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/ΙΕC 17025 

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ 

 
    Πρόσφατα, περίπου είκοσι ιδιωτικά 

διαπιστευμένα εργαστήρια συναντήθηκαν και 

συζήτησαν, εξετάζοντας την αναγκαιότητα 

ίδρυσης ενός φορέα ιδιωτικών 

διαπιστευμένων κατά ISO

Στη συνάντηση και μέσα από τη συζήτηση που 

επακολούθησε έγινε μια αρχική καταγραφή του 

ρόλου που διαδραματίζουν τα ιδιωτικά 

εργαστήρια στον πρωτογενή

τριτογενή τομέα, στην ασφάλεια των τροφίμων, 

στην προστασία του περιβάλλοντος, των 

επιχειρήσεων και εντέλει 

Επισημάνθηκε, ότι η συνεισφορά τους δεν 

αρκείται μόνο στις εργαστηριακές δοκιμές, αλλά 

παρέχουν πολύτιμες συμβουλευτικές και άλλες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις και τους θεσμούς.

Εξετάστηκαν οι προοπτικές ενδυνάμωσης του 

ρόλου που διαδραματί

προσφοράς εργαστηριακών δοκιμών στα τρόφιμα 

και το περιβάλλον και διεργασίες συνύπαρξης σε 

κοινούς στόχους και κατατέθηκαν απόψεις και 

προτάσεις για συνέργειες, οι οποίες θα πρέπει να 

προσδιορισθούν περαιτέρω. 

Ακόμη συζητήθηκαν οι συνθήκ

σχέσεις με τα δημόσια 

διαπιστευμένα, εντός και 

οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια 

του θεμιτού ανταγωνισμού

Μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο θέμα των 

μεταξύ των σχέσεων και τη λειτουρ

μια άκρως ανταγωνιστική και δύσκολη αγορά,  
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ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΚΑΤΑ ISO 17025 
 

Πρόσφατα, περίπου είκοσι ιδιωτικά 

διαπιστευμένα εργαστήρια συναντήθηκαν και 

συζήτησαν, εξετάζοντας την αναγκαιότητα 

ίδρυσης ενός φορέα ιδιωτικών εργαστηρίων, 

ISO 17025. 

Στη συνάντηση και μέσα από τη συζήτηση που 

ια αρχική καταγραφή του 

ρόλου που διαδραματίζουν τα ιδιωτικά 

στον πρωτογενή, δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα, στην ασφάλεια των τροφίμων, 

στην προστασία του περιβάλλοντος, των 

εντέλει του καταναλωτή. 

ότι η συνεισφορά τους δεν 

αρκείται μόνο στις εργαστηριακές δοκιμές, αλλά 

παρέχουν πολύτιμες συμβουλευτικές και άλλες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις και τους θεσμούς. 

Εξετάστηκαν οι προοπτικές ενδυνάμωσης του 

ρόλου που διαδραματίζουν στο χώρο της 

προσφοράς εργαστηριακών δοκιμών στα τρόφιμα 

και το περιβάλλον και διεργασίες συνύπαρξης σε 

κοινούς στόχους και κατατέθηκαν απόψεις και 

προτάσεις για συνέργειες, οι οποίες θα πρέπει να 

προσδιορισθούν περαιτέρω.  

συνθήκες λειτουργίας, οι 

 εργαστήρια, με τα μη 

διαπιστευμένα, εντός και εκτός Ελλάδας, οι 

οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια 

ανταγωνισμού.  

έρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο θέμα των 

μεταξύ των σχέσεων και τη λειτουργία τους σε 

μια άκρως ανταγωνιστική και δύσκολη αγορά,  
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την κοστολόγηση των υπηρεσιών, τις πληρωμές 

κ.ά.  

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν ήδη δύο φορείς, 

που δραστηριοποιούνται, συνενώνοντας και 

εκπροσωπώντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο 

μέρος του εργαστηριακού τομέα: η HELLASLAB, 

στην οποία συμμετέχουν όλα τα εργαστήρια, 

ιδιωτικά και δημόσιου χαρακτήρα και η 

ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε., στην οποία συμμετέχουν μόνο 

ιδιωτικά διαπιστευμένα και μη εργαστήρια. 

 

Για να ευοδωθεί το εγχείρημα της ίδρυσης του 

φορέα και περισσότερο να λειτουργήσει όχι μόνο 

με βάση τον αρχικό ενθουσιασμό, αλλά με 

μαζικότητα, σύμπνοια, αποτελεσματικότητα και 

σεβασμό στους κοινούς στόχους και να μην 

εκφυλισθεί λίγους μήνες αργότερα σε ένα  

σωματείο σφραγίδα, όπως ένα από τα χιλιάδες 

που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, είναι 

απαραίτητο να προσδιορισθούν επακριβώς οι 

σκοποί, οι στόχοι και τα μέσα υλοποίησης αυτών, 

να λειτουργήσει με νέα και καινοτόμα λογική και 

ιδέες, προς όφελος όλων των μελών και όχι 

ολίγων.  

======================================== 
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟΞΙΚΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ 

 

   Στη Νότια Ιταλία οι ελεγκτικές αρχές 

ανακάλυψαν τη χρήση του φυτοφάρμακου 

Dormex,  απαγορευμένου από τις εθνικές και 

ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Το Dormex, 

χρησιμοποιείται ως ρυθμιστής 

της ανάπτυξης στα φυτά, κυρίως 

στα κεράσια, ακτινίδια και 

αμπέλια και το ενεργό συστα- 

τικό του είναι η εξαιρετικά τοξική 

ουσία Cyanamide. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου 

φυτοφάρμακου είναι, ότι μετά την εφαρμογή 

του, παραμένει στον αέρα για αρκετές ώρες 

δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την 

υγεία όσων το εισπνεύσουν.  

Η ειδική υπηρεσία αρμόδια για την προστασία 

και τις παραβιάσεις του περιβάλλοντος στην 

περιφέρεια του Μπάρι (Ν. Ιταλίας), ανακάλυψε 

και κατάσχεσε αρκετούς τόνους του εν λόγω 

προϊόντος, που έφερε ετικέτες σε ξένη γλώσσα.   

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

GMO: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

   

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 22 

Δεκεμβρίου 2012, τέσσερα νέα προϊόντα 

γενετικά τροποποιημένα. Πρόκειται για τρεις 
ποικιλίες καλαμποκιού (MIR604xGA21, 

Bt11xMIR604, Bt11xMIR604xGA21) της ελβετικής 

Syngenta και μίας ποικιλίας βάμβακος (281-24-

236/3006-210-23) της 

AgroSciences, για τις οποίες 

απαγορεύεται η καλλιέργεια, 

αλλά επιτρέπεται η εμπορία 

τους στην ΕΕ, καθώς και η 

χρήση τους στην παραγωγή 

τροφών για διατροφή 

ανθρώπων και ζώων. 

Οι συγκεκριμένες ποικιλίες 

παρουσιάζουν περισσότερα χαρακτηριστικά, 

όπως για παράδειγμα το καλαμπόκι Bt11 x 

MIR604 x GA21 εμπεριέχει την πρωτεΐνη Cry1Ab, 

η οποία προστατεύει το φυτό από κάποια είδη 

λεπιδόπτερων, την πρωτεΐνη Cry3A, ενεργή 

ενάντια στα κολεόπτερα, την πρωτεΐνη PAT 

απέναντι στα ζιζανιοκτόνα με βάση το 

glyphosate-αμμώνιο και τα ένζυμα EPSPS 

απέναντι στο glyphosate.  

Η αίτηση για έγκριση είχε υποβληθεί το 

Φεβρουάριο του 2011 στη Μόνιμη Επιτροπή για 

τη Διατροφή και την Υγεία ανθρώπων και ζώων  

της ΕΕ, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου συζητήθηκε στο 

Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, όπου όμως 

δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειοψηφία για 

την απαγόρευση 

της εμπορίας 

τους στα κράτη 

της ΕΕ. 

Αποτέλεσμα της 

μη συμφωνίας 

ήταν η απόφαση να βασιστεί στα συμπεράσματα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA), στα οποία τεκμαίρεται ότι 

οι τρεις ποικιλίες καλαμποκιού και του 

βάμβακος δεν είναι επικίνδυνες για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον.    

Τα εν λόγω προϊόντα έλαβαν τελικά 

πιστοποιητικό ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή 

Αρχή (EFSA) ενώ η άδεια έχει ισχύ δέκα χρόνων.  
Περισσότερα για την απόφαση:  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:34

4:0059:0063:IT:PDF  
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Λίγες μέρες νωρίτερα (13 Δεκεμβρίου), η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε ένα άλλο θέμα 

που αφορούσε την εισαγωγή δύο ποικιλιών 

σόγιας ΓΤ. Δεν υπήρξε όμως πλειοψηφική 

απόφαση από τους ευρωπαίους εκπροσώπους, 

για την εισαγωγή ή την απαγόρευση των δύο 

γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αρκετές είναι οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν 

στο διεθνή τύπο για τη συγκεκριμένη απόφαση. 

Αντιδράσεις που υπογραμίζουν, ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις αποφάσεις της, δεν λαμβάνει 

υπόψη την αντίθεση των 

περισσοτέρων κρατών 

μελών της ΕΕ και την 

κοινή γνώμη των ευρω- 

παίων πολιτών, η οποία 

έχει εκφραστεί και 

καταγραφεί από το Ευρωβαρόμετρο, αλλά 

κινείται και αποφασίζει με βάση τα συμφέροντα 

των πολυεθνικών αντί εκείνα των πολιτών. 

Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την 

πρόσφατη έγκριση από το USDA μιας ποικιλίας 

καλαμποκιού (ΜΟΝ 87460), στις ΗΠΑ, ανθεκτικής 

στη ξηρασία, η οποία όμως δεν επιβεβαίωσε τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, στα τεστ που 

πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, 

όπως έγραψαν οι New York Times.  
Σύμφωνα με μελέτη δημοσιευμένη στο 

International Journal of Biological Science, σε 

πειράματα που έγιναν σε ποντίκια διαγνώσθηκαν 

ζημιές στο συκώτι και στα νεφρά, μετά από την 

κατανάλωση τριών ποικιλιών ΓΤ καλαμποκιού (NK 

603, MON 810, MON 863), οι οποίες διακινούνται 

ευρέως στην παγκόσμια αγορά.  

Περισσότερα για την πολιτική της Ε.Ε. ως προς τα 
γενετικά τροποποιημένα 

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

GMO: Η ΜΟNSANTO ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ, ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ 
 

  Η Μonsanto, πολυεθνική εταιρεία, leader του 

τομέα των γενετικών τροποποιήσεων στη 

γεωργία, υπονομεύει με τα ίδια όπλα της, τις 

κατακτήσεις και τις επιτυχίες της στις ΗΠΑ. 

Επιτυχίες που οφείλονται σε ένα άριστο επιτελείο 

marketing και στην αυταπάτη που έδωσε στους 

γεωργούς, για μεγαλύτερη παραγωγή, χωρίς 

παράπλευρες απώλειες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το 

υπουργείο γεωργίας των ΗΠΑ, USDA, το 70% του 

καλαμποκιού και το 94% της σόγιας που 

παράγονται στο αμερικανικό έδαφος 

προέρχονται από καλλιέργειες γενετικά 

τροποποιημένες.  

Το γεγονός δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί η 

Monsanto κατάφερε να μονοπωλήσει την αγορά 

των σπόρων, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την 

εύρεση συμβατικών σπόρων από τους γεωργούς. 

Η Monsanto είχε υποσχεθεί πως τα προϊόντα της 

θα εγγυώνται αύξηση της παραγωγικότητας των 

καλλιεργειών, βελτίωση των διατροφικών τιμών 

των φυτών και καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στις 

ασθένειες και στα ζιζάνια. Στην πραγματικότητα η 

Monsanto διέθεσε στην αγορά μόνο σπόρους 

που είχαν δύο διαφορετικά γενετικά 

χαρακτηριστικά, να ανθίστανται στα 
ζιζανιοκτόνα ή να διαθέτουν πρωτεΐνες 
εντομοκτόνες, όπως στην περίπτωση του 

καλαμποκιού Bt.  

Το καλαμπόκι Bt  μπορεί να αντιμετωπίσει το 

έντομο πυραλίδα του καλαμποκιού, ένα 

λεπιδόπτερο το οποίο μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές ζημιές στο συμβατικό καλαμπόκι, 

μεσω μιας πρωτεΐνης, που δρα ως εντομοκτόνο 

του βακτηρίου Bacillus thuringiensis. Οι 

επιστήμονες είχαν συμβουλεύσει τους γεωργούς 

να καλλιεργήσουν καλαμπόκι Bt μόνο σε μέρος 

των εκτάσεών τους, ώστε να αποφύγουν τον 

κίνδυνο, ότι τα έντομα θα αναπτύξουν 

αντιστάσεις στη συγκεκριμένη πρωτεΐνη. 

 

Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει τώρα σε πολλά 

κράτη, ώστε η ΕΡΑ (United States Environmental 

Protection Agency), ο βασικός οργανισμός στις 

ΗΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος, να 
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αναγκαστεί να παρέμβει, ζητώντας από τη 

Monsanto ένα σχέδιο αντιμετώπισης του 

προβλήματος, το οποίο είχε ήδη καταγραφεί από 

το 2004. 

Η Monsanto στην πορεία του χρόνου συνέχισε να 

αρνείται την επιστημονική πραγματικότητα, σε 

ότι αφορά την αντίσταση στο Bt που ανέπτυξαν 

τα λεπιδόπτερα του καλαμποκιού, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω 

εξάπλωσης σε πολλές άλλες καλλιέργειες. 

Σε αυτό ενώνεται και το πρόβλημα με τα ζιζάνια, 

που αντιστέκονται σθεναρά στη χρήση του 

ζιζανιοκτόνου Roundup, άλλο γνωστό προϊόν της 

Monsanto, το οποίο υποχρεώνει πολλούς 

αμερικανούς αγρότες να εγκαταλείψουν τα 

χωράφια τους ή να χρησιμοποιούν συνδυασμούς 

ζιζανιοκτόνων, ακόμη πιο τοξικά και επικίνδυνα, 

αλλά και πιο ακριβά.  
2006 - "CRL assessment on the validation of an event 
specific method for the relative quantitation of maize line 
MON 810 DNA using real-time PCR as carried out by Federal 
Institute for Risk Assessment (BfR)" 
http://www.biosafetyscanner.org/pdf/eventi/18_90364397f

27f55caf4137d3a6f3be7c4.pdf    

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

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 

    

Η ονομασία προέρχεται από την αγγλική 

pesticides (pest-cides), άλλοι τα ονομάζουν 

φυτοφάρμακα ή αντιπαρασιτικά, κάποιοι ακόμη 

προϊόντα φυτοπροστασίας, ακολουθώντας το 

γράμμα του νόμου, αυξάνοντας έτσι τη γλωσσική 

ή εννοιολογική σύγχυση, γιατί με τον ίδιο όρο 

χαρακτηρίζονται ουσίες για τη θεραπεία 

ανθρώπων και ζώων. Άλλοι ακόμα χρησιμοποιούν 

την ορολογία αγροφάρμακα, των χημικών 

βιομηχανιών, δηλαδή φάρμακα που θεραπεύουν 

τη γη. Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος είναι να 

καταλήξουν στην τροφή μας. 

 Η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων από 

τη δεκαετία του 50, αυξήθηκε περισσότερο από 

20 φορές.  Αν και οι αρχές μας καθησυχάζουν γι’ 

αυτά και ότι οι τροφές που καταναλώνουμε δεν 

περιέχουν pesticides ή ότι οι ποσότητες είναι 

μικρότερες από τα επίπεδα ασφαλείας που 

ορίζουν οι νόμοι, είναι δικαιολογημένη η 

ανησυχία όλων για την ασφάλεια της τροφής. 

Υπάρχουν δύο διαπιστώσεις που γίνονται, 

αναφορικά με την επικινδυνότητα: η πρώτη είναι 

ότι οι κανονισμοί για την περιβαλλοντική 

ασφάλεια, δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα 

υπολείμματα ενός φυτοφαρμάκου αποθηκεύον- 

ται στον οργανισμό με τοξικές παρενέργειες για 

μεγάλο διάστημα σε 

ενήλικες και παιδιά, 

κυρίως όμως σε όσους 

παρουσιάζουν προβλήμα- 

τα στα νεφρά και στο 

συκώτι. Η δεύτερη ότι υπολείμματα από 

διαφορετικά φυτοφάρμακα, ακόμη και κάτω από 

τα όρια ασφαλείας, μπορούν να αποδειχθούν 

επικίνδυνα, λόγω της συνέργειας ή του 

αθροίσματος των χαρακτηριστικών τους. 

Για να υπολογισθεί η επικινδυνότητά τους, 

αξιολογούνται εκτός από τα τοξικολογικά 

ευρήματα σε πειραματόζωα και έρευνες στον 

πληθυσμό. Μελετώνται οι διαφορετικές 

κατηγορίες των αγροτών και όσων ζουν στα 

περίχωρα, αλλά και ο αστικός πληθυσμός, μιας 

και φυτοφάρμακα μπορούν να βρεθούν στις 

τροφές, στον αέρα, στα νερά και σε πολλά 

προϊόντα οικιακής χρήσεως. Σε πολλές μελέτες 

(παλαιές και πρόσφατες) καταγράφεται η 

συνέργεια με τα pesticides και την εμφάνιση 

ασθενειών όπως παχυσαρκία, διαβήτης, 

διαταραχές στο νευρικό σύστημα, Πάρκινσον, 

υπερκινητικότητα των παιδιών, μείωση της 

ανδρικής γονιμότητας, εμφάνιση κάποιων 

μορφών καρκίνου και παθολογικές καταστάσεις 

του θυρεοειδούς αδένα. 

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

ΙΣΡΑΗΛ: ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η “BLACK GALAXY”, Η 
ΜΑΥΡΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ 
 
    Η ισραηλινή επιχείρηση παραγωγής 

τεχνολογίας και σπόρων - Technological Seeds 

DM, δημιούργησε μια τομάτα με ασυνήθιστο 

χρώμα και υψηλή συγκέντρωση βιταμίνης C και 

αντιοξειδωτικών. Η νέα 

τομάτα ονομάστηκε “Black 

Galaxy”, από το μαύρο 

χρώμα της και θα 

παρουσιαστεί επίσημα στην 

προσεχή έκθεση Arava 

Agricultural R&D, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου 

στο Ισραήλ.  

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 

250 εταιρείες προερχόμενες από όλον τον κόσμο, 

στις οποίες θα παρουσιαστούν τα νέα προϊόντα, 
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όπως τα λεμόνια χωρίς κουκούτσια, νέες 

ποικιλίες φράουλας, λεμόνια κόκκινα και 

χρωματιστά καρότα (κίτρινα, μωβ και κόκκινα). Η 

εταιρεία Technological Seeds DM εξήγησε πως το 

μαύρο χρώμα δημιουργείται από ειδική χρωστική 

ουσία, η οποία προέρχεται από τα μούρα με 

χαρακτηριστικό την υψηλή ευαισθησία στο φως. 
Δείτε το βίντεο στην αγγλική γλώσσα στο You Tube: 

http://www.youtube.com/watch?v=cz32F7A-2oI  

Πηγή: ynetnews.com  

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ: Η ΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ 
 
   Από σήμερα η φράση ‘είμαστε ότι τρώμε’ θα 

μπορούσε να εμπλουτιστεί με νέες ερμηνείες, 

ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης που έκανε μια 

ομάδα κινέζων 

ερευνητών και η οποία 

δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό Cell Biology.  

Ο Chen-Yu Zhang και οι 

συνάδελφοί του στο 

πανεπιστήμιο Nanjiing 

απέδειξαν πως οι  microRNA, μικρές 

αλληλουχίες νουκλεοτιδών, που υπάρχουν στα 

φυτά, μπορούν να μεταφερθούν με τη 

διατροφή στον ανθρώπινο οργανισμό και 

μπορούν να επηρεάζουν την έκφραση των 
δικών του γονιδίων.   
    

Στην έρευνα, ελέχθηκε στο αίμα 21 εθελοντών η 

παρουσία των microRNA προερχόμενοι από 

φυτικά είδη όπως το ρύζι, τα δημητριακά, οι 
πατάτες και το λάχανο. Τα microRNA όχι μόνο 

βρέθηκε στα δείγματα αίματος που ελέγχθηκαν, 

αλλά παρατηρήθηκαν και αλλάγές στις 

κυταρικές λειτουργίες όσων συμμετείχαν στο 

πείραμα. Το αποτέλεσμα ήταν πιο εμφανές 

στην περίπτωση του microRNA του ρυζιού, το 

οποίο αντιδρά με κάποιους υποδοχείς που 

ελέγχουν τη μείωση της κακής χοληστερόλης 
LDL στην κυκλοφορία του αίματος. 

Αν και είναι πρόωρο να εκτιμηθούν σε βάθος τα 

αποτελέσματα της έρευνας των κινέζων 

ερευνητών, το σίγουρο είναι ότι η τροφή που 

λαμβάνουμε επηρεάζει τη λειτουργία των 

γονιδίων μας.       

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

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΟΝ810: Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 

  Η κυβέρνηση της Γαλλίας θα συνεχίσει την 

απαγόρευση του καλαμποκιού ΜΟΝ810 της 

MONSANTO για όλο το 2012, όπως ανακοινώθηκε 

από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και 

Γεωργίας, Nathalie Kosciusko-Morizet και Bruno 

Le Maire. Η απόφαση πάρθηκε μετά από 

συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων και παρά 

την αρνητική απόφαση που 

είχε εκφραστεί τον περασμένο 

Νοέμβριο, από το ανώτατο 

δικαστήριο της Γαλλίας. Στην 

συγκεκριμένη απόφαση οι 

γάλλοι δικαστές υποστήριξαν ότι η απαγόρευση 

της καλλιέργειας από το 2008, δεν ήταν 

δικαιολογημένη γιατί δεν συνοδεύονταν από 

αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την 

επικινδυνότητα των ΓΤΟ στο περιβάλλον και την 

υγεία ανθρώπων και ζώων. Απόφαση η οποία 

ταυτίζονταν ως προς την αιτιολογία με εκείνη του 

ανώτατου ευρωπαϊκού δικαστηρίου, του 

περασμένου Σεπτεμβρίου, η οποία ακύρωνε την 

απαγόρευση του 2008 και καταδίκαζε τη Γαλλία, 

για την άρνησή της να επιτρέψει την καλλιέργεια 

της συγκεκριμένης ποικιλίας στο έδαφός της. 

Ο ίδιος ο πρόεδρος Nikola Sarkozy, μετά την 

απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου και ενόψει 

των γαλλικών εκλογών του Απριλίου, δεσμεύθηκε 

να προστατέψει την υγεία των γεωργών και των 

πολιτών και να μην επιτρέψει την καλλιέργεια 

του ΓΤ καλαμποκιού. Έως σήμερα έξι χώρες 

(Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία και Λουξεμβούργο) έκαναν έφεση στην 

απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την 

άρση της απαγόρευσης καλλιέργειας ΜΟΝ810, 

αλλά τα νομικά εργαλεία δεν φαίνονται αρκετά 

ισχυρά να αντιμετωπίσουν το περίπλοκο ζήτημα 

των GMOs. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ξεκίνησε μια συζήτηση για όλες τις νομικές 

παραμέτρους των γενετικών, η οποία θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου.    

Στο μεταξύ, στις αρχές Ιανουαρίου, 

δημοσιεύθηκε, παρά την απαγόρευση της 

διάχυσης πληροφοριών, η γνώμη της 

Επιστημονικής Επιτροπής (SC) του Ανώτατου 

Συμβουλίου για τη βιοτεχνολογία, αναφορικά με 

τη συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων 

καλλιεργειών και συμβατικών. Στο κείμενο 

αναφέρεται ότι ‘‘η συνύπαρξη εμπεριέχει την 

ιδέα της τυχαίας επιμόλυνσης ΓΤΟ σε τοπικές 

συνθήκες παραγωγής’’ και σε περίπτωση 
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επιμόλυνσης μια καλλιέργειας όχι-GMO, θα 

πρέπει το κράτος να αποζημιώσει τους 

θιγόμενους, αντί γι’ αυτούς που έχουν 

προκαλέσει την επιμόλυνση. 
Για περισσότερα: Le maïs transgénique MON810 reste 
interdit en France  &  Arrêtés sur les OGM 

======================================== 
ΓΤΟ, H MONSANTO ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΜΟΝ 810 

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012    
    Ο κολοσσός της βιοτεχνολογίας των φυτών 

Monsanto ανακοίνωσε ότι δεν θα πουλήσει ΓΤ 

καλαμπόκι στη Γαλλία, τουλάχιστον για το 2012. 

Απόφαση η οποία πάρθηκε ως αποτέλεσμα της 

απαγόρευσης από τη γαλλική κυβέρνηση, της 

καλλιέργειας του καλαμποκιού ΜΟΝ810, για το 

2012. Επιπλέον η Monsanto διευκρίνισε ότι από 

το 2008 δεν πούλησε ούτε έκανε πειράματα με 

σπόρους καλαμποκιού ΓΤ  στη Γαλλία, αλλά μόνο 

ότι αποθήκευσε και συσκεύασε στη χώρα 

σπόρους ΓΤ και συμβατικούς με σκοπό την 

εξαγωγή.   

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

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 
ΕΝΟΧΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

 
    Στην έκθεση στα γεωργικά φάρμακα, αλλά 

και σε άλλους παράγοντες αποδίδουν την 

εξαφάνιση και το θάνατο των μελισσών, 

ερευνητές επιστήμονες 

του τμήματος εντομολο- 

γίας του πανεπιστημίου 

Purdue University, West 

Lafayette, Indiana των 

ΗΠΑ και του τμήματος 

αναλυτικής χημείας του Connecticut Agricultural 

Experiment Station, New Haven, Connecticut.  

Στα νεονικοτινοειδή ακαρεοκτόνα και 

εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται κυρίως στις 

καλλιέργειες του καλαμποκιού αποδίδονται οι 

θάνατοι των μελισσών σε έρευνες που 

διεξήγαγαν σε δείγματα νεκρών μελισσών, 

μελιού και γύρης από κυψέλες παραγωγής 

μελιού. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, περίοδος 

καλλιέργειας και ανθοφορίας του καλαμποκιού, 

βρέθηκαν σε υψηλά όρια κυρίως δύο ουσίες η 

clothianidin και thiamethoxam, νεονικοτινοειδή 

εντομοκτόνα,  σε δείγματα νεκρών μελισσών 

κοντά στις εισόδους των κυψελών. Οι 

επιστήμονες ανίχνευσαν επίσης το εντομοκτόνο 

clothianidin στη γύρη που συλλέχθηκε από τις 

μέλισσες και που αποθηκεύτηκε στην κυψέλη.  

Πλήρες άρθρο και επιπλέον πληροφορίες είναι 

διαθέσιμα εδώ: Plos ένα 
Πηγή: Plos One  

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

Η BIOWAY ΑΝΑΠΤΥΣΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 
    Η Bioway, εταιρεία η οποία  δραστηριοποιείται 

στο πεδίο της βιοτεχνολογίας, 

έχει αναπτύξει μια νέα 

τεχνολογία για τη μείωση των 

μικροβιακών μολύνσεων σε 

φυτικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά και βότανα. 

Πρόκειται για το TFFT System (Turbulence-Field-

Force-Tube-System), το οποίο σχεδιάστηκε για να 

μειώσει τη μικροβιακή πανίδα έως 10-100 cfu/g. 

Αυτή η μέθοδος αρχίζει να κερδίζει έδαφος και 

επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα, από την 

παραδοσιακή μέθοδο της αποστείρωσης με ατμό. 

Η εφεύρεση βασίζεται στην ενέργεια των 

μαγνητικών πεδίων, τα οποία παρεμβαίνουν στην 

κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων Gram 

θετικών και αρνητικών, αλλά και άλλων 

παθογόνων. Στην πράξη τα προϊόντα 

μεταφέρονται σε ένα μεγάλο σωλήνα, όπως ζητά 

η παρούσα ευρωπαϊκή οδηγία, υπό χαμηλή πίεση 

και βρέχονται πλήρως με πόσιμο νερό.      
Πηγή: Γραφείο τύπου Bioway,  info@bioway.eu.com  

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

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΄΄ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ΄΄ 

 

Τη χρήση του όρου “βιολογικός οίνος” στις 

ετικέτες ενέκρινε η Μόνιμη 

Επιτροπή Βιολογικής Παραγωγής 

(SCOF). Στο νέο ευρωπαϊκό 

κανονισμό, τον οποίο ο αμπελο- 

οινικός τομέας της βιολογικής 

γεωργίας περίμενε από το 1991, 

περιγράφονται οι προϋποθέσεις της χρήσης του 

ευρωπαϊκού λογότυπου για τη βιολογική γεωργία 

και του όρου ΄΄βιολογικός οίνος΄΄. 
Ο νέος κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού 

οίνου ξεκινάει να εφαρμόζεται άμεσα και αφορά 

κυρίως το έτος συγκομιδής 2012, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για προηγούμενες 

παραγωγές, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να μπορεί 

να αποδείξει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό. 

Ο κανονισμός καθορίζει τις οινολογικές τεχνικές 

και τις ουσίες που επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιολογικού 
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οίνου και περιλαμβάνουν μέγιστη περιεκτικότητα 

σε θειώδεις ενώσεις 100 mg ανά λίτρο για τους 

ερυθρούς οίνους, (ενδεικτικά το όριο για τους 

συμβατικούς είναι 150 mg/l) και 150mg/l για τους 

λευκούς/ροζέ, (200 mg/l για τους συμβατικούς), 

με εύρος διαφοράς τα 30mg/l, όταν η 

περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα 

υπερβαίνει τα 2g ανά λίτρο. 

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι η 

ετικέτα πρέπει να φέρει το βιολογικό λογότυπο 

της ΕΕ, τον κωδικό του οργανισμού πιστοποίησης 

και να τηρεί τους λοιπούς κανόνες επισήμανσης 

των οίνων. 

Το τεχνικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί πλήρως 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υπήρξε προϊόν 

διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού των κρατών 

που συμμετείχαν στη συζήτηση, στη βάση των 

διαφορετικών αναγκών και προϋποθέσεων που 

βιώνει η κάθε χώρα στην καλλιέργεια και 

παραγωγή οίνου, στις ποικίλες κλιματολογικές 

και εδαφικές συνθήκες, σύνθεσης ποικιλιών 

αμπέλου, πρακτικών και τεχνικών οινοποίησης. 

Στη διαμόρφωση της πρότασης του κανονισμού 

πρωτοστάτησαν οι Μεσογειακές χώρες, οι οποίες 

κατάφεραν στη μακρά διαπραγμάτευση να 

παρουσιάσουν κοινές θέσεις.     

Ο αμπελοοινικός τομέας ήταν ο μόνος που δεν 

είχε συμπεριληφθεί στο νέο κανονισμό 834/2007 

για τη βιολογική γεωργία. Έως σήμερα μόνο η 

καλλιέργεια των σταφυλιών μπορούσε να 

πιστοποιηθεί ως βιολογική παραγωγή, ενώ η 

διαδικασία οινοποίησης και το μεταποιημένο 

προϊόν, το κρασί,  επιτρεπόταν μόνο η ένδειξη 

«οίνος από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας».  

Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν την αναγνωρισι- 

μότητα από τους καταναλωτές και αναμένεται να 

ενισχύσουν τη θέση των βιολογικών οίνων της ΕΕ 

σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι πολλές άλλες 

χώρες οινοπαραγωγής (ΗΠΑ, Χιλή, Αυστραλία, 

Νότια Αφρική) έχουν ήδη θεσπίσει πρότυπα για 

τους βιολογικούς οίνους. 

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

 
ΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από τους 

ευρωπαίους πολίτες τη γνώμη 

σας, για την κρίση και τι θα μπορούσε να κάνει η 

ΕΕ για να στηρίξει την εργασία, την ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα σε περίοδο ανασυγκρότησης. 

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως 30 

Μαρτίου 2012, στο ακόλουθο link:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=6

99&consultId=9&furt... 
======================================== 
 
Ενδεικτική κατανάλωση πετρελαίου και εκποµπές 
CO2 για εισαγόµενα προϊόντα 

ΤΡΟΦΙΜΑ      

/ 1 kg 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

CO2 ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟΠΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Πορτοκάλια Βραζιλία 5,5 Kg + 17,2 kg 

Κρασί Αυστραλία 9,4 Kg +29,3 Kg 

Δαμάσκηνα Χιλή 7,1 Kg + 22 Kg 

Κρέας Αργεντινή 6,7 Kg + 20,8 Kg 

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

 
Εκθέσεις – Εκδηλώσεις - Ημερίδες 
 
⇒ 15-18/02/2012, BIOFACH, Παγκόσμια Έκθεση 

Βιολογικών Προϊόντων, Νυρεμβέργη, Γερμανία 
⇒ 16-19/02/2012, ENERGY TECH, 4

η
 Διεθνής Έκθεση, 

HELEXPO 
⇒ 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 FRUIT EXPO, ΕΚΕΠ, 

Μεταμόρφωση Αθήνα 

⇒ 09-12/03/2012, IFDEX 2012, Διεθνής έκθεση 
τροφίμων και ποτών, Metropolitan Expo, Αθήνα 

⇒ 26-29/03/2012, ALIMENTARIA 2012, Βαρκελώνη, 

Ισπανία  
⇒ 27-30/03/2012, ANUGA FOODTEC, Κολωνία, 

Γερμανία 
⇒ 21-23/04/2012, Διεθνείς Ημέρες Σπόρων και 12η 

Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων 
Ποικιλιών, Μεσοχώρι Παρανεστίου, Οργάνωση 

Πελίτι,  www.peliti.gr 
⇒ 27/5-1/06/2012, 36th International Symposium on 

Capillary Chromatography (ISCC),  
"9th GCxGC Symposium", Riva del Garda, Ιταλία, 

http://www.chromaleont.it/iscc 
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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  

 


