασμένη. 

Η συμμετοχική έρευνα μπορεί και πρέπει να 

είναι κάτι περισσότερο, να εμπλέκει την 

κοινωνία με ουσιαστικό τρόπο στον 

προσδιορισμό των στόχων και προϊόντων της 

επιστημονικής έρευνας, σε μια μορφή 

δημοκρατικότητας των διαδικασιών της γνώσης. 

  
Participatory Research and On-Farm Management of 

Agricultural Biodiversity in Europe 

Center for advancement of informal science 

education 

 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ - ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
 

Γνωρίζετε ότι, υπάρχουν περισσότερες 

καρκινογόνες ουσίες σε ένα μόνο φλιτζάνι καφέ 

παρά στα υπολείμματα φυτοπροστατευτικού

προϊόντος σε ένα τρόφιμο, που ένας άνθρωπος 

καταναλώνει σε έναν ολόκληρο χρόνο.  

(Ε.ΣΥ.Φ. – Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας)

 

,  ΜΟΡΙΑΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική 
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διείσδυση στα προϊόντα της έρευνας, δίνοντας 

των προϊόντων και τω 

Για παράδειγμα το επιστημονικό συμμετοχικό 

Community-University 

ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης του Καναδά, στα πλαίσια των 

χρηματοδοτήσεων για τη στρατηγική έρευνα και 

Citoyens pour 

, πρόγραμμα 

βοήθειας των περιφερειών, αποτελούν δύο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις επένδυσης στην 

Science έως τις 

δημόσιες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις τα 

πολλαπλασιαστεί οι 

φόρμες συμμετοχής της κοινωνίας στην 

επιστήμη, αλλά με τρόπο 

συμβουλευτικό, δηλαδή το κοινό 

παίξει κάνοντας τον 

επιστήμονα΄΄ ή να εκφραστεί σε κάποιο ήδη 

υπάρχον αποτέλεσμα ή σε μια πρόταση ήδη 

Η συμμετοχική έρευνα μπορεί και πρέπει να 

είναι κάτι περισσότερο, να εμπλέκει την 

κοινωνία με ουσιαστικό τρόπο στον 

προσδιορισμό των στόχων και προϊόντων της 

επιστημονικής έρευνας, σε μια μορφή 

τικότητας των διαδικασιών της γνώσης.  

Farm Management of 

Center for advancement of informal science 

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

Γνωρίζετε ότι, υπάρχουν περισσότερες 

καρκινογόνες ουσίες σε ένα μόνο φλιτζάνι καφέ 

παρά στα υπολείμματα φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος σε ένα τρόφιμο, που ένας άνθρωπος 

καταναλώνει σε έναν ολόκληρο χρόνο.   

Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας) 

       Στοιχεία σε 000 €  και υπολογισμένα στο τέλος του 2003

         

Εκθέσεις – Εκδηλώσεις 
⇒ 30-31/1/2012, 2nd Annual European Food 

Manufacturing and Safety Summit 2012, 
Noordwijk Ολλανδία, 

www.foodmanufacturingevent.com/
⇒ 1-5/2/2012, AGROTICA 

HELEXPO, Θεσσαλονίκη 

⇒ 4/2/2012 Ημερίδα: Ορθολογική χρήση των 
λιπασμάτων και η συμβολή τους στον επισιτισμό 
της ανθρωπότητας, Agrotica

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

⇒ 11/2/2012 Ημερίδα: Φυτοπροστασία 
Μελισσοκομία, ανταγωνιστικοί ή συγκλίνοντες 
κλάδοι της γεωπονικής επιστήμης;
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

⇒ 15-18/02/2012, BIOFACH
Βιολογικών Προϊόντων, 

⇒ 29/02-01/03/2012, 10th World Food Technology 
& Innovation for 2012, Dublin, Ireland,  

http://www.foodinnovate.com

⇒ 02-05/03/2012, 3
η
 ΑΤΗΕΝΣ 

Μεταμόρφωση Αθήνα 

⇒ 09-12/03.2012, IFDEX 2012
τροφίμων και ποτών, Metropolitan

⇒ 21-23/04/2012, Διεθνείς Ημέρες Σπόρων και 
Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων 
Ποικιλιών, Μεσοχώρι Παρανεστίου, Οργάνωση 
Πελίτι,  www.peliti.gr 

 

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

Η Αγορά των Φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων

 Ευρωπαϊκή

Ζιζανιοκτόνα 2.598.097

Μυκητοκτόνα 2.060.810

Εντομοκτόνα 897.802

Λοιπά 537.887

Σύνολο 6.094.596
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και υπολογισμένα στο τέλος του 2003 

Εκδηλώσεις - Ημερίδες 
2nd Annual European Food 

Manufacturing and Safety Summit 2012, 

www.foodmanufacturingevent.com/ 
 2012, Διεθνής Έκθεση, 
   

4/2/2012 Ημερίδα: Ορθολογική χρήση των 
λιπασμάτων και η συμβολή τους στον επισιτισμό 

Agrotica 2012, Θεσσαλονίκη  
FRUIT LOGISTICA 2012, Βερολίνο, 

Φυτοπροστασία – 
Μελισσοκομία, ανταγωνιστικοί ή συγκλίνοντες 

εωπονικής επιστήμης; Γεωπονικό 
 

BIOFACH, Παγκόσμια Έκθεση 

 Νυρεμβέργη, Γερμανία 
10th World Food Technology 

Dublin, Ireland,  

http://www.foodinnovate.com 

ΑΤΗΕΝΣ FRUIT EXPO, ΕΚΕΠ, 

 

2012, Διεθνής έκθεση 

Metropolitan Expo, Αθήνα 
Διεθνείς Ημέρες Σπόρων και 12η 

Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων 
Μεσοχώρι Παρανεστίου, Οργάνωση 

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

Η Αγορά των Φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων 

Ευρωπαϊκή Ελληνική 

2.598.097 41% 65.498 36% 

2.060.810 36% 39.148 21% 

897.802 15% 61.354 34% 

537.887 8% 16.750 9% 

6.094.596  182.750  



                                           ENGENE AE,  ΜΟΡΙΑΚΟ & ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ                    NEWS     
Αλικαρνασσού 31 & Ελ. Βενιζέλου 127, 14231 Νέα Ιωνία, Αττική 

Τηλ.:¨210 7706488, Φαξ:¨210 7703012, 9425333   info@engene.gr    www.engene.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  

 


