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Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνεχίζοντας την παράδοση της προσφοράς 
και της συμβολής στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου μας, οργάνω
σε τις καθιερωμένες πλέον Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και κατά την περίοδο 2004-2005. 

Η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων στον χώρο 
τόσο των θετικών όσο και των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η προβολή 
του κοινωνικού χαρακτήρα της επιστημονικής έρευνας εξακολουθούν να 
αποτελούν, κατά μείζονα λόγο, τα καθοδηγητικά κριτήρια και τον στόχο των 
διαλέξεων που εντάσσονται στο Μορφωτικό Πρόγραμμα του EIE. 

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στο 
πρόγραμμα αυτής της περιόδου ένας κύκλος με τον γενικό τίτλο: «Αποτίμηση 
ρίσκου και ασφάλεια τροφίμων» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογικών 
Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος. 

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία και μέλημα 
των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανησυχία αυτή αυξάνεται με συνεχή ρυθμό τα 
τελευταία χρόνια. Ορισμένα κρούσματα μειωμένης ασφάλειας σε συνδυασμό 
με αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με ορισμένες κατηγορίες τροφίμων έχουν 
διχάσει τους ειδικούς και έχουν προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές. 

Ο κύκλος περιλάμβανε μία ημερίδα με προσκεκλημένους ομιλητές από τον 
χώρο της πολιτείας, της έρευνας, της βιομηχανίας και των θεσμικών οργανι
σμών (ΕΦΕΤ - Γενικό Χημείο του Κράτους) και δύο εκδηλώσεις για το ευρύ-
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τερο κοινό, στις οποίες παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της ημερίδας και 
επικεντρώθηκαν κυρίως σε θέματα που αφορούσαν τον καταναλωτή, σχετικά 
με την ασφάλεια και τις προοπτικές των τροφίμων στην Ελλάδα. 

Στις τρεις θεματικές ενότητες της ημερίδας συζητήθηκαν ζητήματα ρίσκου και 
ασφάλειας σε συμβατικά τρόφιμα, σε τρόφιμα που προκύπτουν από γενετικά τρο
ποποιημένους οργανισμούς και στα λεγόμενα νεοφανή ή λειτουργικά τρόφιμα. 

Η ημερίδα έκλεισε με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πάνω σε ζητήματα 
ασφάλειας των τροφίμων στην Ελλάδα, σε ζητήματα σχετικά με το υπάρχον 
νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες ελέγχου σε όλα τα στάδια 
και, τέλος, τη θέση της Ελλάδας μέσα στη «διατροφικά» ενωμένη Ευρώπη. 

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα των ομιλητών που 
συμμετείχαν στον κύκλο αυτό, ο οποίος δεν φιλοδοξεί να εξαντλήσει ένα θέμα 
τόσο σοβαρό, πάντα επίκαιρο και πολυσυζητημένο, στοχεύει όμως μέσα από τις 
επιστημονικές εισηγήσεις και τοποθετήσεις τους να εξασφαλίσει την πλέον 
έγκυρη και ασφαλή ενημέρωση του καταναλωτή-αναγνώστη και να τον 
προφυλάξει από την όποια παραπλάνηση. 

Στο τέλος των ομιλιών, οι οποίες έγιναν στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας 
Ζέρβας» του EIE κατά το διάστημα από 11 Ιανουαρίου έως 18 Ιανουαρίου 
2005, ακολουθούσε διαλογική συζήτηση μεταξύ ομιλητών και κοινού. 

Επιθυμούμε και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές και 
όλους όσοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση της σειράς αυτής των ομιλιών. 
Ειδικότερα τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων κ. Θωμά Αληφα-
κιώτη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
Νικόλαο Κατσαρό, τέως Πρόεδρο ΕΦΕΤ και Δημήτρη Δασκαλόπουλο, Πρόε
δρο Δ.Σ. ΣΕΒΤ, για την αποδοχή της πρόσκλησης μας να συμμετάσχουν στον 
κύκλο αυτό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλουμε να απευθύνουμε στον Δρ. 
Γιώργο Σακελλάρη, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και 
Βιοτεχνολογίας του EIE για τη συμμετοχή του ως ομιλητού και την πολύτιμη 
συμβολή του στον σχεδιασμό αυτής της θεματικής ενότητας. 

Ελένη Γραμματικοπουλου 
Υπεύθυνη Προγράμματος Μορφωτικών 

Εκδηλώσεων «Επιστήμης Κοινωνία» 

6 



Περιεχόμενα 

11 Ιανουαρίου 2005 Επικοινωνία ρίσκου: 
Το κύριο σημείο στον διάλογο με το κοινό 
Γ. Σακελλάρης 11 

Καινοτομίες στον χώρο των τροφίμων: 
ζητήματα ασφάλειας και προοπτικές 

Θωμάς Αληφακιώτης 

Νικόλαος Κατσαρός 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος 

Ενότητα Α: Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 

Νικόλαος Πανόπουλος 
Αγροτική βιοτεχνολογία στη γονιδιωματική και 
μεταγονιδιωματική εποχή - Qvo vadis Graecia? 

Σπύρος Αδαμόπουλος 
Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία, 
γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 
και ασφάλεια των τροφίμων 

Διονυσία Στεφανίτση 
Κοινοτική νομοθεσία για τα γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα: Ο ρόλος του Γενικού Χημείου του Κράτους 

Μιχαήλ Γαβράς 
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Από τις φυτικές 
ποικιλίες στα τρόφιμα - Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Γιώργος Σακελλάρης 
Αποτίμηση και διαχείριση ρίσκου 
στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 

Ενότητα Β: Παράγοντες ρίσκου και ασφάλειας τροφίμων 

Σπυρίδων Ραμαντάνης 
Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου σε σχέση με τις 
Μεταδοτικές Σπογγιόμορφες Εγκεφαλοπάθειες: 
Απαιτούνται επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα; 95 

7 

15 

19 

23 

31 

35 

43 

53 

67 



ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

Θεόδωρος Σωτηρούδης 
Τροφικές αλλεργίες και φυτικά έλαια 137 

Ρόδιος Γαμβρός 
Η ασφάλεια των τροφίμων και ο ρόλος της βιομηχανίας 145 

Κωνστανίνος Μαλλίδης 
Είναι πιο ασφαλή τα τρόφιμα για τον καταναλωτή 
σήμερα; Μύθος ή πραγματικότητα; 151 

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος 
Έλεγχος της τριχινέλλωσης για την ασφάλεια 
των τροφίμων ζωικής προέλευσης 159 

Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς 
Σύγχρονες αντιλήψεις για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας των τροφίμων 181 

Ενότητα Γ: Νεοφανή τρόφιμα 

Άρης Ξενάκης 
Νεοφανή τρόφιμα και νανο-βιοτεχνολογία 187 

Ιωάννης Μπάστας 
Καινοτομία και λειτουργικά τρόφιμα 199 

Δέσποινα Βασιλειάδου 
Νεοφανή τρόφιμα: νομοθετικό πλαίσιο, εξελίξεις 
και επιδράσεις στις διατροφικές συνήθειες 203 

Κωνσταντίνο Τζια 
Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνότητας μικροβιολογικών 
και χημικών κινδύνων των τροφίμων - 'Ελεγχος 
κινδύνων μέσω συστημάτων ασφαλείας των τροφίμων 217 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: 
«Η νέα πραγματικότητα στα τρόφιμα και οι προοπτικές 
στην Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται» 

Νικόλαος Κατσαρός 
Ασφάλεια τροφίμων και περιβάλλον 243 

Αννούλα Μαυρίδου 
Η νέα πραγματικότητα στα τρόφιμα και οι προοπτικές 
στην Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται 249 

Σωφρόνιος Παπουτσόγλου 
Η νέα πραγματικότητα στα τρόφιμα και οι προοπτικές 
στην Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται 253 

8 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Μαρία Μποτσιβάλη 
Η νέα πραγματικότητα στα τρόφιμα και οι προοπτικές 
στην Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται 259 

18 Ιανουαρίου 2005 Παρουσίαση πορισμάτων ημερίδας: 
Ζητήματα νομοθεσίας 
Ιχνηλασιμότητα των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 
Τροφική ανεξαρτησία της Ελλάδας στην ενοποιημένη Ευρώπη 
Ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης και εξάρτησης 

Χρήστος Αποστολόπουλος 
Ασφάλεια τροφίμων και περιβάλλον 267 

Κωνσταντίνος Αναννώστου 
Ιχνηλασιμότητα γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 
Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία 277 

25 Ιανουαρίου 2005 Παρουσίαση πορισμάτων ημερίδας: 
Ζητήματα ρίσκου 
Ζητήματα ασφάλειας 
Μορφές καλλιέργειας σε σχέση με την ασφάλεια 
τροφίμων από φυτά 
Συνύπαρξη 

Αμαλία Καραγκούνη 291 

Ιωάννης Τσάκνης 
Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα 295 

Στυλιανή Χωριανοπουλου 
Συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών 
με καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων φυτών 309 

9 





Εισαγωγή 

Επικοινωνία ρίσκου: 
Το κύριο σημείο στον διάλογο με το κοινό 

Ο διάλογος για τη βιοτεχνολογία εμφανίστηκε σε διάφορες χώρες και σε 
διαφορετικούς χρόνους στην Ευρώπη, και το όλο θέμα κατέληξε να αποτελεί 
ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 
Τα τελευταία χρόνια η γνώμη του κοινού έπαψε να αποτελεί απλώς μία 
προοπτική και παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στο κατά πόσον η νέα τεχνολογία 
θα υιοθετηθεί ή θα υλοποιηθεί από τους κρατικούς φορείς και τη Βιομηχανία. 
Αν και η 6ιο-6ιομηχανία θεωρεί ότι το απαραίτητο πλαίσιο για την απρόσκοπτη 
εξέλιξη της νέας τεχνολογίας είναι ένα πλήρες νομικό πλαίσιο, φαίνεται ότι και 
άλλοι παράγοντες, κοινωνικού ή και πολιτικού κυρίως χαρακτήρα, καθορίζουν 
τις εξελίξεις. Είναι λοιπόν προφανής η αναγκαιόητα ουσιαστικής επικοινωνίας 
των εμπλεκόμενων μερών. Για να επιτευχθεί αυτό, συγκεκριμένες στρατηγικές 
επικοινωνίας πρέπει να υιοθετηθούν και να καθοριστούν τα όρια τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην περίπτωση «επικοινωνίας ρίσκου». 
Το ρίσκο είναι «η πιθανότητα του να συμβεί κάτι ανεπιθύμητο, και ποσοτι-
κοποιείται από τη θεώρηση των συνεπειών που θα προκύψουν αν αυτό 
συμβεί». Η ανάλυση του ρίσκου είναι η συστηματική διαδικασία της αποτίμησης 
του και της εκτίμησης των ενδεχόμενων συνεπειών. Στην περίπτωση των 
τροφίμων, η ανάλυση ρίσκου αφορά τόσο την υγεία του καταναλωτή όσο και τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η ανάλυση ρίσκου περιλαμβάνει την αποτίμηση, τη 
διαχείρηση και την επικοινωνία αυτών των δύο. 

Στην ανάλυση ρίσκου οι μορφές της επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικές. 
Οι συζητήσεις σε τεχνικά θέματα που μοιραία περιορίζονται μεταξύ των ειδικών 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ευρύτερα θέματα όπως: οικονομικές προοπτι-
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

κές, κοινωνικές ανάγκες και ηθικές αρχές. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απα
ραίτητο να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική «επικοινωνία ρίσκου». Είναι 
σημαντικό να συνεκτιμηθεί ότι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και πληθυσμοί 
αντιλαμβάνονται το ρίσκο με διαφορετικό τρόπο. Η γλώσσα επικοινωνίας στο 
ρίσκο διαφέρει μεταξύ των τεχνοκρατών, των επιστημόνων και του κοινού. Στο 
επικοινωνιακό σχήμα αντιπαρατίθενται η ορθολογική θεώρηση με τη συγκι
νησιακή, η ποσοτική αντίληψη με την ποιοτική. Η λύση στη διαφορετικότητα 
αντιλήψεων Βασίζεται στην από κοινού θεώρηση κοινών προβλημάτων και τη 
διεύρυνση του πλαισίου του διαλόγου, βασισμένη στις εξής αρχές: 1. Βελτίωση 
της γνώσης του κοινού και της διαθέσιμης πληροφόρησης, 2. Μεγιστοποίηση 
της ανοχής ρίσκου από το κοινό, και 3. Θεώρηση του ρίσκου σε σχέση με το 
αναμενόμενο όφελος. 

Γιώργος Σακελλάρης 
Κύριος ερευνητής ΙΒΕΒ / EIE 
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Θωμάς Αληφοκιώτης 

Νικόλαος Κατσαρός 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος 





Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα 
τον Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

κ. Θωμά Αληφακιώτη 

Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων χαιρετίζω τις εργασίες της σημερινής ημερίδας και εύχομαι τα 
θέματα που θα συζητηθούν να είναι ενδιαφέροντα, να παρουσιαστούν νέα στοι
χεία και τα συμπεράσματα στο τέλος να αποδειχθούν χρήσιμα σε όλους μας. 

Ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία και για καλή μας τύχη ανήκουμε στον 
ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο. Ως μέλη του κόσμου αυτού απολαμβάνουμε τις 
παροχές και τα επιτεύγματα μιας ευνοούμενης δυτικής κοινωνίας. Εξοικειωθή
καμε γρήγορα με τα σύγχρονα επιτεύγματα που έχουν να επιδείξουν οι κοινω
νίες μας, επιτεύγματα τεχνολογικά, ιατρικά και πολλά άλλα. Η δε ζωή μας προ
σαρμόστηκε γρήγορα στα νέα δεδομένα. Δύσκολα μπορούμε να θυμηθούμε τη 
ζωή μας χωρίς κινητά τηλέφωνα, χωρίς πρόσβαση στην πληροφορία μέσω δια-
δικτύου ή ακόμα να ανακαλέσουμε την οδήγηση αυτοκινήτων παλιάς τεχνολο
γίας. Δεν αναφέρομαι βέβαια σε παραδείγματα όπως η αριθμητική πράξη διαί
ρεσης χωρίς κομπιουτεράκι. Αυτό δεν ξέρω αν διδάσκεται πλέον στα δημοτικά 
σχολεία. 

Το κακό όμως είναι ότι μαζί με τα επιτεύγματα προέκυψαν και αναπόφευκτα 
προβλήματα. Η ζωή στις δυτικές κοινωνίες της υπεραφθονίας και της ευμάρειας 
είχαν και δυσάρεστες συνέπειες. Προέκυψαν προβλήματα που ήταν καινούργια 
και πρωτόγνωρα καθώς δεν υπήρχε ανάλογη προηγούμενη εμπειρία στην αντι
μετώπιση τους. Ανέκυψαν προβλήματα τεχνολογικής φύσης, ιατρικών παρενερ
γειών και βεβαίως προβλήματα στη διατροφή. Αριθμητικά, το μεγαλύτερο ποσο
στό του πληθυσμού της γης υποσιτίζεται ενώ το υπόλοιπο υπερκαταναλώνει. 
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Στο πλαίσιο αυτής της υπερπαραγωγής τροφίμων προέκυψαν τα τελευταία 
-σχετικά- χρόνια διατροφικά προβλήματα, τα οποία δεν σχετίζονται τόσο με την 
ποσότητα της τροφής που καταναλώνουμε αλλά περισσότερο με την ποιότητα της 
και κυρίως με τον μαζικό τρόπο παραγωγής τροφίμων σε μια ανταγωνιστική Βιο
μηχανική αγορά. Σε μια αγορά όπου η ελαχιστοποίηση της τιμής είναι η μόνιμη 
επιδίωξη του κατασκευαστή αλλά βρίσκεται σε μόνιμη αντιπαλότητα με την επι
δίωξη του τελικού καταναλωτή, που αγοράζει το τελικό βιομηχανικό προϊόν-τρό-
φιμο και επιδιώκει τη μέγιστη θρεπτική αξία και ποιότητα. Πολύς λόγος γίνεται 
για την ασφάλεια των τροφίμων, για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, για προ
στασία του καταναλωτή, για τρόφιμα ποιότητας, για διατροφικές κρίσεις, κ.λπ. 

Για καλή μας τύχη ζούμε στον χώρο της Ευρώπης όπου τα τρόφιμα είχαν 
πάντα, πέραν από τη θρεπτική, και πολιτισμική αξία. Έτσι, καταβάλλονται πολύ 
σοβαρές προσπάθειες διατήρησης αυτών των αξιών, οι οποίες υποστηρίζονται 
και με την πάροδο του χρόνου αποδίδουν. Αναγνωρίζεται η αξία είτε προϊόντων 
παραγωγής συγκεκριμένης περιοχής, με συγκεκριμένη τεχνολογία, με συγκε
κριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα προϊόντα προστατευμένης ονομασίας 
προέλευσης, τα προϊόντα προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης ή τα προϊόντα 
που παράγονται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία (για παράδειγμα, τα βιολο
γικά προϊόντα). Η αποδοχή των προϊόντων αυτών βρίσκει σταθερά ανταπόκριση 
σε όλο και περισσότερους καταναλωτές, αληθεύει όμως ότι παραμένουν μειο
ψηφία προϊόντων λόγω αυξημένης προστιθέμενης αξίας. 

Γεγονός είναι ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλεια τροφίμων 
κλονίστηκε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια λόγω των συσσωρευτικών επι
πτώσεων, των υγειονομικών κρίσεων που οφείλονται στα τρόφιμα. Σας θυμίζω 
την κρίση με τις διοξίνες το 2000, τη νόσο των τρελών αγελάδων, την περσινή 
γρίπη των πουλερικών και τελευταία την κρίση με τις διοξίνες στις ζωοτροφές. 
Είναι αναμενόμενο ότι το μέλλον επιφυλάσσει, αναπόφευκτα, και άλλες διατρο
φικές κρίσεις που οι κρατικοί μηχανισμοί και οι πολιτικές ηγεσίες θα κληθούν 
να αντιμετωπίσουν. 

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ
ξης και Τροφίμων αντικείμενο αμέσου ενδιαφέροντος είναι η ασφάλεια των 

16 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ 

παρεχόμενων προϊόντων στους καταναλωτές, σε επίπεδο πρωτογενών προϊό
ντων τοπικής παραγωγής, ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες 
χώρες. Επίσης, μείζονος σημασίας ζητήματα είναι η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε όλα τα πεδία των αρμοδιοτήτων μας που σχετίζονται με τα τρόφι
μα και τις ζωοτροφές, η παραγωγή και η διακίνηση νωπών προϊόντων, οι εισα
γωγές, η μεταποίηση, η προώθηση και η στήριξη της παραγωγής προϊόντων 
που ευνοούνται από τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (όπως τα προϊ
όντα ολοκληρωμένης καλλιέργειας, Βιολογικής γεωργίας, τα προϊόντα προστα
τευόμενης ονομασίας προέλευσης, κ.λπ.). 

Τελειώνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και εποικοδομητικά 
συμπεράσματα να βγουν από αυτή την ημερίδα. 
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Χαιρετισμός του Προέδρου ΕΦΕΤ 
κ. Νίκου Κατσαρού 

Η τροφική αλυσίδα θα Βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα. Οι καταναλωτές, 
σύμφωνα με στοιχεία του ευρωΒαρόμετρου, εμπιστεύονται την ποιότητα των 
προϊόντων που καταναλώνουν, οι Έλληνες σε ποσοστό 70% και σε ποσοστό 
55% στις άλλες χώρες-μέλη. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ., 
υπολογίζεται ότι πάνω από το 60% των ασθενειών στα επόμενα 30 χρόνια θα 
είναι τροφιμογενείς. 

Συγχρόνως, ενώ την τελευταία χιλιετία ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει Βιολο
γικά, οι διατροφικές του συνήθειες έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 
χρόνια. Αναφέρω ότι το 1990 δεν υπήρχε σχεδόν κανένα στρέμμα που να 
καλλιεργεί για εμπορική εκμετάλλευση γενετικά τροποποιημένους οργανι
σμούς (ΓΤΟ). Το 1995 ήταν μόνο μερικά εκατομμύρια στρέμματα και σήμερα 
πλησιάζουν τα 600 εκατομμύρια στρέμματα. Έτσι, σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, πραγματοποιήθηκε μια πραγματική έκρηξη στην καλλιέργεια των 
ΓΤΟ χωρίς να είναι απόλυτα Βεβαιωμένο ότι τα προϊόντα αυτά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία, ιδιαίτερα μακροχρόνια, καθώς επίσης δεν είναι απόλυτα 
γνωστές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις τους στη χλωρίδα και την πανίδα. 

Συνεπώς, με Βάση τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, αρχές απο
δεκτές τόσο από τον OHE όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρις ότου 
αποδειχθεί ότι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι ασφαλή για την υγεία 
και το περιβάλλον, θα είμαστε επιφυλακτικοί στην καλλιέργεια γενετικά τροπο
ποιημένων σπόρων και στην κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 

Όπως γνωρίζετε, από τις 18/04/2004 εκδόθηκαν δύο κανονισμοί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 1829 για το ποσοστό σε ΓΤΟ στα τρόφιμα και ο 1830 
για την ιχνηλασιμότητα. Μέχρι σήμερα, από τους ελέγχους που έχουν γίνει 
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στις επισημάνσεις των τροφίμων που κύρια περιέχουν προϊόντα σόγιας και 
καλαμποκιού, σε ποσοστό πάνω από 95% δεν περιέχουν ΓΤΟ. Αυτό οφείλεται, 
κατά τη γνώμη μου, σε δυο λόγους: στο γεγονός ότι οι βιομηχανίες τροφίμων 
έχουν αντιληφθεί την αρνητική στάση των καταναλωτών για τα γενετικά τροπο
ποιημένα τρόφιμα και διότι υπάρχουν ακόμα στην αγορά προϊόντα που κυκλο
φορούσαν πριν από τις 18/04/2004. 

Η οδηγία 93/43 αναφέρεται στους Βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλει
ας των τροφίμων και διασφαλίζει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παρα
γωγούς τροφίμων. Παρόλο που η οδηγία αυτή εκδόθηκε το 1993, ενσωματώ
θηκε στην ελληνική νομοθεσία το 2000 (457/2000), ενεργοποιήθηκε σημαντι
κά μόνο το 2004 και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο το 2005. Σύμφωνα με την 
οδηγία αυτή, που είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες-μέλη, κάθε επιχείρηση 
τροφίμων πρέπει να διαθέτει και να αναθεωρεί ένα σύστημα αυτοελέγχου 
(HACCP). Μέχρι σήμερα, λιγότερο από το 2% των επιχειρήσεων τροφίμων 
διαθέτουν σύστημα HACCP. Φιλοδοξούμε το 2005 το 20% των επιχειρήσεων 
τροφίμων να διαθέτουν συστήματα αυτοελέγχου. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό κάθε επιχείρησης τροφίμων, εκτός 
από τα Βιβλιάρια υγείας, πρέπει να διαθέτει και βεβαίωση ότι έχει παρακολου
θήσει επιτυχώς σεμινάρια στους Βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίμων. Υπολογίζεται ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα περισσότεροι από 
1.000.000 εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους 
κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ μπορεί κάθε 
ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση και εφόσον γίνει δεκτή να εγγραφεί στο 
Μητρώο Εκπαιδευτών. Η ημερομηνία είναι ανοικτή. 

Τον Νοέμβριο του 2004 εγκρίθηκε ο κανονισμός 852/2004 για την υγιεινή 
των τροφίμων που θα αντικαταστήσει από 01/01/2006 την οδηγία 93/43. Ο πιο 
σημαντικός νεωτερισμός του κανονισμού 852/2004 για την υγιεινή των τροφί
μων, πέραν του γεγονότος ότι αντικαθιστά μια οδηγία και επομένως περνάμε 
από την εναρμόνιση στην υποχρεωτική ισχύ, είναι ότι παρεμβαίνει και στην 
πρωτογενή παραγωγή, μέσα από προβλέψεις του παραρτήματος Ι, ενώ οι γενι
κές απαιτήσεις για την υγιεινή των τροφίμων περνούν στο παράρτημα II. 
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Τέλος, προστίθεται ότι στο ίδιο πλαίσιο υγιεινής των τροφίμων εντάσσεται και η 
απόφαση 2004/478 «Έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον 
τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών». 

Από 01/01/2005 είναι υποχρεωτική η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, δηλα
δή η παρακολούθηση των τροφίμων, των πρώτων υλών τους και του ιστορικού 
τους, από το χωράφι και την κτηνοτροφική μονάδα μέχρι και τον τελικό κατα
ναλωτή. Έχουμε ήδη συμφωνήσει κατ' αρχάς με στελέχη της Επιστημονικής 
Επιτροπής του ΣΕΒΤ ότι κάθε επιχείρηση θα τηρεί αρχεία από τον προμηθευτή 
και τον καταναλωτή, δηλαδή αυτό που συμβολικά ονομάζουμε +1, -1. Έτσι, 
με κάποια καθυστέρηση, ξεκινάμε τη δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Τρο
φίμων, όπου η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων. 

Παράλληλα με την είσοδο στην αγορά των γενετικά τροποποιημένων τρο
φίμων, έχουμε τα λειτουργικά ή νεοφανή τρόφιμα και τον εμπλουτισμό των 
τροφίμων με πολυβιταμινούχα συστατικά, ιχνοστοιχεία καθώς και «άλλες 
ουσίες». Επίσης, από τις 15/11/2005, στην επισήμανση των τροφίμων πρέπει 
υποχρεωτικά να αναφέρονται οι αλλεργιογόνοι παράγοντες. Τέλος, η Ευρω
παϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων αποφάσισε να καταγραφούν και να ταξινο
μηθούν διάφορα βότανα και βοτανικά παρασκευάσματα που είτε παράγονται 
σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Τα παραπάνω θέματα μαζί με το βασικό πρόβλημα των διατροφικών ισχυ
ρισμών είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν τον ΕΦΕΤ στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). 

Έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει μια εκστρατεία για την ελληνική διατροφή και 
την ελληνική κουζίνα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την καταγραφή των 
διατροφικών τάσεων και των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλω
τών στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ευρύτερης διατροφικής πολιτικής. 
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Χαιρετισμός του Πρόεδρου 
του Δ. Σ. Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Τροφίμων 
κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου 

Κύριε Γενικέ, Κύριοι Πρόεδροι του ΕΦΕΤ και του EIE, 
Κυρίες και Κύριοι, 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων είναι το επίσημο όργανο 
εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Τροφίμων. Μέλη του είναι κλαδικοί σύνδεσμοι της Βιομηχανίας Τροφίμων 
αλλά και μεμονωμένα πολλές επιχειρήσεις. Ο κλάδος αυτός κατέχει σήμερα 
την πρώτη θέση στην ελληνική οικονομία, καθώς αντιπροσωπεύει το 25% της 
συνολικής Βιομηχανικής παραγωγής της χώρας σε αξία, οι πωλήσεις του ανέρ
χονται στο ύφος των 9 δις ευρώ και απασχολεί το 26% του εργατικού δυναμι
κού της δευτερογενούς παραγωγής. 

Η Βιομηχανία Τροφίμων είναι ο κυριότερος εγγυητής της ποιότητας και της 
ασφάλειας στα τρόφιμα. Έχει δε και την ευθύνη να επηρεάσει προς την πρόοδο 
όλη την αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι και την τελική διανομή. 

Η οργανωμένη Βιομηχανία Τροφίμων παράγει καθημερινά και σε μεγάλες 
ποσότητες επώνυμα προϊόντα, που τα διαθέτει σε μεγάλο αριθμό καταναλω
τών. Η φροντίδα για την ποιότητα είναι καθημερινή της πρακτική. Καθημερινά 
υπογράφει με το σήμα της για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων 
της και κάθε ημέρα περνά τις εξετάσεις της αγοράς. Η υπογραφή της, δηλαδή 
το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της, βρίσκεται πάνω σε κάθε προϊόν 
που φθάνει στον καταναλωτή. 

Από αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης εξαρτάται η ίδια η ύπαρξη της κάθε βιο
μηχανίας. Αναπόφευκτα, λοιπόν, η Βιομηχανία Τροφίμων καλείται να παίξει 
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ηγετικό ρόλο στη βελτίωση της διατροφής και στην προστασία και εκπαίδευση 
του καταναλωτή. Παράλληλα, όλοι τοποθετούμε την εμπιστοσύνη του κατανα
λωτή και την ασφάλεια των τροφίμων πρώτες στην ημερησία διάταξη των ενερ
γειών μας. 

Αναφερόμαστε λοιπόν διαρκώς στην ασφάλεια των τροφίμων χωρίς να 
έχουμε προχωρήσει σε έναν σαφή και κοινά αποδεκτό ορισμό της. Όλες οι 
απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, όλες οι συζητήσεις σχετικά 
με την επίτευξη της και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύ
θυνση εξελίσσονται θεωρώντας δεδομένο ότι ο ορισμός των λέξεων ασφάλεια 
των τροφίμων είναι ξεκάθαρος, σαφής και κατανοητός σε όλους όσοι χρησιμο
ποιούν αυτές τις λέξεις. Αυτό δεν θα πρέπει να το εκλάβουμε ως δεδομένο. 
Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας τροφίμων σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Διατροφή 
και υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αμφισβητή
σουμε ότι η καλύτερη ποιότητα και η μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων έχει 
συμβάλλει, σε έναν ορισμένο Βαθμό, στην αύξηση του μέσου όρου ζωής στην 
Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες και στη γενικότερη βελτίωση της υγείας. 

Εάν λοιπόν όλοι συμφωνούμε ότι έχουμε πετύχει πολύ υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας στα τρόφιμα, τι άλλο προσπαθούμε να πετύχουμε τώρα; Περισσότε
ρη ασφάλεια τροφίμων; Και πόση; Βέλτιστη ασφάλεια τροφίμων; Μέγιστη 
ασφάλεια τροφίμων; 

Από την άλλη, αν ρωτούσαμε τους καταναλωτές τι σημαίνει γι' αυτούς 
ασφάλεια τροφίμων, ίσως να έχουν μια πιο ακραία απάντηση: απαιτούν πλήρη 
και απόλυτη ασφάλεια στα τρόφιμα, δηλαδή πλήρη σιγουριά ότι δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος από οποιοδήποτε τρόφιμο, οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά αυτό 
είναι αδύνατο, αφού τίποτα δεν είναι 100% ασφαλές. Θα ήταν παραπλανητικό 
αν υποστηρίζαμε το αντίθετο. Ας μην υποσχεθούμε λοιπόν κάτι τέτοιο στους 
καταναλωτές. Αυτό που χρειάζεται ο καταναλωτής σήμερα είναι να γνωρίζει το 
πραγματικό μέγεθος οποιουδήποτε κινδύνου και τις πιθανότητες να πάθει κάτι 
πάντα σε σχέση με τους άλλους κινδύνους και τα ρίσκα που διατρέχει, ως 
μέρος της καθημερινής του ζωής. 
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Αντ' αυτού, οι καταναλωτές βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα: 

Ι Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θεωρούν ότι είναι δική τους ευθύνη 

και προνόμιο να αναφέρουν το παραμικρό και πλέον ασήμαντο γεγονός 

ως μεγάλο νέο, 

| Στους επιστήμονες που έχουν την αυξανόμενη επιστημονική ικανότητα να 

εξετάζουν το κάθε συστατικό ή κίνδυνο με υπερβολικά εξονυχιστικό 

τρόπο και μας βομβαρδίζουν με προειδοποιήσεις χωρίς να μπορούν να 

διευκρινίσουν το μέγεθος του κινδύνου, 

| Στους πολιτικούς που καταφεύγουν σε ακραία μέσα, επειδή αδημονούν 

να εξαλείψουν τις κρίσεις στα τρόφιμα από την ημερήσια διάταξη με οποι

ονδήποτε τρόπο και να προβληθούν ως ευαίσθητοι και αποφασιστικοί, 

και 

| Στη βιομηχανία που βρίσκεται μονίμως σε άμυνα, πολλές φορές έτοιμη 

να ενδώσει στις απαιτήσεις των διαφόρων ομάδων πίεσης. 

Συνέπεια όλων αυτών είναι ότι ο καταναλωτής έχει χάσει την εμπιστοσύνη του 

σε όλα και σε όλους μας. Ταυτόχρονα, η Βιομηχανία -ως πρώτος σχεδόν πάντα 

στόχος- αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. 

Προσωπικά, πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν ενημερώνονται επαρκώς. 
Και δεν αναφέρομαι στη λειτουργία των πολιτών ως καταναλωτών αλλά ως 
σύνολο, με την αρχαία ελληνική έννοια του όρου πολίτης. Είναι αρμοδιότητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει τους πολίτες της σε μια ευρεία συζή
τηση έτσι ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν αυτά τα θέματα. 

Αξίζει να προβληματιστούμε ως προς τον τρόπο και την υπευθυνότητα με 
την οποία η αμερικανική κυβέρνηση, τα υπουργεία, η επιστημονική κοινότητα, 
αντιμετωπίζουν στο σύνολο τους ανάλογες περιπτώσεις (ας πάρουμε για παρά
δειγμα το αμφιλεγόμενο ζήτημα των ορμονών ανάπτυξης) και να τα συγκρίνου
με με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη σε ανάλογες περιπτώσεις. Φοβάμαι 
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να ενοχοποιεί πολλές φορές αδικαιολόγητα 
τον Ευρωπαϊκό Αγροτικό Τομέα και τη Βιομηχανία Τροφίμων της, σε αντίθεση 
με τις ΗΠΑ που σε ανάλογες περιπτώσεις λειτουργούν προστατευτικά. 
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Υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν τόσο από τον 

καταναλωτή όσο και από τον Ευρωπαίο πολίτη, πάντα μέσα από διάλογο: 

Ι Αν πρέπει να πληρώσουμε περισσότερο για το φαγητό μας, είμαστε έτοι

μοι να το κάνουμε; 

! Μήπως θα πρέπει να δίνουμε σημασία στις συνεχώς αυξανόμενες υπο

σχέσεις των αλυσίδων λιανεμπορίου για φθηνότερο φαγητό; 

Ι Πόσα καλά εκπληρώνουν την υποχρέωση τους τα ΜΜΕ να μας παρέχουν 

αξιόπιστη πληροφόρηση; 

i Μήπως πρέπει να αναπτύξουμε έναν μηχανισμό για να εκτιμούμε την 
προσπάθεια παροχής αυξημένης πληροφόρησης που συγκεντρώνουμε 
μετά από μια κρίση; 

Ι Εμπιστευόμαστε την κοινωνία μας ότι θα χρησιμοποιεί καθετί θετικό από 
οποιαδήποτε νέα τεχνολογική εξέλιξη περιορίζοντας τους κινδύνους, 
όπως έχει κάνει επανειλημμένα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας; 

Ι Ποιους επιπρόσθετους μηχανισμούς και διαδικασίες πρέπει να αναπτύ
ξουμε για να αυξήσουμε την καινοτομία και την πρόοδο, ενώ παράλληλα 
θα εξετάζουμε τις ανεπιθύμητες παρενέργειες; 

Όλοι θέλουμε δικαίως ασφάλεια στη διατροφή μας, καθαρό περιβάλλον, 
βιοποικιλότητα. Εξίσου σωστά, όμως, θα αρνηθούμε να χάσουμε τα οφέλη του 
σύγχρονου πολιτισμού μας, θα παλεύουμε για το δικαίωμα μας για συνεχή 
βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου και της προσωπικής εξέλιξης μας και 
πιθανότατα θα φθάναμε στα άκρα για το δικαίωμα των παιδιών μας σε μια 
καλύτερη δουλειά, ένα καλύτερο μέλλον. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες των επιλογών μας και να 

είμαστε ικανοί να τραβήξουμε τη γραμμή εκεί όπου θα ισορροπήσουμε ως κοι

νωνία. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να επανατοποθετηθούμε όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τέσσερα βασικά θέματα, που 

θα καθορίσουν και το μέλλον της ευρωπαϊκής πορείας σε θέματα ασφάλειας 

τροφίμων και χειρισμού των πιθανών μελλοντικών κρίσεων: 

Συνεπώς, προτείνω τα παρακάτω: 

26 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ 

1. Ορισμός της ασφάλειας των τροφίμων. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει χρησιμο

ποιώντας την επιστημονική της γνώση να οριοθετήσει το επιθυμητό επίπε

δο ή τα επίπεδα ασφάλειας στα τρόφιμα, εκτιμώντας παράλληλα και το 

κόστος και τις επιπτώσεις αυτών στην ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνι

στικότητα. Στη συνέχεια, οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις θα πρέπει να 

τεθούν σε ανοικτό δημόσιο διάλογο. 

2. Επέκταση ελέγχων σε όλη την τροφοδοτική αλυσίδα. 

Η σύγχρονη διατροφική αλυσίδα είναι μεγάλη και εξαιρετικά περίπλοκη. 

Είναι αδιανόητο να θεωρείται υπεύθυνος και να υφίσταται το σύνολο των 

επιπτώσεων μόνο ένας κρίκος της αλυσίδας. Είναι απαραίτητο να ληφθούν 

μέτρα έτσι ώστε η ευθύνη να επιμεριστεί σε όλα τα στάδια που παρεμβάλ

λονται από το χωράφι μέχρι το τραπέζι μας. Η ευθύνη της αλυσίδας έγκει

ται στο να μπορεί να διασφαλίσει ότι ο κάθε κρίκος της αναλαμβάνει 

πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος που παρά

γει, συνεργαζόμενος βεβαίως πλήρως με τους υπεύθυνους των προηγού

μενων και επόμενων σταδίων. 

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής στρατηγικής για θέματα 

ασφαλείας τροφίμων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει άμεσα μια νέα στρατηγική που 

θα εγγυάται την επικοινωνία, πληροφόρηση και εκπαίδευση των: 

- Καταναλωτών 
- Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
- Πολιτικών 
- Επιστημόνων 

σε θέματα διαχείρισης κρίσεων καθώς και των βραχυχρόνιων και μακρο

χρόνιων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που μπορούν να επιφέ

ρουν οι λανθασμένες επιλογές όλων των ανωτέρω. 

4. Επανακαθορισμός των στόχων και της δομής της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων ώστε να περιλάβει στα καθήκοντα 
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της την υποχρέωση της εφαρμογής όλων των ανωτέρω παράλληλα με 
το νομοθετικό και ελεγκτικό έργο της. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων φαίνεται πως είναι η 
καταλληλότερη για την έναρξη διαλόγου, τη διαχείριση και εφαρμογή των 
ανωτέρω πρωτοβουλιών, που είναι -για να τις ξαναθυμίσω- ο επανακαθο
ρισμός του όρου ασφάλεια τροφίμων, η επέκταση των ελέγχων σε όλη την 
τροφοδοτική αλυσίδα, η επικοινωνία και διαχείριση κρίσεων. Η Βιομηχα
νία Τροφίμων, από την άλλη πλευρά, είναι έτοιμη να Βοηθήσει σε αυτή τη 
διαδικασία. 

Το τρόφιμο δεν καλύπτει πλέον μόνο βασικές ανάγκες, είναι απόλαυση και 
σε πολλές περιπτώσεις τρόπος ζωής. Είναι υποχρέωση όλων μας να σεβαστού
με το δικαίωμα του καταναλωτή να γεύεται με ηρεμία αυτή την απλή απόλαυ
ση. Αν συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε τους καταναλωτές με αμφιλεγόμενα 
επιστημονικά ευρήματα που δημιουργούν σύγχυση μέσα από μη εκπαιδευμέ
να για τέτοιες περιπτώσεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε συνδυασμό με τις 
υπερβολικές αντιδράσεις των φοβισμένων πολιτικών, θα επιτύχουμε ακριβώς 
το αντίθετο από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η 
οποία είναι ο απώτερος μας στόχος. 

Ως επακόλουθο, θα υπονομεύσουμε επίσης και την ανταγωνιστικότητα και 
τη Βιωσιμότητα της βιομηχανίας και της γεωργίας μας, την οικονομική σταθε
ρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς τη δυνατότητα των παιδιών μας 
να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. 
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Σπύρος Αδαμόπουλος 

Διονυσία Στεφανίτση 

Μιχαήλ Γαβράς 

Γιώργος Σακελλάρης 





Αγροτική βιοτεχνολογία στη γονι-
διωματική και μεταγονιδιωματική 

εποχή - Qvo vadis Graecia? 

Νικόλαος Πανόπουλος 
Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

βιολογική εξέλιξη των ειδών που ενδιαφέρουν τη γεωργία κύριο 

σκοπό είχε την προσαρμογή τους στο περιβάλλον κι όχι την εξυπη

ρέτηση των διατροφικών αναγκών του ανθρώπου. Για τον λόγο 

αυτό έχουν αποτελέσει αντικείμενα γενετικής βελτίωσης από χιλιετηρίδες, με 

την εφαρμογή μιας σειράς βιοτεχνολογιών, Βλ. πίνακα σελ. 32. 

Η δημιουργία νέων γονότυπων μέσω επιλογής της φυσικής ή τεχνητής 

γενετικής ποικιλομορφίας ήταν και θα συνεχίσει να είναι η βάση της γενετικής 

βελτιωτικής δραστηριότητας στη γεωργία. Όμως, στα επόμενα λίγα χρόνια, η 

θεωρητική και εμπειρική γνώση στην οποία στηρίζεται αυτή η δραστηριότητα 

θα αλλάξει ριζικά. Οι γενετικές αλληλουχίες πολλών καλλιεργούμενων (και 

μη) φυτών, παραγωγικών (και άλλων) ζώων, μερικών δεκάδων μικροοργανι

σμών, ιών και παρασίτων γεωργικού ενδιαφέροντος (και εκατοντάδων άλλων) 

θα είναι πλήρως ή μερικώς γνωστές και σε μεγάλο ποσοστό προσβάσιμες σε 

διεθνείς βάσεις γενετικών δεδομένων. Η συλλογή και διάθεση τόσων πολλών 
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The Crop Agriculture Technology Timeline graph 
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Ploidy manipulation 
Embryo rescue 
Crop hybrids 
Pohyembryogenesis 
Wide crosses 
Antherculture 
Recombinant DNA 
Marker assisted selection 
Genomics 
Bioinfo rma tics 

γονιδιωματικών και άλλων εξειδικευμένων πληροφοριών σε ηλεκτρονικές 

Βάσεις δεδομένων -δημόσιων και ιδιωτικών- και το καθεστώς δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας γονιδίων και γενετικού υλικού απαιτούν νέους τρό

πους αξιοποίησης της Βιοτεχνολογίας στη γενετική Βελτίωση, νέες συνέργειες 

μεταξύ επιστημόνων ειδικευμένων στη γονιδιωματική επιστήμη και φυτογενετι-

στών, και νέες φόρμουλες συνεργασίας ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, διε

θνή σύμφωνα και αποτελεσματικά ρυθμιστικά πλαίσια. 

Λογικά, το επιστημονικό επιχείρημα για τη χρήση νέων γενετικών δεδομέ

νων και τεχνολογιών στη Βελτιωτική διαδικασία είναι αυτονόητο. Η δραστηριό

τητα αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευμάρεια της ανθρώπινης κοι

νωνίας του σήμερα και του αύριο, με τρόπους που διασφαλίζουν μεγαλύτερο 

όφελος και μικρότερη επιβάρυνση στο παραγωγικό σύστημα από ό,τι ισχύει 

σήμερα. Στην πορεία αυτή προς το μέλλον, η γενετική βελτίωση φυτών, ζώων 

και άλλων οργανισμών αγρονομικής σημασίας θα βασίζεται όλο και περισσό

τερο σε τεράστιες γονιδιακές βάσεις δεδομένων και στην πρακτική γνώση 

μεθόδων ανάλυσης της δομής, της λειτουργίας και του ρόλου των γονιδίων σε 

2,000 BC 
19th C 
Early 20th C 
Mid 20th C 
1930s 
1940s 
1950s 
1970s 
1980 
1980s 
1990s 
2000 
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οργανισμούς. Αυτή η άνευ προηγουμένου επανάσταση στους τρόπους ανάλυ

σης και κατανόησης του γενετικού υλικού, επικουρούμενη από μεθόδους τρο

ποποίησης των γονιδιωμάτων, μπορεί και πρέπει να επηρεάσει δραματικά τη 

γενετική βελτίωση καλλιεργούμενων φυτών και παραγωγικών ζώων. 

Στον τομέα της φυτικής παραγωγής, η Βιοτεχνολογία αλλάζει το ερευνητικό 

και εφαρμοστικό σκηνικό σε πολλά επιμέρους πεδία: 

Ι Γονιδιωματικη αλληλούχιση 

Ι Μοριακοί δείκτες και πολυγονιαδιακά χαρακτηριστικά 

Ι Έλεγχος αναπαραγωγικής και βλαστητικής ανάπτυξης του φυτού (απομι-

κτική αναπαραγωγή, θρέψη, νεανικότητα, κ.ά.) 

! Προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς, ζιζάνια, ασθένειες, αβιοτικές 

καταπονήσεις (stress) 

Ι Παραγωγή «εξειδικευμένων τροφίμων» (specialty foods), βιοχημικών 

ουσιών (fine chemicals), φαρμακευτικών προϊόντων (βιοενεργά πεπτίδια, 

εμβόλια, αντισώματα), νέων διατροφικών προϊόντων (βιοενισχυμένα τρό

φιμα: βιταμίνες, ιχνοστοιχεία αντιοξειδωτικές ουσίες, βιομηχανικά ένζυμα 

και άλλες πρωτεΐνες) 

Ι Παραγωγή ενέργειας (ενεργειακές καλλιέργειες), κ.ά. 

Προβληματισμοί συνεχίζουν να αναφλέγονται στη χώρα μας, όπως και διε

θνώς, σχετικά με τον ρόλο της νέας βιοτεχνολογίας στη γενετική βελτίωση 

φυτών και ζώων. Αυτοί συχνά τροφοδοτούνται από διαστρέβλωση πειραματι

κών δεδομένων, από τα χαρακτηριστικά των σημερινών εφαρμογών, καθώς 

και από προσωπικές αντιλήψεις και πολιτικές επιδιώξεις που λίγη σχέση έχουν 

με τις ανάγκες της γεωργικής δραστηριότητας, το περιβάλλον ή την οικονομική 

δυσχέρεια κοινωνικών ομάδων. Τα οφέλη και οι επικινδυνότητες που συνδέο

νται με κάθε νέο προϊόν θα πρέπει να αξιολογούνται τοπικά (place-by-place), 

ατομικά (case-by-case) και κατά περίπτωση (gene-by-gene, crop-by-crop), με 

βάση τα υπάρχοντα ή αποκτούμενα εμπειρικά δεδομένα σε διεθνή πλαίσια 

αναφοράς. Ο διάλογος πρέπει επίσης να στραφεί σε μια μακροχρόνια στρατη

γική θεώρηση, με βάση το τι μπορεί να προσφέρει αυτή η τεχνολογία στη 
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χώρα μας, τι επιπτώσεις θα έχει το τεχνολογικό έλλειμμα από τη μη αξιοποίηση 
της, ποιο παραγωγικό σύστημα θα μπορέσει να παράγει στα επόμενα 50-100 
χρόνια όσα τρόφιμα παρήγε καθ' όλη τη διάρκεια ύπαρξης του ανθρώπινου 
είδους στη γη και ποιες θα είναι οι παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες κατά την 
επόμενη χιλιετηρίδα. 

Ο βαθμός αξιοποίησης της βιοτεχνολογικής επανάστασης και των επιμέ
ρους εφαρμογών της στην ελληνική και διεθνή γεωργία κατά τις επόμενες δύο 
δεκαετίες θα εξαρτηθεί από πολλούς καθοριστικούς παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων είναι: 

1. Η συνέχιση της ερευνητικής και αναπτυξιακής προσπάθειας και της χρη
ματοδότησης της από ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους, τόσο σε διεθνές 
επίπεδο όσο και σε κάθε χώρα ξεχωριστά 

2. Το κλίμα και η εφαρμοσιμότητα των ρυθμιστικών διαδικασιών και των 
κανονιστικών πλαισίων και ο βαθμός εναρμόνισης τους σε διεθνές επί
πεδο 

3. Ο βαθμός αποδοχής των επιμέρους βιοτεχνολογικών προϊόντων και 
υπηρεσιών από τους αγρότες και τους καταναλωτές 

4. Το ενδεχόμενο να προκύψουν μετρήσιμες αρνητικές επιπτώσεις στο περι

βάλλον και την ανθρώπινη υγεία από κάποιες επιμέρους εφαρμογές της 

5. Η φύση και η έκταση των οικονομικών επιπτώσεων στις εθνικές και τοπι

κές οικονομίες 

6. Το ενδεχόμενο λοιμών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, και 

7. Οι κλιματικές ή άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές που ενδεχομένως να 

επηρεάσουν σημαντικά το αγροτικό παραγωγικό σύστημα. 
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Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας οτη 
γεωργία, γενετικά τροποποιημένες 

καλλιέργειες και αοφάλεια 
των τροφίμων 

Σπύρος Αδαμόπουλος 
Γεωπόνος, Γραμματέας του Ελληνικού 
Συνδέσμου Αγροτικής Βιοτεχνολογίας 

ο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων (και γενικότερα της προστασίας 
των καταναλωτών) εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταρχικούς στό
χους της ΕΕ και αποτέλεσε τη μεγάλη πρόκληση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να αναπτύξει ένα νέο, ολοκληρωμένο, αυστηρό, αξιόπιστο και δια
φανές σύστημα ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων που να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφαλή και προσιτά προϊόντα. 

Και τούτο διότι οι αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις που αντιμετώπισε η 
Ευρώπη (και με τις οποίες η βιοτεχνολογία δεν έχει καμία σχέση) έχουν κλονί
σει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο θέμα της ασφάλειας και της ποιότη
τας των τροφίμων. 

Σε ό,τι δε αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, αξίζει να τονισθεί 
ότι ήδη έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που χορηγήθηκαν οι πρώτες 
εγκρίσεις για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών και την κατανά-
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λωση των εξ αυτών παραγομένων προϊόντων, και μάλιστα μέσα από ένα ιδιαί
τερα αυστηρό σύστημα ελέγχου που εγγυάται ότι τα προϊόντα αυτά είναι τουλά
χιστον εξίσου ασφαλή με τα αντίστοιχα συμβατικά τους. Η πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση είναι αυτή της σόγιας, η οποία εδώ και δέκα χρόνια καλλιεργείται 
και καταναλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα 
ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί σύμπτω
ση αλλά είναι το αυτονόητα αναμενόμενο, δεδομένου ότι η σχετική έγκριση 
χορηγήθηκε μετά από πολύχρονους και εξονυχιστικούς ελέγχους και με 
πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, κυρίως στο θέμα της ασφάλειας. 

Σήμερα, κατά γενική παραδοχή, η ΕΕ διαθέτει το πιο αυστηρό και αξιόπι
στο σύστημα στον κόσμο για την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την έγκριση των 
γενετικά τροποποιημένων φυτών και των προϊόντων τους. Μεταξύ άλλων, το 
σύστημα αυτό διέπεται από την οδηγία 2001/18 που αναφέρεται στη «Σκόπιμη 
απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» καθώς 
και στους δύο κανονισμούς, 1829 και 1830 του 2003, που ορίζουν αντίστοιχα 
την αυστηρή διαδικασία έγκρισης και την εφαρμογή του συστήματος της ιχνη-
λασιμότητας και υποχρεωτικής σήμανσης των ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών. 

Με το σύστημα της ιχνηλασιμότητας (traceability) εξασφαλίζεται η συνεχής 
παρακολούθηση ενός ΓΤ προϊόντος από το σημείο της πρωτογενούς παραγω
γής του μέχρι και το τελικό σημείο κατανάλωσης, αφού όλοι οι φορείς που 
εμπλέκονται στα διάφορα στάδια (παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, 
πώλησης, κ.λπ.) υποχρεούνται να αναγράφουν τις σχετικές ενδείξεις στα 
παραστατικά που εκδίδουν. 

Με το σύστημα δε της σήμανσης (labeling) είναι υποχρεωτική η σχετική 
αναγραφή στην ετικέτα του κάθε προϊόντος, όταν αυτό προέρχεται ή εμπεριέ
χει συστατικά από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (εν προκειμένω 
φυτά) σε ποσοστό πάνω από 0,9 %. 

Η εφαρμογή των κανονισμών αυτών έγινε υποχρεωτική από τις 18 Απριλί
ου 2004 για όλες τις χώρες της ΕΕ. Σημειωτέον ότι από την 1η Ιανουαρίου 
2005 το σύστημα της ιχνηλασιμότητας εφαρμόζεται και για τις λοιπές κατηγο
ρίες τροφίμων, δηλαδή για τα συμβατικά και για τα βιολογικά τρόφιμα. 
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Το όλο σύστημα της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤ οργανι

σμών για την υγεία και για το περιβάλλον συμπληρώνεται με τη σύσταση των 

επιστημονικών επιτροπών και γνωμοδοτικών οργάνων, όπως η Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA, European Food Safety Authority) της 

οποίας η εικοσαμελής ειδική επιτροπή για τα ΓΤ τρόφιμα αποτελείται από επι

στήμονες κύρους όλων των ειδικοτήτων. Σε εφαρμογή λοιπόν αυτού του νέου 

ολοκληρωμένου και αυστηρού συστήματος, η ΕΕ μπαίνει πλέον στη φάση της 

μετά moratorium περιόδου, στο πλαίσιο της οποίας άρχισε ήδη η διαδικασία 

χορήγησης νέων εγκρίσεων ΓΤ προϊόντων. 

Χαρακτηριστική είναι η σχετική δήλωση του προέδρου της Επιτροπής, R. 

Prodi: 

«Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σαφές, διάφανο και αυστηρό σύστημα ελέγχου 

των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, ζωοτροφών και φυτών. Το νομο

θετικό μας πλαίσιο εγγυάται ότι οι εγκεκριμένοι γενετικά τροποποιημένοι 

οργανισμοί στην ΕΕ είναι ασφαλείς τόσο για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

όσο και για απελευθέρωση στο περιβάλλον. Το ξεκάθαρο σύστημα σήμαν

σης επιτρέπει στους αγρότες να σπέρνουν τις καλλιέργειες της επιλογής 

τους και στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές της αρεσκείας τους». 

Σε ό,τι δε αφορά τον βαθμό αποδοχής των γενετικά τροποποιημένων προϊ

όντων, η κατάσταση που επικρατεί δεν είναι τυχαία αλλά είναι το αποτέλεσμα 

του μονόπλευρου βομβαρδισμού που εδώ και πολλά χρόνια υφίσταται η κοι

νωνία μας από διάφορους φορείς που με αόριστα και μη επιστημονικά τεκμη

ριωμένα επιχειρήματα αναφέρονται σε δήθεν κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον, που βέβαια ποτέ δεν επαληθεύτηκαν. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, τα όποια προγράμματα επικοινωνίας που επι

χειρήθηκαν από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας είναι φυσικό να μην έχουν την 

επιδιωκόμενη απήχηση. Η κατάσταση όμως θα ήταν τελείως διαφορετική αν οι 

επίσημες αρχές είχαν ανταποκριθεί όπως έπρεπε και είχαν οργανώσει ολοκλη

ρωμένο πρόγραμμα σωστής ενημέρωσης της κοινωνίας μέσω των υπεύθυνων 

θεσμικών φορέων και με βάση τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα στοιχεία. 
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Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων 
φυτών επεκτάθηκε ταχύτατα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, καταγράφοντας 
τους πιο εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης που σημειώθηκαν ποτέ στον 
χώρο της γεωργίας. Έτσι, κατά το 2003, σε παγκόσμια κλίμακα καλλιεργήθη
καν περίπου 700 εκατομμύρια στρέμματα με ΓΤ φυτά, από 7 εκατομμύρια 
αγρότες, σε 18 χώρες του κόσμου, από τις οποίες 7 Βιομηχανικές και 11 ανα
πτυσσόμενες (μεταξύ αυτών Κίνα, Ινδία, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ν. Αφρική). Το 
γεγονός και μόνο ότι οι πιο πολυάνθρωπες χώρες του κόσμου έχουν ήδη απο
δεχθεί τη νέα αυτή τεχνολογία σημαίνει ότι έχουν αξιολογήσει όλες τις παρα
μέτρους ασφάλειας για την υγεία και το περιβάλλον καθώς και τα σημαντικά 
οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν με την καλλιέργεια γενετικά τροποποιη
μένων φυτών, για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων τροφίμων (και ινών) 
εγγυημένης ποιότητας και σε προσιτές τιμές. 

Τα πιο πρόσφατα δε στοιχεία για το 2004 αναφέρονται σε σημαντική αύξη
ση (κατά 20%), των εκτάσεων σε σχέση με το 2003, δηλαδή στα 810 εκατομ
μύρια στρέμματα και από ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αγροτών, που ξεπέρασε 
τα 8 εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα. Σημειωτέον δε ότι το 90% των αγρο
τών αυτών βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου επιπλέον σημειώθηκε 
και η μεγαλύτερη αύξηση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις με γενετικά τροποποι
ημένα φυτά κατά το 2004. 

Τα κυριότερα ΓΤ φυτά που καλλιεργούνται διεθνώς είναι η σόγια, ο αραβό
σιτος, το Βαμβάκι και η ελαιοκράμβη και οι γενετικές τροποποιήσεις αφορούν 
κυρίως τη διαχείριση των ζιζανίων, την προστασία από τα έντομα ή τον συν
δυασμό αυτών των δύο γενετικών τροποποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι 
κυριότερες γενετικές τροποποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται 
σήμερα σε ευρεία κλίμακα σε όλον τον κόσμο, αφορούν : 

Ι Αντοχή σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα, κυρίως glyphosate και glufosinate 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζιζανίων. Εκτιμάται ότι κατά το 
2003 καλλιεργήθηκαν συνολικά 500 περίπου εκατομμύρια στρέμματα με 
τέτοιου τύπου ΓΤ καλλιέργειες, από τα οποία 420 εκατ. με σόγια και τα 
υπόλοιπα με ελαιοκράμβη, βαμβάκι και αραβόσιτο. 
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Ι Προστασία από εντομολογικές προσβολές, κυρίως από κάμπιες λεπιδο-

πτέρων (όπως το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι του βαμβακιού ή οι κά

μπιες στελέχους του καλαμποκιού) με συνολική έκταση 120 εκατ. στρέμ

ματα το 2003. 

Ι Συνδυασμό και των δύο τύπων γενετικά τροποποιημένων, δηλαδή και για 

ζιζάνια και για έντομα, με συνολική έκταση 60 εκατ. στρέμματα το 2003 

(κυρίως σε βαμβάκι και αραβόσιτο), με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Η γενετικά τροποποιημένη σόγια κατέχει τη μεγαλύτερη έκταση με 420 

εκατ. στρέμματα και ακολουθεί ο αραβόσιτος με 150 εκατ. στρέμματα, το βαμ

βάκι με 70 εκ. στρέμματα και η ελαιοκράμβη με 35 εκατ. στρέμματα. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυριότερες γενετικές τροποποιήσεις που μέχρι 

τώρα έχουν εγκριθεί αφορούν: 

Ι Σόγια και αραβόσιτο τύπου Roundup Ready (αντοχή στο glyphosate), για 

εισαγωγή και κατανάλωση και όχι για καλλιέργεια. 

Ι Ελαιοκράμβη τύπου Liberty Link (αντοχή στο glufosinate) για καλλιέργεια 

και για κατανάλωση. 

Ι Αραβόσιτο τύπου Bt (προστασία από έντομα ) για καλλιέργεια και κατανά
λωση, που από το 1998 καλλιεργείται ευρέως στην Ισπανία (600.000 
στρέμματα το 2004) και σε περιορισμένη κλίμακα σε Γερμανία και Γαλλία. 

Αυτές οι γενετικές τροποποιήσεις θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ότι αποτε
λούν την πρώτη γενιά εφαρμογής της βιοτεχνολογίας στον χώρο της γεωργίας. 
Με τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που είναι σε εξέλιξη, αναμένεται 
ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι διαθέσιμες νέες γενετικές τροποποιήσεις που 
θα προσδίδουν στα φυτά πιο σημαντικές ιδιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστι
κά υψηλότερης αξίας, όπως: 

Ι Βελτίωση αγρονομικών χαρακτηριστικών: φυτά ανθεκτικά σε αντίξοες 

συνθήκες, με λιγότερες ανάγκες σε νερό και λιπάσματα, με υψηλότερες 
αποδόσεις, κ.ά. 

Ι Βελτίωση ποιοτικών στοιχείων: καρποί με αυξημένη περιεκτικότητα σε 

αμινοξέα, ρύζι εμπλουτισμένο σε βιταμίνη Α, φρούτα και λαχανικά με 
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φυσική ωρίμανση, άνθη με μεγαλύτερο χρόνο διατήρησης, αφαίρεση 
αλλεργιογόνων παραγόντων, κ.ά. 

Ι Εφαρμογές στην ιατρική, τη βιομηχανία, το περιβάλλον: μαζική παραγω
γή φαρμάκων και εμβολίων, παραγωγή βιοπολυμερών και βιοκαυσίμων, 
καθαρισμός μολυσμένων περιοχών και ναρκοπεδίων, βαμβάκι με φυσικό 
χρώμα, δένδρα για χαρτομάζα χωρίς λιγνίνη, κ.ά. 

Πάντως στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν καλλιεργείται κανένα ΓΤ φυτό σε εμπο
ρική κλίμακα. Επιπλέον, με την επιβολή του moratorium, οι ελάχιστες άδειες πει
ραματισμού που είχαν χορηγηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 1997-98 δεν 
συνεχίστηκαν, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της ΕΕ όπου η διενέργεια τέτοιων 
πειραμάτων συνεχίστηκε για τις κυριότερες καλλιέργειες της κάθε χώρας. 

Η κατάσταση αυτή, όπως είναι ευνόητο, δημιούργησε ένα σημαντικό κενό 
στην ελληνική επιστημονική έρευνα γιατί στέρησε τη χώρα μας από τη δυνατό
τητα να αξιολογήσει τη νέα αυτή τεχνολογία κάτω από τις ελληνικές συνθήκες. 
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας 
μας υποστηρίζει την ανάγκη να διενεργηθούν τέτοια πειράματα, τουλάχιστον 
για τις σημαντικές καλλιέργειες της ελληνικής γεωργίας, και ασφαλώς κάτω 
από ελεγχόμενες συνθήκες και με αυστηρό πρωτόκολλο πειραματισμού. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε, η μόνη καλλιέργεια που μέχρι 
τώρα καλλιεργείται σε εμπορική κλίμακα είναι ο αραβόσιτος τύπου Bt (για 
προστασία από τις κάμπιες του στελέχους) που εγκρίθηκε το 1998 και καλλιερ
γείται κυρίως στην Ισπανία. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόσφατα ενεγράφησαν 
στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Ειδών της ΕΕ 17 γενετικά 
τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου (από διάφορες εταιρείες σπόρων) που 
φέρουν την εγκεκριμένη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810, τύπου Bt για προ
στασία από έντομα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που σηματοδο
τεί την ελεύθερη διακίνηση και καλλιέργεια οποιουδήποτε από τα 17 αυτά 
υβρίδια, χωρίς κανένα περιορισμό, από νομικής τουλάχιστον πλευράς. Αναμέ
νεται δε ότι από το 2005 θα αρχίσει σε εμπορική κλίμακα η καλλιέργεια των 
υβριδίων αυτών σε πολλές χώρες και περιοχές της ΕΕ που έχουν πρόβλημα 
από τα έντομα του στελέχους. 
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Για την Ελλάδα, ένας ρεαλιστικός στόχος για το 2005 είναι να οργανωθούν 
-με πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων εταιρειών σπόρων και σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με τα αρμόδια ερευ
νητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα- αποδεικτικές εφαρμογές, έτσι ώστε να 
γίνει η αξιολόγηση της τεχνολογίας αυτής από αξιόπιστους φορείς, κάτω από 
τις συνθήκες της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, ως πλήρες και 
ισότιμο μέλος της ΕΕ δεν πρέπει και δεν μπορεί να απομονωθεί και να είναι 
αμέτοχη στις εξελίξεις. 
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Κοινοτική νομοθεσία 
για τα γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα: Ο ρόλος του Γενικού 

Χημείου του Κράτους 

Δρ. Διονυσία Στεφανίτση 
Διεύθυνση Τροφίμων, Γενικό Χημείο τον Κράτους 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

εκινώντας μια σύντομη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που δημιουρ

γήθηκε σε κοινοτικό επίπεδο για τους ΓΤΟ, το 1990 η οδηγία 

90/220/ΕΟΚ «Για τη σκόπιμη ελευθέρωση των ΓΊΌ στο περιβάλλον» 

αποτέλεσε την πρώτη οριζόντια νομοθεσία, η οποία ρύθμιζε την απελευθέρω

ση ΓΤΟ στο περιβάλλον, τόσο για πειραματικούς σκοπούς όσο και για διάθεση 

στην κοινοτική αγορά για οποιαδήποτε χρήση. 

Μερικά χρόνια αργότερα, το 1997, ο κανονισμός 258/97 «Σχετικά με τα 

νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων» διαχωρίζει για πρώτη φορά τους 

κανόνες κυκλοφορίας (έγκρισης και επισήμανσης) των τροφίμων που προέρ

χονται από ΓΤΟ από των υπολοίπων αντιστοίχων συμβατικών προϊόντων. Ο 
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συγκεκριμένος κανονισμός δεν αναφερόταν μόνο στα ΓΤ τρόφιμα αλλά και σε 

διάφορα νέα τρόφιμα, τα οποία έχουν παραχθεί από νέες τεχνολογίες είτε η 

σύσταση τους είναι νέα είτε πάλι είναι ουσίες που δεν είχαν ξαναχρησιμοποιη

θεί ως τρόφιμα στο παρελθόν. Η νομοθεσία αυτή εξακολουθεί να ισχύει, 

χωρίς όμως τώρα να περιλαμβάνει τα ΓΤ τρόφιμα, τα οποία διέπονται πλέον 

από ειδική νομοθεσία. 

Το 1998, ο κανονισμός 1139/98 «Για την υποχρεωτική αναγραφή στοιχεί

ων στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων που παράγονται από ΓΤΟ» αναφε

ρόταν στους ειδικούς κανόνες επισήμανσης των τροφίμων που παράγονται 

από τη ΓΤ σόγια Roundup Ready και το ΓΤ αραβόσιτο Bt-176, τα οποία είχαν 

εγκριθεί μέσω της οδηγίας 90/220, πριν την εφαρμογή του κανονισμού 

258/97, και τα οποία δεν υπόκειντο στις ίδιες απαιτήσεις επισήμανσης με τα 

μετέπειτα εγκριθέντα. 

Το 2000, για πρώτη φορά με τον κανονισμό 49/2000 «Περί τροποποιήσεως 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1139/98», θεσμοθετήθηκε όριο ανοχής 1% από 
τυχαία επιμόλυνση για την υποχρεωτική επισήμανση των ΓΤ τροφίμων, ενώ συγ
χρόνως με τον κανονισμό 50/2000 «Για την επισήμανση των τροφίμων και των 
συστατικών τους που περιέχουν πρόσθετες και αρτυματικές ύλες οι οποίες έχουν 
τροποποιηθεί γενετικώς ή έχουν παραχθεί από ΓΤΟ» θεσμοθετείται και η επισή
μανση των τροφίμων που περιέχουν πρόσθετα που προέρχονται από ΓΤΟ. 

Το 2001, η οδηγία 2001/18 «Για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περι
βάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ» καταργεί και αντικαθιστά 
την οδηγία 90/220, θέτοντας αυστηρότερους κανόνες για την εκτίμηση της επι
κινδυνότητας των ΓΤΟ που πρόκειται να απελευθερωθούν στο περιβάλλον. 

Το 2003, το νέο αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τους ΓΤΟ ολοκληρώνε

ται με την έκδοση των κανονισμών 1829/2003 «Για τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτρο

φές» και 1830/2003 «Σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των 

ΓΤΟ», όπου καθορίζονται νέοι κανόνες για την έγκριση, την επισήμανση και 

την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από ΓΤΟ 

και στους οποίους γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη συνέχεια. 
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Ο κανονισμός 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

«Για τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές» προβλέπει: 

Ι Τη διαδικασία έγκρισης της κυκλοφορίας των ΓΤ τροφίμων 

Ι Τους κανόνες επισήμανσης για τα ΓΤ τρόφιμα που απευθύνονται στον 

τελικό καταναλωτή 

Ι Τη δημιουργία Κοινοτικού Μητρώου ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών 

Ι Τη θεσμοθέτηση του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για ΓΤΟ. 

Επίσης, ρυθμίζει δευτερεύοντα ζητήματα, όπως είναι το καθεστώς κυκλοφορίας 

παλαιότερων ΓΤ προϊόντων, η μετατροπή των εκκρεμών αιτήσεων που είχαν κατα

τεθεί Βάσει του παλαιότερου θεσμικού πλαισίου στα νέα δεδομένα, κ.ά. Η διαδικα

σία έγκρισης η οποία περιγράφεται στον κανονισμό αυτό δίνεται συνοπτικά στο 

παρακάτω σχήμα. Τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας αυτής είναι τα εξής: 
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1. Κατάθεση φακέλου σε κράτος-μέλος (Κ-Μ) 

2. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

(EFSA) για την εκτίμηση της επικινδυνότητας (Κεντρική Διαδικασία) 

3. Υποβολή σχεδίου απόφασης προς ψήφιση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο

πή στη Μόνιμη Επιτροπή Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας των Ζώων 

(ΜΕΤΑΥΖ) (Διαδικασία Επιτροπολογίας) 

4. Εφόσον ψηφιστεί εγκριτική απόφαση, εγγραφή στο Κοινοτικό Μητρώο. 

Το Κοινοτικό Μητρώο είναι μητρώο των ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών το 

οποίο καταρτίζει και τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο καθιστά διαθέ

σιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Κάθε εγγραφή στο μητρώο περιλαμβά

νει τον κάτοχο της έγκρισης, την ονομασία του τροφίμου, την ημερομηνία 

έγκρισης, όρους για τη διάθεση στην αγορά (επισήμανση, κ.λπ.), τη μέθοδο 

δειγματοληψίας, ανίχνευσης και ταυτοποίησης, τη διαθεσιμότητα υλικών ανα

φοράς, τον μοναδικό ταυτοποιητή, κ.λπ. Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς 

είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research 

Centre), το οποίο επικουρείται από κοινοπραξία εθνικών εργαστηρίων αναφο

ράς που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Δίκτυο εργαστηρίων ΓΤΟ (ENGL). Στο 

δίκτυο, από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν το Γενικό Χημείο του Κράτους 

(Διεύθυνση Τροφίμων), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Σταθμός Ελέγχου Σπόρων και Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής, 

Τμήμα Ζωοτροφών) και το ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας). Το Κοι

νοτικό Εργαστήριο Αναφοράς είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των στοιχεί

ων που δίνει ο αιτών σχετικά με τις μεθόδους, καθώς και για την επικύρωση 

των μεθόδων. 

Η κυριότερη απαίτηση επισήμανσης που επιβάλλει ο κανονισμός είναι ότι 

τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που περιέχουν αποτελούνται ή παρά

γονται από ΓΤΟ και απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή πρέπει να φέρουν 

στην ετικέτα την ένδειξη ότι «Περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤ 

(όνομα οργανισμού)». Επιμέρους διατάξεις καθορίζουν το πού θα αναγράφε

ται η ένδειξη αυτή, πώς θα επισημαίνονται τα χύδην τρόφιμα, κ.λπ. Από την 
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υποχρέωση της ανωτέρω υποχρεωτικής επισήμανσης απαλλάσσονται τα τρό

φιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένο υλικό από τυχαία επιμόλυνση 

μέχρι 0,9% επί ενός εκάστου συστατικού. 

Ο κανονισμός 641/2004 «Σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 

κανονισμού 1829/2003» αφορά τα εφαρμοστικά μέτρα του κανονισμού 

1829/2003. 

Ο κανονισμός 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

«Για την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των ΓΤΟ» προβλέπει: 

1. Την απόδοση μοναδικών ταυτοποιητών στους ΓΤΟ 

2. Την καθιέρωση συστήματος ιχνηλασιμότητας των ΓΤΟ και των τροφί

μων και ζωοτροφών που παράγονται από αυτούς σε όλα τα στάδια της 

διάθεσης στην αγορά 

3. Κανόνες επισήμανσης των ΓΤΟ 

4. Τα μέτρα επιθεώρησης και εργαστηριακών ελέγχων. 

Οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που επιβάλλονται από αυτόν τον κανονι

σμό είναι ότι τα προϊόντα που αποτελούνται ή περιέχουν ΓΤΟ πρέπει σε όλα 

τα στάδια της διάθεσης στην αγορά να συνοδεύονται από έγγραφα που ανα

φέρουν ότι «Περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤ (όνομα οργανισμού)» και τους 

μοναδικούς ταυτοποιητές των ΓΤΟ και τα τρόφιμα που παράγονται από ΓΤΟ 

πρέπει επίσης σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά να συνοδεύονται 

από έγγραφα που αναφέρουν ότι «Παράγονται από ΓΤ (όνομα οργανισμού)». 

Ο μοναδικός ταυτοποιητής είναι αριθμητικός ή αλφαριθμητικός κωδικός 

που χρησιμεύει για την ταυτοποίηση κάθε ΓΤΟ με βάση την επιτρεπόμενη 

γενετική τροποποίηση από την οποία προήλθε και που καθιστά δυνατή την 

πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο ΓΤΟ. Ο σχη

ματισμός και η απόδοση των μοναδικών ταυτοποιητών γίνεται όπως ορίζεται 

στον κανονισμό 65/2004, που αποτελεί ένα από τα εφαρμοστικά μέτρα του 

κανονισμού 1830/2003. Το άλλο είναι η σύσταση 2004/787 «Σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση ΓΤΟ». 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Οι δραστηριότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους που επέδειξε σε σχέση 
με το θέμα ήταν σε δύο επίπεδα, το νομοθετικό και το ελεγκτικό-εργαστηριακό 
επίπεδο. Οι κυριότερες από αυτές σε νομοθετικό επίπεδο είναι οι εξής: 

> Συμμετείχε σε ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την εκπόνηση του 
κανονισμού 258/97 

Ι Συμμετείχε σε ομάδα εργασίας της Επιτροπής για την εκπόνηση των 
κανονισμών 49/2000 και 50/2000 

Ι Είναι μία από τις δηλωμένες στην Επιτροπή αρμόδιες αρχές για την 
εφαρμογή του κανονισμού 258/97 (μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανά
πτυξης και τον ΕΟΦ) 

Ι Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας της Επιτροπής για την εφαρμογή του 
κανονισμού 258/97 (ερμηνεία των κανονισμών, συζήτηση των αιτήσεων) 

Ι Μελέτησε και επεξεργάστηκε (σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρο
γνώμονες) κατ' αποκλειστικότητα όλους τους φακέλους που αφορούσαν 
ΓΤ τρόφιμα στο πλαίσιο του κανονισμού 258/97, για αποστολή σχολίων 
και ενστάσεων στην Επιτροπή και για διαμόρφωση εθνικών θέσεων σε 
συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές 

Ι Συμμετείχε σε ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την εκπόνηση του 
κανονισμού 1829/2003 (μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων) 

Ι Συμμετείχε σε ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την εκπόνηση του 
κανονισμού 1830/2003 (μαζί με το ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Ι Συμμετέχει στη Μόνιμη Επιτροπή Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας των 
Ζώων 

Ι Είναι δηλωμένο στην EFSA ως αρμόδια αρχή για την υποβολή φακέλων 
ΓΤ τροφίμων στο πλαίσιο του κανονισμού 1829/2003 (μαζί με τον ΕΦΕΤ 
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
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i Είναι δηλωμένο στην Επιτροπή ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του 
κανονισμού 1829/2003 (μαζί με τον ΕΦΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων) 

Ι Συμμετέχει στη διυπουργική επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εξέταση των 
φακέλων για ΓΤΟ στα πλαίσια των οδηγιών 90/220 και 2001/18 

Ι Συμμετέχει σε ad hoc διυπουργικές επιτροπές για τη διαμόρφωση εθνι
κών θέσεων γύρω από διάφορα θέματα ΓΤ τροφίμων. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες σε εργαστηριακό και ελεγκτικό επίπεδο είναι 
οι εξής: 

Ι Εκτελεί εργαστηριακές αναλύσεις ανίχνευσης ΓΤΟ σε τρόφιμα στο εργα
στήριο της Διεύθυνσης Τροφίμων 

Ι Εκτελεί διοικητικούς (περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες) και εργαστηρια
κούς ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα για την εφαρμογή των κανονι
σμών 1829/2003 και 1830/2003 

Ι Συνεργάζεται με τον ΕΦΕΤ και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις για τον 
έλεγχο των τροφίμων και των πρώτων υλών τροφίμων στην εσωτερική 
αγορά 

Ι Εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους για τους ελέγχους με 6άση την ισχύου
σα νομοθεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 

Ι Συμμετέχει σε ad hoc διυπουργικές επιτροπές για την οργάνωση των 
ελέγχων σε εθνικό επίπεδο 

Ι Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων ΓΤΟ ως εργαστήριο επι
σήμου ελέγχου. 

Ειδικότερα, το εργαστήριο ανίχνευσης ΓΤΟ του Γενικού Χημείου του Κράτους: 

i Αειτουργεί από το 2000 στα πλαίσια της Διεύθυνσης Τροφίμων 

Ι Είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025 

Ι Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων ΓΤΟ 

Ι Εκτελεί εργαστηριακές αναλύσεις κυρίως σε τρόφιμα και πρώτες ύλες 
τροφίμων, και κατά δεύτερο λόγο σε σπόρους και ζωοτροφές 
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Ι Δέχεται δείγματα από: 
1. Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες 
2. ΕΦΕΤ 
3. Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Δ/νσεις Εμπορίου, Συντονιστικές Επι

τροπές, κ.λπ.) 
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
5. Ιδιώτες 

Ι Έχει συνάψει 5 ετήσια πρωτόκολλα συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ από το 

2000 και προετοιμάζεται για το έκτο 

Ι Εκτελεί ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις 

Ι Συμμετέχει σε διεθνείς διεργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ικανότητας 

Ι Συμμετέχει σε διεργαστηριακές μελέτες για την επικύρωση μεθόδων που 

διοργανώνει το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς 

Ι Γνωματεύει για τη συμμόρφωση των δειγμάτων με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, ελέγχει αν τα δείγματα: 

- Προέρχονται ή όχι από ΓΤΟ (εφόσον το επιτρέπει το είδος του δείγματος) 

- Προέρχονται από εγκεκριμένες γενετικές τροποποιήσεις (και σε τι ποσοστό) 

- Έχουν σωστή επισήμανση. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σχεδόν ένα έτος αφότου τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τα ΓΤ τρόφι
μα, τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταφέρει να εμπιστευτούν τις νέες διαδικασίες 
έγκρισης και να εφαρμόσουν πλήρως τις νέες διαδικασίες ελέγχου. Τούτο 
οφείλεται αφενός στη δυσκολία των Ευρωπαίων καταναλωτών να δεχτούν τα 
εν λόγω προϊόντα και αφετέρου στην πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου 
που σε μερικά σημεία εξαντλεί τα όρια της αυστηρότητας, ενώ σε άλλα αφήνει 
σημαντικά κενά. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την πίεση της προσφυγής κάποιων χωρών 
στον ΠΟΕ, προχωρά -ουσιαστικά ερήμην των κρατών-μελών- σε εγκρίσεις 
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νέων ΠΌ, γεγονός που καθιστά το θέμα των ελέγχων δύσκολο, δαπανηρό και 
κατά συνέπεια λιγότερο αποτελεσματικό. Η αποσαφήνιση των περίπλοκων 
νομικών κειμένων, η σταδιακά αποκτούμενη εμπειρία, καθώς και η εξισορρό
πηση των -συνήθως αντιφατικών- αντιδράσεων της βιομηχανίας και των κατα
ναλωτών θα συμβάλουν στη ρεαλιστική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας. 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους θα συνεχίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή
των του, να εργάζεται πάνω στο θέμα τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επί
πεδο. Θα εντείνει ιδιαίτερα τις προσπάθειες του στο εργαστηριακό επίπεδο 
όπου οι απαιτήσεις γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες προκειμένου να εφαρμο
στεί η κοινοτική νομοθεσία. 
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Γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί. Από τις φυτικές 

ποικιλίες στα τρόφιμα-
Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Δρ. Μιχαήλ Γαβράς 
Γεωπόνος, Προϊστάμενος Δ/νσης Εισροών 

Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ία από τις σημαντικότερες εισροές της γεωργίας που παίζει πρωταρ

χικό ρόλο στη διαμόρφωση, κάθε φορά, της γεωργικής παραγωγής 

είναι η «φυτική ποικιλία» που επιλέγει να καλλιεργήσει ο καλλιερ

γητής μαζί με το «πολλαπλασιαστικό υλικό» με το οποίο αυτή αναπαράγεται. 

Διακρίνεται από όλες τις άλλες εισροές διότι είναι αλληλένδετη με την 

έννοια «γενετικό υλικό», με συνέπεια η ποικιλία ως παραγωγικός συντελεστής 

να έχει πολύ μεγάλες αν όχι απεριόριστες δυνατότητες επηρεασμού της γεωρ

γικής παραγωγής. 

Τη σημασία της φυτικής ποικιλίας και του πολλαπλασιαστικού της υλικού 

είχε κατανοήσει ο γεωργός από αρχαιοτάτων χρόνων (ο καλός καλλιεργητής 
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πάντα κρατούσε για σπόρο της επόμενης χρονιάς το καλύτερο μέρος της 
παραγωγής του). 

Με την ανάπτυξη των επιστημών και την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο άνθρω
πος κατόρθωσε διά μέσου των ετών να εφεύρει τρόπους βελτίωσης των φυτι
κών ποικιλιών και να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν 
την ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού τους και οι οποίοι επενεργούν στη 
διάρκεια της παραγωγής, της συγκομιδής, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης 
και, τέλος, της διακίνησης του μέχρι τον τελικό καταναλωτή. 

Εφηύρε επίσης τρόπους και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας του όπως 
επίσης και μεθόδους μέτρησης των ποιοτικών προδιαγραφών του. 

Η πρόοδος αυτή που, με την πάροδο των ετών, επετεύχθη σε όλα τα θέμα
τα που αφορούσαν τη βελτίωση των φυτικών ποικιλιών και της ποιότητας του 
πολλαπλασιαστικό τους υλικού, δημιούργησε σταδιακά την ανάγκη η παραγω
γή του υλικού αυτού να περάσει από τα χέρια του καλλιεργητή σε μονάδες ή 
φορείς εξειδικευμένους στις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η αλλαγή αυτή 
είχε ως συνέπεια τη διακίνηση του υλικού αυτού από τη χώρα παραγωγής του 
μέχρι τον γεωργό κατά τέτοιον τρόπο που να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι 
υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές του. 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες διακίνησης του πολλαπλασιαστικού υλι
κού των βελτιωμένων ποικιλιών και υβριδίων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών 
(με εξειδικευμένες ιδιότητες και πλεονεκτήματα και ως εκ τούτου υψηλής οικο
νομικής αξίας) σε όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον τόπο παραγωγής 
και αποθήκευσης του, όπως επίσης και η εμπλοκή στις διαδικασίες αυτές προ
σώπων και φορέων άλλων από τον δημιουργό και τον τελικό χρήστη τους, τον 
αγρότη, δημιούργησε την ανάγκη θέσπισης -στην αρχή εθνικών και στη συνέ
χεια διεθνών- κανόνων για την προστασία τόσο των δημιουργών των σύγχρο
νων βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών όσο και των καλλιεργητών που χρησιμο
ποιούν το πολλαπλασιαστικό τους υλικό. 

Σήμερα, σε όλα τα ευνομούμενα κράτη του πλανήτη μας ευρίσκονται σε 
ισχύ νομοθεσίες αφενός μεν για την προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών 
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και των δημιουργών τους, ενθαρρύνοντας τους έτσι να συνεχίσουν το Βελτιω

τικό τους έργο, αφετέρου δε για την προστασία των καλλιεργητών, εξασφαλί

ζοντας τους τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλών ποιοτικών προδια

γραφών, τόσο από πλευράς φυτοϋγείας όσο και από πλευράς ποικιλιακής 

ταυτότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από της συστάσεως της θέσπισε νόμους για την 

εμπορία των σπόρων σποράς ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και 

κηπευτικών και στη συνέχεια του πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού 

όλων των καλλιεργούμενων φυτών. 

Ο ΟΟΣΑ πολύ πριν την ΕΕ είχε δημιουργήσει σχήματα νομοθεσίας που 

έπρεπε να θεσπίζουν τα κράτη-μέλη του για τη διευκόλυνση του διεθνούς 

εμπορίου σπόρων σποράς καλλιεργούμενων φυτών. 

Τα ρυθμιστικά αυτά πλαίσια για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλι
κού των καλλιεργούμενων φυτών, που δημιουργήθηκαν σε διάφορα κράτη ή 
ομάδες κρατών της υφηλίου, σταδιακά άρχισαν να εναρμονίζονται μεταξύ τους 
εξαιτίας της ανάγκης της απρόσκοπτης και ομαλής διακίνησης του μέχρι και τις 
πλέον απομακρυσμένες αγορές. Έτσι, σήμερα, οι σχετικές νομοθεσίες της ΕΕ 
που ευρίσκονται σε ισχύ έχουν εναρμονισθεί με τα αντίστοιχα σχήματα του 
ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών στις κυριότερες διατάξεις τους, που 
ρυθμίζουν τις διαδικασίες της επίσημης αποδοχής των φυτικών ποικιλιών, τις 
κατηγορίες και τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές του πολλαπλασιαστικού 
τους υλικού που τίθεται σε εμπορία, τις διαδικασίες παραγωγής, τα στάδια και 
τις διαδικασίες των ελέγχων, τον τρόπο της συσκευασίας και της σήμανσης 
του, κ.λπ. 

Η χώρα μας, ως κράτος-μέλος του ΟΟΣΑ, είχε θεσπίσει τέτοια νομοθεσία 

κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ ήδη από το έτος 1936, πολύ πριν από την ένταξη 

της στην ΕΕ. Μετά την ένταξη της σε αυτήν μετεφέρθη στο Εθνικό μας Δίκαιο, 

σταδιακά από το έτος 1985, όλη η κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει τα της 

εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών στην Ενιαία 

Εσωτερική Αγορά της Κοινότητας. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ 

Με την εμφάνιση στο διεθνές εμπόριο των γενετικά τροποποιημένων ποικι
λιών φυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε να δημιουργήσει ρυθμιστικό πλαί
σιο για τη σκόπιμη ελευθέρωση τους στο περιβάλλον, με κύριο στόχο την προ
στασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις 
των νέων αυτών δημιουργιών του ανθρώπου και να συμπληρώσει το ισχύον 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλ
λιεργούμενων φυτών με διατάξεις τέτοιες που να ρυθμίζεται και η εμπορία του 
πολλαπλασιαστικού υλικού εκείνων των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών 
που τελικά θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τη σκόπιμη ελευθέρωση τους στο 
περιβάλλον των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο (Κοινοτικό - Εθνικό) το οποίο άμεσα ή έμμεσα 

ρυθμίζει θέματα των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών καλλιεργούμενων 

φυτικών ειδών μπορεί να ομαδοποιηθεί σε 4 ενότητες, ως εξής: 

Α. Ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 

Β. Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού γενετικά τροποποιη

μένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών. 

Γ. Τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία σπόρων σποράς γενετικά 

τροποποιημένων ποικιλιών σε σπόρους σποράς συμβατικών ποικιλιών. 

Δ. Άλλα συναφή θέματα. 

ΕΝΌΤΗΤΑ Α 

Ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
Στην ενότητα αυτή εντάσσεται κυρίως η οδηγία της ΕΕ 90/220 με την οποία 

καθορίζονται τα μέτρα και οι όροι για τη σκόπιμη ελευθέρωση των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. 

Χωρίζεται σε 4 μέρη, εκ των οποίων το μέρος Β αφορά τη σκόπιμη απελευ
θέρωση ΓΤΟ για δοκιμαστικούς σκοπούς και το μέρος C αφορά τη σκόπιμη 
ελευθέρωση των ΓΤΟ ή των προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ για εμπορία. 
Εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 88740/1883/6.11.95 (ΦΕΚ 1008/Β/95). 
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Η οδηγία αυτή σήμερα έχει αντικατασταθεί με την οδηγία 2001/18 για τη 
σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον και διά αυτής έχει καταργηθεί η 
οδηγία 90/220. 

Στη χώρα μας η νομοθεσία αυτή υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλο
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) μαζί με τα συναρμόδια 
Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών (Γενικό Χημείο 
του Κράτους), Ανάπτυξης, Υγείας Πρόνοιας και Εσωτερικών. 

Επισπεύδον υπουργείο είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο έχει και την ευθύνη 
εναρμόνισης της προαναφερθείσας νομοθεσίας με το Εθνικό Δίκαιο. 

Για να ενσωματωθεί ένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός σε καλ
λιεργούμενη φυτική ποικιλία με σκοπό στη συνέχεια η ποικιλία αυτή να ελευ
θερωθεί για καλλιέργεια, πρέπει πρώτα η γενετική αυτή τροποποίηση να έχει 
τύχει θετικής έγκρισης από την ΕΕ βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας. 

Η θετική αυτή έγκριση χορηγείται μόνον εάν ο προς ελευθέρωση γενετικά 
τροποποιημένος οργανισμός ευρεθεί ότι δεν είναι επικίνδυνος για τον άνθρω
πο και το περιβάλλον. 

ΕΝΌΤΗΤΑ Β 

Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών 

Η παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργού
μενων φυτικών ειδών από της εντάξεως της χώρας μας στην ΕΕ και πριν την 
εμφάνιση στην ευρωπαϊκή σκηνή των γενετικά τροποποιημένων φυτικών ποι
κιλιών ρυθμίζεται με μια σειρά κοινοτικών οδηγιών που έχουν μεταφερθεί στο 
Εθνικό μας Δίκαιο. 

Οι κυριότερες από αυτές τις οδηγίες και οι οποίες σχετίζονται με το συζητη
μένο θέμα είναι: 
1. 66/400/ΕΟΚ ή 2002/54/ΕΚ για την εμπορία των σπόρων σποράς τεύτλων 
2. 66/401/ΕΟΚ για την εμπορία των σπόρων σποράς κτηνοτροφικών φυτών 
3. 66/402/ΕΟΚ για την εμπορία των σπόρων σποράς δημητριακών 
4. 66/403/ΕΟΚ ή 2002/56/ΕΚ για την εμπορία των κονδύλων πατάτας για 

φύτευση 
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5. 69/208/ΕΟΚ ή 2002/57/ΕΚ για την εμπορία των σπόρων σποράς ελαιούχων 
και κλωστικών φυτών 

6. 70/457/ΕΟΚ ή 2002/53/ΕΚ για τον κοινό κατάλογο ποικιλιών φυτών μεγά
λης καλλιέργειας 

7. 70/458/ΕΟΚ ή 2002/55/ΕΚ για τον κοινό κατάλογο ποικιλιών κηπευτικών 
και την εμπορία των σπόρων σποράς κηπευτικών 

8. 68/193/ΕΟΚ για την εμπορία του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της 
αμπέλου. 

Ενόψει της ελευθέρωσης στον χώρο της ΕΕ των γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών φυτών, η Επιτροπή της ΕΕ επρότεινε στο Συμβούλιο Υπουργών σχέ
δια οδηγιών για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων οδη
γιών. Έτσι, με πρόσφατες οδηγίες της ΕΕ (98/95/ΕΟΚ και 2002/11/ΕΚ) τροπο
ποιήθηκαν οι προαναφερθείσες οδηγίες της ΕΕ για την εμπορία του πολλα
πλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών εκτός των άλλων και σε ό,τι 
αφορά την εμπορία γενετικά τροποποιημένων φυτικών ποικιλιών στο εσωτερι
κό της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. 

Με την εμφάνιση των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών και με ενδεχό
μενο ορισμένες από αυτές να αξιολογηθούν θετικά για ελευθέρωση τους στο 
περιβάλλον με βάση την προαναφερθείσα νομοθεσία της ενότητας Α, κρίθηκε 
απαραίτητο να τεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες το πολλαπλα
σιαστικό τους υλικό θα τίθεται σε εμπορία. 

Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις με τις οποίες θεσπίζονται αυτοί οι επι
πλέον όροι μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις υποενότητες ως εξής: 

/. Διατάξεις που έχουν σχέση με την εγγραφή γενετικά τροποποιημέ
νων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο 
Οι διατάξεις αυτές εισάγονται στις οδηγίες 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ και 
68/193/ΕΟΚ, που ρυθμίζουν γενικά τα της επίσημης αποδοχής από τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ και της εγγραφής τους στον Εθνικό και Κοινοτικό Κατά
λογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών και του πολλαπλασιαστικού τους 
υλικού γενικότερα, που αποτελεί προϋπόθεση της ελεύθερης παραγωγής 
και εμπορίας των σπόρων τους. 
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Συγκεκριμένα: 

1. Στην περίπτωση αποδοχής γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας καλλιερ

γούμενου φυτού, στις ήδη υπάρχουσες Βασικές προϋποθέσεις διακριτότη-

τας, ομοιομορφίας και σταθερότητας προστίθεται και η ασφάλεια για την 

υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

2. Στην περίπτωση που υλικό από γενετικά τροποποιημένη ποικιλία χρησι

μοποιηθεί ως τρόφιμο ή συστατικό τροφίμων, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός 258/97/ΕΚ για τα καινο

φανή τρόφιμα. Με τη διάταξη αυτή συνδέεται η νομοθεσία του πολλαπλα

σιαστικού υλικού με τη νομοθεσία των τροφίμων. 

3. Κατά την αποδοχή μιας γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας πρέπει να 

γίνεται -εκτός των άλλων- και εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου της 

ποικιλίας αυτής, όμοια με αυτή που ορίζει η οδηγία 90/220/ΕΟΚ (και η 

νεότερη 2001/18/ΕΚ που την αντικατέστησε). 

- Οι διαδικασίες αυτής της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου θα 

θεσπισθούν με κανονισμό του Συμβουλίου που θα εισηγηθεί η Επιτροπή 

της ΕΕ, σε χρονική στιγμή που αυτή θα επιλέξει. 

-Μετά την ισχύ του κανονισμού αυτού, τα άρθρα 11 έως 18 της οδηγίας 

90/220/ΕΚ ή τα άρθρα 13 έως 24 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ παύουν να 

ισχύουν για τις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες. 

Με τον τρόπο αυτό, η εκτίμηση της επικινδυνότητας των γενετικά τροποποι

ημένων ποικιλιών πριν αυτές γίνουν αποδεκτές από ένα κράτος-μέλος θα 

περάσει στην προϋπάρχουσα νομοθεσία για την αποδοχή νέων φυτικών 

ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών, υλοποιούμενης έτσι και της γενικότε

ρης πολιτικής της Κοινότητας «one door, one key». 

Με την πολιτική αυτή η Κοινότητα έχει ως στόχο ο Ευρωπαίος πολίτης να 

έχει τη δυνατότητα για ένα αίτημα του να απευθύνεται σε μία αρχή και να 

παίρνει απάντηση από την ίδια. 

4. Γενετικά τροποποιημένη ποικιλία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως 

τρόφιμο γίνεται επίσημα αποδεκτή εάν: 
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- Το τρόφιμο ή το συστατικό τροφίμων έχει εγκριθεί Βάσει του κανονισμού 

258/97/ΕΚ, ή 

- Σε αντίθετη περίπτωση εξετάζεται σαν τρόφιμο με Βάση την κοινοτική 

νομοθεσία. 

5. Γενετικά τροποποιημένη ποικιλία που έγινε αποδεκτή εγγράφεται στον 
Εθνικό και Κοινοτικό Κατάλογο με την ιδιότητα της αυτή. Επίσης, η ιδιότητα 
αυτή αναφέρεται υποχρεωτικά και στους εμπορικούς καταλόγους. Με τη 
διάταξη αυτή θα είναι γνωστό σε όλους ποιες ποικιλίες είναι γενετικά τρο
ποποιημένες και έχει επιτραπεί η ελευθέρωση τους στο περιβάλλον. 

6. Νομική Βάση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ζητήσουν την απαγόρευ
ση στο σύνολο ή τμήμα της επικράτειας τους την καλλιέργεια γενετικά τρο
ποποιημένων ποικιλιών. Η αίτηση εξετάζεται από τη Μόνιμη Επιτροπή σπό
ρων και η απόφαση εκδίδεται από την Επιτροπή. 

7. Νομική Βάση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ζητήσουν την απαγόρευ
ση της εμπορίας σπόρων γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας. Η έγκριση 
δίδεται από την Επιτροπή μετά από έκφραση γνώμης της Μόνιμης Επιτρο
πής Σπόρων. 

//. Διατάξεις που έχουν σχέση με την εμπορία των σπόρων σποράς 
γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών 
Στις οδηγίες για την εμπορία σπόρων σποράς ποικιλιών τεύτλων, κτηνοτρο
φικών φυτών, σιτηρών, πατάτας, ελαιούχων και κλωστικών φυτών, κηπευτι
κών καθώς και στην οδηγία για την εμπορία αγενούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού της αμπέλου, εισάγονται οι διατάξεις: 

1. Η διάθεση στο εμπόριο γενετικά τροποποιημένων σπόρων ή αγενούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού για επιστημονικούς ή πειραματικούς σκοπούς θα 
μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

2. Οιαδήποτε ετικέτα ή έγγραφο επίσημο ή μη που συνοδεύει σπόρους 
σποράς ή αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό γενετικά τροποποιημένης ποικι
λίας (εφόσον αυτή έχει πάρει έγκριση ελευθέρωσης στο περιβάλλον) θα 
πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η ποικιλία είναι γενετικά τροποποιημένη. 
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///. Συνύπαρξη καλλιεργειών 
Πρόσφατα τέθηκε το θέμα της λήψης μέτρων για τη συνύπαρξη των καλλιερ

γειών γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών με καλλιέργειες συμβατικών ποικι

λιών, όπως επίσης και με καλλιέργειες Βιολογικής γεωργίας. Πράγματι, για να 

αποφευχθούν προβλήματα κυρίως μεταξύ των καλλιεργητών των διαφόρων μορ

φών γεωργίας, αποφασίσθηκε σε κοινοτικό επίπεδο το κάθε κράτος-μέλος να 

λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, βάσει όμως των κατευθυντηρίων αρχών που 

περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής με αριθμό 2003/556 για την ανάπτυξη 

εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών. 

ΕΝΌΤΗΤΑ Γ 

Τυχαία και τεχνικά αναπόφευκτη παρουσία σπόρων γενετικά τροποποιημένων 
ποικιλιών σε σπόρους σποράς συμβατικών ποικιλιών 

Μετά την ευρεία καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών κυρίως 

αραβοσίτου, ελαιοκράμβης, σόγιας, βάμβακος, τεύτλων και βιομηχανικής 

τομάτας σε τρίτα κράτη -κυρίως ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.λπ.- προέκυψε το 

πρόβλημα της τυχαίας και αναπόφευκτης παρουσίας σπόρων σποράς γενετικά 

τροποποιημένων ποικιλιών σε σπόρους σποράς συμβατικών ποικιλιών. 

Το πρόβλημα αυτό άρχισε να συζητείται στην ΕΕ από το έτος 1999-2000, 

οι συζητήσεις δε αυτές εξετάσθηκαν στη συνέχεια και από τα όργανα του 

ΟΟΣΑ, τα αρμόδια για το διεθνές εμπόριο σπόρων. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί αντιμετώπιση του εξαιτίας των διαφορετι
κών απόψεων που επικρατούν μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών, τόσο στις 
συζητήσεις του γίνονται στον ΟΟΣΑ όσο και στην ΕΕ. Έχουν διαμορφωθεί 
δύο τάσεις: Η μία -εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της 
ΕΕ- είναι υπέρ της θέσπισης αυστηρών διατάξεων και πολύ μικρών ανοχών, η 
άλλη -εκπροσωπούμενη κυρίως από τις ΗΠΑ- είναι υπέρ χαλαρότερων διατά
ξεων και υψηλότερων ανοχών. 

Η Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει πρόταση απόφασης/οδηγίας για τη 

ρύθμιση του θέματος αυτού σε κοινοτικό επίπεδο. 
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Η χώρα μας, προ του αδιεξόδου που δημιουργήθηκε σε διεθνές επίπεδο 

για τη ρύθμιση του θέματος αυτού και της αναβολής της ρύθμισης του από την 

ΕΕ σε κοινοτικό επίπεδο, έθεσε σε ισχύ την ΚΥΑ 332657/16.2.2001 (ΦΕΚ 

176Β//21.2.2001) «Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την 

εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτι

κών ειδών για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπό

ρους» ρυθμίζοντας το θέμα σε εθνικό επίπεδο. 

Τα Βασικά σημεία της ΚΥΑ που πρέπει να αναφερθούν είναι τα εξής: 

Ι Αφορά τα φυτικά είδη: Τεύτλα, αραβόσιτος, βαμβάκι, βιομηχανική τομά

τα, σόγια, ελαιοκράμβη. 

Ι Οι έλεγχοι γίνονται τόσο στο πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται στη 

χώρα όσο και σε αυτό που διακινείται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από 

τρίτη χώρα που καλύπτεται από ισοδυναμία βάσει της κοινοτικής νομο

θεσίας. 

Ι Δεν επιτρέπεται η τυχαία παρουσία γενετικά τροποποιημένων σπόρων 

των οποίων η γενετική τροποποίηση δεν είναι εγκεκριμένη με Βάση την 

κοινοτική νομοθεσία. 

Η παρουσία γενετικά τροποποιημένων σπόρων με εγκεκριμένη γενετική 

τροποποίηση επιτρέπεται μέχρι ποσοστού 0,5%. 

Ι Σε περίπτωση εισαγόμενου ή ενδοκοινοτικά διακινούμενου πολλαπλα

σιαστικού υλικού, οι δειγματοληψίες είναι τυχαίες στην περίπτωση που 

αυτό συνοδεύεται από πιστοποιητικά επίσημης αρχής και καθολικές στην 

αντίθετη περίπτωση. 

Ι Σε περίπτωση που κάποια σπορομερίδα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της 

υπόψη ΚΥΑ: 

- Δεν επιτρέπεται να τεθεί σε εμπορία. 

- Αποχαρακτηρίζονται οι συσκευασίες, με εξαίρεση τις σπορομερίδες που 

οι κάτοχοι τους δηλώνουν ότι προτίθενται να τις εξάγουν σε τρίτη χώρα. 

- Δεν πιστοποιείται, αν πρόκειται για υλικό παραγόμενο στη χώρα. 
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ΕΝΌΤΗΤΑ Δ 

Άλλα συναφή θέματα 

Στην ενότητα αυτή μπορεί να συμπεριληφθούν τρεις κανονισμοί της ΕΕ 

που τέθηκαν σε ισχύ το έτος 2003 και αφορούν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, 

την ανιχνευσιμότητα σήμανσης και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και ζωοτρο

φών που προέρχονται από ΓΤΟ και τη διασυνοριακή διακίνηση ΓΤΟ, όπως 

επίσης και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων για τους ΓΤΟ 

στον χώρο της ΕΕ. 

Ο κανονισμός 1829/2003 για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και 

ζωοτροφές (ο οποίος αντικατέστησε τον κανονισμό 258/97/ΕΚ σε ό,τι αφορά 

τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα), ρυθμίζει τα εξής σε ό,τι αφορά το πολ

λαπλασιαστικό υλικό των καλλιεργούμενων φυτών: 

- Στην περίπτωση ΓΤΟ προορισμένων να χρησιμοποιηθούν ως σπόροι 

σποράς ή ως άλλο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η EFSA πρέπει υποχρεωτι

κά να αναθέτει την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου σε μια εθνική 

αρχή. 

- Ο κανονισμός τροποποιεί τις οδηγίες 2002/53/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 

68/193/ΕΟΚ, ορίζοντας ότι μία φυτική ποικιλία από την οποία προκύπτει 

υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε τρόφιμα που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του είναι αποδεκτή μόνο εάν έχει εγκριθεί σύμφωνα 

με αυτόν. 

- Ο κανονισμός τροποποιεί την οδηγία 2001/18 εισάγοντας: 

α. Μεταβατικά μέτρα για την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία 

γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που έτυχαν ευνοϊκής αξιολόγη

σης κινδύνου. 

β. Μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε επίπεδο 

καλλιέργειας (συνύπαρξη). 

Ο κανονισμός 1830/2003 σχετικά με την ανιχνευσιμότητα και την επισή

μανση ΓΤΟ και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται 
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από ΓΤΟ εκτός των άΛλων τροποποιεί την οδηγία 2001/18/ΕΚ ορίζοντας ότι σε 

προϊόντα προοριζόμενα για άμεση μεταποίηση επιτρέπεται η τυχαία ή τεχνικώς 

αναπόφευκτη παρουσία εγκεκριμένων ΓΤΟ σε ποσοστό όχι υψηλότερο του 

0,9% χωρίς την απαίτηση τα προϊόντα αυτά να σημαίνονται ως ΓΤ. 

Ο κανονισμός 1946/2003 για τη διασυνοριακή διακίνηση γενετικώς τροπο

ποιημένων οργανισμών: 

- Έχει ως στόχο τη θέσπιση του κοινού συστήματος κοινοποίησης και πλη

ροφόρησης για τις διασυνοριακές διακινήσεις ΓΤΟ και τη διασφάλιση της 

συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του πρωτοκόλλου της Καρθαγέννης 

εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Εφαρμόζεται στις διασυνοριακές διακινήσεις όλων των ΓΤΟ που ενδέχε

ται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση 

της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την 

υγεία του ανθρώπου, χωρίς να περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊό

ντα. 

- Αναφέρεται τόσο στους ΓΤΟ που προορίζονται για σκόπιμη απελευθέρω

ση στο περιβάλλον όσο και στους ΓΤΟ που προορίζονται για άμεση 

χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές ή για μεταποίηση. 

Τα τελευταία χρόνια, με την ολοκλήρωση της κοινοτικής νομοθεσίας για 

τους ΓΤΟ και τα προϊόντα τους, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας στον χώρο 

της ΕΕ ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργαστηρίων για τη δειγματοληψία, την ανί

χνευση, την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των γενετικά τροπο

ποιημένων οργανισμών (European Network of GMO Laboratories, ENGL). 

Κύριο έργο αυτών των δικτύων είναι: 

- Η παραλαβή, προετοιμασία, αποθήκευση, συντήρηση και διανομή σε εθνι

κά εργαστήρια αναφοράς των θετικών και αρνητικών δειγμάτων ελέγχου 

- Οι δοκιμές και η επικύρωση της μεθόδου ανίχνευσης 

- Η αξιολόγηση δεδομένων που παρέχονται από τον αιτούντα για έγκριση 

διάθεσης στην αγορά ενός τροφίμου ή μιας ζωοτροφής. 
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Μέλη αυτού του δικτύου μπορεί να γίνουν εργαστήρια ανίχνευσης ΓΤΟ 

που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ είτε αυτά ανή

κουν στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα. 

Εξ όσων γνωρίζουμε, από πλευράς Ελλάδας μέλη του δικτύου αυτού από 
πλευράς δημόσιου τομέα είναι τα εξής: 

Ι. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
α) Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής Σταθμός Ελέγχου Σπόρων 
6) Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 

II. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
Γενικό Χημείο του Κράτους 

III. Υπουργείο Ανάπτυξης 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
Ινστιτούτο ΑγροΒιοτεχνολογίας. 
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Αποτίμηση και διαχείριση 
ρίσκου στα γενετικά 

τροποποιημένα τρόφιμα 

Δρ. Γιώργος ΣακεΜάρης 
Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιολογικών 

Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

όλις πριν από λίγα χρόνια ελάχιστοι μπορούσαν να διανοηθούν 
την πιθανότητα άμεσης κατανάλωσης γενετικά τροποποιημένων 
τροφίμων από τον άνθρωπο. Ωστόσο σήμερα, πολλά από αυτά τα 

προϊόντα πέρασαν από τις εργαστηριακές δοκιμές στη διάθεση των καταναλω
τών. Ενώ η πρώτη γενεά γενετικών τροποποιήσεων αφορούσε σχεδόν απο
κλειστικά την ενεργοποίηση γονιδίων για αυτοπροστασία του φυτού απέναντι 
σε έντομα και ζιζάνια, η νέα γενεά της γονιδιακής τεχνολογίας αφορά πιο σύν
θετες τροποποιήσεις με περισσότερο εμφανή οφέλη για τον καταναλωτή. Οι 
αργοί ρυθμοί ενσωμάτωσης της τεχνολογίας αυτής στην ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και παραγωγή αντικατοπτρίζουν τον σκεπτικισμό με τον οποίο οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές την αποδέχονται. Αν ο στόχος, λοιπόν, είναι να εξασφαλιστεί η 
εμπιστοσύνη του καταναλωτή, τότε το μέσον είναι η σχολαστική αποτίμηση 
ρίσκου και η ορθολογική εφαρμογή κανόνων ασφαλείας. Η αποτίμηση ρίσκου 
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αφορά το προϊόν και την επίδραση του στην υγεία του καταλωτή, τόσο πριν τη 

διάθεση του στην αγορά όσο και μετά από αυτή. Ωστόσο ιδιαίτερη σημασία 

έχει η περιβαλλοντική αποτίμηση ρίσκου. Μια διαδικασία με κοινωνικές, οικο

νομικές και πολιτικές προεκτάσεις, που σκοπό έχει τη διαφύλαξη της βιοποικι-

λότητας και τη διαχείρηση νέων προοπτικών, όπως η συνύπαρξη. 

Εκφράζεται ανησυχία για πιθανό κίνδυνο της υγείας μετά από κατανάλωση 

τροφής που περιέχει τροποποιημένο γενετικό υλικό. Γεννώνται ερωτήματα για 

την τύχη των επικίνδυνων επιπέδων των τοξινών, των νέων ουσιών ή αλλεργιο-

γόνων που προκύπτουν σε γενετικά τροποποιημένες εσοδείες. Αυτή η πιθανό

τητα δεν είναι μοναδική για τη γενετική τροποποίηση, γιατί έχει προκύψει επί

σης ως αποτέλεσμα της παραδοσιακής αναπαραγωγής των φυτών. Εντούτοις, 

ο παραγωγός τροφίμων ή ο μεταποιητής έχει τη νομική ευθύνη για την εξα

σφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και άρα την απουσία 

οποιασδήποτε βλαβερής ουσίας. 

Έχει δειχθεί ότι μπορεί να παρουσιαστούν πιθανά δυσμενή αποτελέσματα 
στο περιβάλλον λόγω βιολογικής μόλυνσης από γενετικά τροποποιημένες εσο
δείες φυτών μέσω μεταφοράς γύρης σε συγγενή άγρια είδη και σε άλλες εσο
δείες. Ή επίσης να έχουμε ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον 
από την απόκριση αντίστασης σε φυτοφάρμακα με συνέπεια την αύξηση της 
δόσης, καθώς οι εσοδείες θα μπορούσαν τότε να αντέχουν υψηλότερα επίπε
δα αυτών. Επιπρόσθετα, η συχνή χρήση ενός και μόνο φυτοφαρμάκου μπορεί 
να οδηγήσει στην προσαρμογή των ζιζανίων για αντίσταση σε αυτό το φυτο
φάρμακο. Αυτές οι πιθανότητες εξετάζονται με τις δοκιμές υπολογισμού εκτε
ταμένου κινδύνου (ERAT) σε διάφορες χώρες. 

Όσο οι καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων φυτών αυξάνονται σε όλο 

τον κόσμο, παράλληλα ένας έντονος διάλογος μεταξύ υποστηρικτών και επι

κριτών της νέας τεχνολογίας αναπτύσσεται διεθνώς. Όπως ήταν αναμενόμενο, 

ο διάλογος αυτός συντονίζεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

Κύριος αποδέκτης όλης αυτής της αντιπαράθεσης είναι τελικά το ευρύ 

καταναλωτικό κοινό. Ωστόσο, αν και η αρχική πρόθεση είναι η ενημέρωση του 
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κοινού, το αποτέλεσμα είναι μάλλον το αντίθετο. Οι αντικρουόμενες και συχνά 

μη τεκμηριωμένες απόψεις, η δημιουργία κλίματος καχυποψίας για τις προθέ

σεις αυτών που ενημερώνουν και η αναφορά σε θεωρητικές υποθέσεις μόνον 

σύγχυση δημιουργούν και συχνά αδικαιολόγητες φοβίες. 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημόσια συζήτηση γύρω από αυτές τις τεχνο

λογίες εξαιτίας της δυναμικής τους, των πιθανών κινδύνων και της δημόσιας 

ανησυχίας που έχουν προκαλέσει. Οι σημερινοί καταναλωτές είναι πολύ ετε

ρογενείς, με διαφορετικές και εναλλασσόμενες αντιλήψεις για την προτίμηση 

στις τροφές, την ασφάλεια και την ποιότητα. Τα όσα ακολουθούν στοχεύουν 

να θέσουν τα κύρια επιχειρήματα με σκοπό να παρέχουν μια Βάση για εξαγω

γή συμπερασμάτων. 

ΠΕΡΙ ΡΙΣΚΟΥ 

Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι η έννοια του «ρίσκου» είναι συνώνυμη της 

«επικινδυνότητας». Η αντίληψη αυτή ωστόσο είναι λανθασμένη. Στην πραγμα

τικότητα «ρίσκο» είναι η πιθανότητα τροποποίησης ενός αρχικού σεναρίου. Και 

η παρέκκλιση αυτή είναι δυνατόν να έχει αρνητικές συνέπειες στο αρχικό 

σενάριο, μπορεί όμως και να προκύψει Βελτίωση του. Συμπερασματικά, το 

ρίσκο εκφράζει: 

Την πιθανότητα παρέκκλισης από το αναμενόμενο Χ και τις συνέπειες αυτής. 

Δηλαδή, μελετώντας την εξίσωση αυτή ουσιαστικά εξετάζουμε: 

Τι μπορεί να συμβεί πέρα από το αναμενόμενο 

Πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό 

Ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας μεταβολής. 

Η αντίληψη και η κοινοποίηση του ρίσκου είναι εξαιρετικά κρίσιμες παρά

μετροι ώστε να εξασφαλιστεί ένας κοινός τόπος επικοινωνίας μεταξύ των ειδη

μόνων και του κοινού, να υπάρξει αντίληψη και κατανόηση και να αποφεύγο

νται ακραίες αντιδράσεις με δυσάρεστα αποτελέσματα. 
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Οι επιστήμονες και οι ειδικοί αντιλαμβάνονται το ρίσκο με έναν απόλυτα 
ορθολογικό τρόπο. Ο ορθολογισμός αυτός Βοηθά ώστε η αντίληψη του ρίσκου 
να είναι αντικειμενική και ποσοτικοποιημένη. Η αντικειμενική προσέγγιση και 
η ποσοτικοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντικές, τόσο για την επιλογή των τρό
πων κοινοποίησης και ενημέρωσης του κοινού όσο και για τη μεθοδολογία 
διαχείρισης του ρίσκου και αντιμετώπισης των συνεπειών. 

Αντίθετα, η αντίληψη του ρίσκου από το ευρύ κοινό είναι κατά βάση συναι
σθηματική. Το κοινό αντιλαμβάνεται το ρίσκο κατά κύριο λόγο με ποιοτικά και 
όχι ποσοτικά κριτήρια. Επίσης, η κρίση του κοινού είναι υποκειμενική και 
συνεπώς εύκολα επηρεαζόμενη από εξωγενείς παράγοντες. Αυτό το γεγονός 
καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει η σωστή κοινοποίηση του ρίσκου 
από τους ειδικούς στο κοινό. Η πληροφορία που αφορά το ρίσκο θα πρέπει να 
είναι: 

Σαφής: Να μην επιδέχεται παρερμηνείες και να είναι ισχύουσα σε κάθε 

περίπτωση και τοποθεσία. 

Πλήρης: Να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των πιθανών εξελίξεων και να 

μην αποκλείει περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση. 

Προσβάσιμη: Να δίδεται η δυνατότητα σε όλους να πληροφορηθούν ανε

πηρέαστα και αντικειμενικά. Στο σημείο αυτό, και δεδομένου του ότι 

μόνον τα ΜΜΕ μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη προσβασιμότητα στην 

πληροφορία, γίνεται κατανοητό πόσο σημαντική είναι η ουδετερότητα των 

ΜΜΕ στη διάχυση της πληροφορίας. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος 

υπερεκτίμησης ή υποτίμησης του ρίσκου από το κοινό. 

Κατανοητή: Η πληροφορία θα πρέπει να παρέχεται σε μια μορφή άμεσα 

κατανοητή από το κοινό προς αποφυγή παρεξηγήσεων. 

» Μη επιλεκτική: Η πληροφορία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της 

αποτίμησης ρίσκου και όχι μόνον όσες κρίνονται ανακοινώσιμες από 

έναν υποκειμενικό αναλυτή. 

Ακριβής: Η πληροφορία θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στο ζήτημα απο
τίμησης ρίσκου και να μην αναδεικνύει συνέπειες και επακόλουθα. Κάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνείες. 
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Βεβαίως, η διάχυση πληροφορίας σε θέματα ρίσκου στο ευρύ κοινό δεν 

μπορεί να είναι απόλυτα ομοιόμορφη. Διαφοροποιείται ανάλογα με την περί

σταση και το ακροατήριο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση 

αυτή είναι: 

Ο βαθμός της γνώσης και της κατανόησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

γνωρίζουμε τον βαθμό αντίληψης, γνώσης και κατανόησης ενός κοινού 

πριν γίνει κοινοποίηση ρίσκου σε αυτό. Έτσι είναι δυνατόν να αποφευ

χθούν παρερμηνείες ή παρανοήσεις. Η προσαρμοργή της γλώσσας επι

κοινωνίας ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι μια σημαντι

κή παράμετρος που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ειδικοί που 

κάνουν την κοινοποίηση αλλά και τα ΜΜΕ που εμπλέκονται σε αυτή. 

Κοινωνικά και ηθικά κριτήρια. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην αντί

ληψη του κοινού με βάση κριτήρια όπως ηθικά, δεοντολογικά, πολιτισμι

κά, κοινωνικά, πολιτικά, θεοκρατικά, κ.ά. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ύψι

στης σημασίας ο σεβασμός αυτών των κριτηρίων για μια ουσιαστική κοι

νοποίηση ρίσκου με προσδόκιμη ανταπόκριση από το κοινό. 

« Αποτίμηση του ρίσκου. Η αποτίμηση του ρίσκου και των συνεπειών είναι 

επίσης ένας υποκειμενικός παράγοντας. Έχει δειχθεί ότι δεν είναι όλα τα 

άτομα εξίσου επιδεκτικά στην κατανόηση της αποτίμησης. Σε πολλές 

περιπτώσεις συνιστάται μόνον η ανακοίνωση της πιθανότητας του ρίσκου 

χωρίς αναφορά στις πιθανές συνέπειες. Άλλες πάλι φορές συνιστάται η 

έμφαση στις συνέπειες αυτές για πιο αποτελεσματική ευαισθητοποίηση 

του κοινού. 

Ερμηνεία του ρίσκου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, και ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για ευρύ κοινό μη ειδικών, η άμεση αντίληψη της κοινοποίησης 
ρίσκου σε βαθμό ποσοτικοποίησης δεν είναι εφικτή. Στις περιπτώσεις 
αυτές είναι αναγκαία η αναφορά σε ανάλογα περιστατικά με βάση τις 
εμπειρίες του κοινού για πιο αποτελεσματική κατανόηση. Η αρχή αυτή 
(substantial equivalence) έχει υιοθετηθεί διεθνώς και είναι ιδιαίτερα απο
δοτική στην αμοιβαία κατανόηση εμπειρογνωμόνων και κέντρων αποφά
σεων ή ειδικών και επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, έχει 
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αρκετό ενδιαφέρον η ηθελημένη ή αθέλητη παρερμηνεία δεδομένων. 
Για παράδειγμα η άποψη ότι: «Τα περισσότερα αν όχι όλα τα φυτά έχουν 
υποστεί γενετική τροποποίηση μία ή περισσότερες φορές. Μερικά μάλι
στα στην αρχική τους μορφή ήταν ιδιαίτερα τοξικά για τον άνθρωπο και 
έγιναν βρώσιμα μόνον έπειτα από την τροποποίηση αυτή» μπορεί εξίσου 
να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα τόσο από τους επικριτές όσο και από 
τους υπέρμαχους της γονιδιακής τεχνολογίας. 

Τα σενάρια ρίσκου ακούγονται πολλές φορές τρομακτικά και απειλητικά, 
ωστόσο δεν είναι πάντοτε αντικειμενικά. Σε οποιαδήποτε τεχνολογία -για να 
είναι παραδεκτή η εκτίμηση του ρίσκου- πρέπει πέρα από την ποσοτικοποίηση 
να συνεκτιμηθεί με το προσδοκώμενο όφελος. Οποιαδήποτε χρήση μιας ιατρι
κής καινοτομίας, ενός σύγχρονου μέσου μεταφοράς, μιας ηλεκτρικής οικιακής 
συσκευής προϋποθέτει συνειδητή έκθεση σε ένα ρίσκο κακής λειτουργίας ή 
ατυχήματος του οποίου οι συνέπειες συνεκτιμώνται με το προσδοκώμενο όφε
λος. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν έχει αναλυθεί διεξοδικά για τα γενετικά τροποποιημέ
να τρόφιμα. Βέβαια με τα σημερινά δεδομένα ο υπολογισμός και η ποσοτικο
ποίηση του ρίσκου δεν είναι πάντοτε εφικτά, ωστόσο η τάξη μεγέθους των 
πιθανοτήτων είναι εκτιμητέα και κατά την κρίση των ειδικών σαφώς μικρότερη 
από πολλές άλλες εφαρμογές της καθημερινής μας ζωής. Επιπλέον, υπάρχει 
σχετική ομοφωνία αναφορικά με τα προσδοκώμενα οφέλη. 

ΡΙΣΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η εκτίμηση και κοινοποίηση του ρίσκου σε περιπτώσεις γενετικά τροποποιη
μένων οργανισμών παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Ιδαπερότητες που καθι
στούν την κοινοποίηση του ρίσκου ιδιαίτερα πολύπλοκη αλλά και την αντίληψη 
του κοινού ιδιαίτερα υποκειμενική. 

Οι τρεις κύριοι παράγοντες για την ιδιαιτερότητα αυτή είναι: 

Η αντικειμενική έλλειψη αναλόγων για μια αξιόπιστη ποσοτικοποίηση του 

ρίσκου. Η διαδικασία ποσοτικοποίησης βασίζεται κυρίως σε πειραματικά 
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αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο εργαστηρίου όσο και σε ανοικτό σύστη
μα. Είναι αλήθεια ότι τα αποτελέσματα εργαστηρίου στην περίπτωση των 
ΓΤΟ δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα σε ανοικτά συστήματα λόγω των πολ
λαπλών φαινομένων μεταφοράς σε κλίμακα και του μη εφικτού υπολογι
σμού όλων των μεταβλητών. Επιπλέον, τα στοιχεία από πειράματα σε 
ανοικτά συστήματα (ομάδες καταναλωτών, οικοσυστήματα) υπάρχουν 
αλλά είναι ακόμη περιορισμένα. Η αντικειμενική λοιπόν δυσκολία άμε
σης ποσοτικοποίησης του ρίσκου και των συνεπειών του επιτρέπει πολλές 
φορές την παρερμηνεία των υπαρχόντων αποτελεσμάτων και ενίοτε την 
εκμετάλλευση τους. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας υπερευαι
σθησίας του κοινού σε θέματα ΓΤΟ, και πολλές φορές η εκ προοιμίου 
απόρριψη τους. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τον «ευρωκεντρικό» τρόπο αντίληψης των 
Ευρωπαίων καταναλωτών (κατ' επέκταση έχουμε έναν ελληνοκεντρισμό 
των Ελλήνων). Στο φάσμα της αντίληψης αυτής υποβαθμίζονται ενδεχό
μενες θετικές συνέπειες των ΓΤΟ σε παγκόσμιο επίπεδο και υπερτονίζο
νται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 
προφανές ότι το πρόβλημα των ΓΤΟ οργανισμών είναι παγκόσμιο και όχι 
ευρωπαϊκό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Σημαντικός οδηγός 
σε αυτή την αντίληψη θα έπρεπε να είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες οι 
θέσεις και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ΓΤΟ. 

* Συνέπεια του προηγούμενου παράγοντα είναι η έλλειψη συνεκτίμησης 
από το κοινό της σχέσης ρίσκο/ωφέλεια. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι δεν 
είναι δυνατή η αποτίμηση ρίσκου σε οποιαδήποτε εφαρμογή χωρίς την 
συνεκτίμηση της αναμενόμενης ωφέλειας. Σε κάθε πτυχή της οικονομι
κής, εμπορικής ή πολιτικής επιλογής, η αρχή αυτή είναι που καθορίζει τις 
αποφάσεις. Είναι λοιπόν πρέπον να λαμβάνεται επίσης υπόψη και σε 
θέματα ΓΤΟ. 

Οι προσεγγίσεις αποτίμησης ρίσκου σχετικά με τους ΓΤΟ επικεντρώνονται 

δύο στόχους: Στους καταναλωτές και στο περιβάλλον. Σε πλήρη συμφωνία 

τα προηγούμενα, και οι δύο αυτοί στόχοι φαίνεται να προσελκύουν επιχει-
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ρήματα σχετικά κυρίως με την ασφάλεια, που ωστόσο δεν μπορούν να χαρα

κτηριστούν παρά επιλεκτικά. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ι Στο επίπεδο των καταναλωτών, η επιχειρηματολογία σχεδόν εξαντλείται 

σε θέματα υγείας του καταναλωτή μετά από κατανάλωση τροφής που 

περιέχει τροποποιημένο γενετικό υλικό, προσβολής του από αλλεργιογό-

νους ή τοξικούς παράγοντες ή αντίσταση του οργανισμού σε αντιβιοτικά. 

Όλες οι τροφές περιέχουν DNA και είναι πιο πιθανό αλλά όχι αποδε

δειγμένο ότι όλο το DNA της τροφής -είτε τροποποιημένο είτε όχι- δεν 

μπορεί να προσληφθεί από τα κύπαρα του ανθρώπινου εντέρου. Από την 

άλλη μεριά, αν το DNA δεν πέπτεται, βακτηριακά προερχόμενα γονίδια 

για αντίσταση σε αντιβιοτικά τα οποία χρησιμοποιούνται σαν γενετικοί 

δείκτες κατά τη μεταφορά των επιθυμητών γονιδίων μπορεί να επιφέρουν 

ανθεκτικότητα στη φυσιολογική βακτηριακή χλωρίδα του ανθρώπινου 

εντέρου. Έτσι, μπορεί να προκύψουν ενδεχόμενα προβλήματα υγείας 

στην αντίσταση στα αντιβιοτικά και στην τάση για αλλεργία. Εντούτοις, η 

αντίσταση στα αντιβιοτικά είναι φυσική ιδιότητα πολλών βακτηρίων τα 

οποία βρίσκονται συχνά στις τροφές και καταναλώνονται κανονικά από 

τους ανθρώπους. Τέτοια γονίδια-δείκτες αντίστασης σε αντιβιοτικά μπο

ρούν επίσης να καταργηθούν μετά τη φάση της έρευνας και να περιορι

στούν από το τελικό προϊόν. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

κατηγορίες αυτές, μολονότι έχουν θεωρητική βάση, σε πολλές περιπτώ

σεις βρίσκονται στατιστικά σε μη σημαντική περιοχή για αξιολόγηση- τόσο 

σε επίπεδο συχνότητας όσο και σε επίπεδο πιθανότητας να εμφανιστούν. 

Έχουμε λοιπόν εδώ ένα κλασικό παράδειγμα μη ποσοτικοποίησης του 

ρίσκου, με αποτέλεσμα η ποιοτική αντίληψη του να επηρεάσει σημαντικά. 

Στο επίπεδο του περιβάλλοντος, οι προβαλλόμενες συνέπειες του ρίσκου 

είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων σε φυτοφάρμακα, η 

εμφάνιση βιολογικής μόλυνσης ή η αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυτο

φάρμακα, με συνέπεια την προσαρμογή των ζιζανίων σε αυτά. Αν γενετι-
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κά τροποποιημένα χαρακτηριστικά της εσοδείας -όπως η αντίσταση σε 

φυτοφάρμακα- βρουν τον δρόμο για τα ζιζάνια, τότε μπορεί είτε να δημι

ουργηθεί ένα νέο ζιζάνιο είτε τα προηγούμενα μέσα ελέγχου να μην είναι 

πια αποτελεσματικά. Αν εισαχθούν στα ζιζάνια χαρακτηριστικά όπως η 

αντίσταση σε έντομα ή ιούς, τότε φυσιολογικά συστήματα ελέγχου μπορεί 

να μη λειτουργούν πια. Αυτές όμως οι πιθανότητες είναι σχεδόν απίθανο 

για πολλούς λόγους. Τα ζιζάνια προσβάλλουν τις εσοδείες γιατί προσαρ

μόζονται καλύτερα με τη φυσική επιλογή, καταλήγοντας έτσι σε πιο συμ

φέροντες συνδυασμούς γενετικών χαρακτηριστικών. Από την άλλη μεριά, 

η καταστροφή ενός φυσικού συστήματος ελέγχου με τη μεταφορά της 

αντίστασης στα παράσιτα εξαρτάται επιπρόσθετα από το αν το ζιζάνιο είχε 

από πριν την τάση να προσβληθεί από αυτό το παράσιτο. Δεν είναι του 

παρόντος να εξαντληθούν οι απαντήσεις που η επιστήμη δίνει στα ερωτή

ματα αυτά. Ποια είναι η πιθανότητα επιμόλυνσης με οριζόντια μεταφορά 

γονιδίων από τροποποιημένα προς μη τροποποιημένα φυτά και η επίδρα

ση στη βιοποικιλότητα. Η οριζόντια μεταφορά γονιδίων είναι συνηθισμέ

νη στη φύση και μάλιστα θεωρείται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας 

για την εξέλιξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ρίσκο από την οριζόντια 

μεταφορά είναι δεδομένο. 

Γίνεται λόγος για την απώλεια της γενετικής ποικιλότητας ανάμεσα στα 

είδη όλου του κόσμου και άρα την απώλεια των γενετικών πηγών. Οι 

παραδοσιακές μέθοδοι εσοδείας φυτών και βελτίωσης των ζώων έχουν 

ήδη περιορίσει τη γενετική ποικιλότητα των ειδών, λόγω της εντατικής 

επιλογής ειδικών χαρακτηριστικών. Καθώς η γενετική τροποποίηση είναι 

μια ταχύτερη μέθοδος επιλογής από τις παραδοσιακές, υπάρχει η πιθανό

τητα αύξησης του ρυθμού αυτής της διαδικασίας που οδηγεί σε πιο γρή

γορη και μεγαλύτερη απώλεια της γενετικής ποικιλότητας. Από την άλλη 

πλευρά, η γενετική τροποποίηση -μαζί με τις συμβατικές μεθόδους ανά

πτυξης- οδηγεί στη δημιουργία νέων γενετικών συνδυασμών και συνε

πώς στην αύξηση της ποικιλότητας. Παρέχει επίσης τεχνικές για την προ

φύλαξη του αναπαραγωγικού πλάσματος σε απειλούμενα είδη. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις η ύπαρξη του ρίσκου έχει περισσότερο θεωρητική 
6άση. Βέβαια, η αποτίμηση ρίσκου δεν γίνεται με γενικές θεωρήσεις αλλά με 
βάση την «κατά περίπτωση αξιολόγηση». Η σημερινή γνώση και τεχνογνωσία 
επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων προφύλαξης ώστε το 
ρίσκο να ελαχιστοποιείται. Εξάλλου κανείς δεν θα είχε όφελος από ένα ενδε
χόμενο οικολογικό «ατύχημα» οφειλόμενο σε ΓΤΟ. Για μια ακόμη φορά λοι
πόν, η υπερεκτίμηση συγκεκριμένων συνεπειών ρίσκου προκαταλαμβάνει την 
κοινή γνώμη και δεν προσφέρει καμία επικοινωνιακή υπηρεσία. 

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις μορφές αντίληψης ρίσκου από το 
κοινό σε σχέση με τους ΓΤΟ σε επείσακτες και εγγενείς. 

α. Επείσακτες αιτίες ρίσκου 
Οι επείσακτες αιτίες ρίσκου για το κοινό είναι οι αιτίες που προκύπτουν 

από ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία στον κατανα
λωτή και στο περιβάλλον όπως προαναφέρθηκε. Πρόκειται για την πιο προφα
νή εκδήλωση ανησυχίας ή ακόμη και φόβου που απορρέει από την ελλιπή 
ενημέρωση, την ατελή περιγραφή των συνθηκών ρίσκου και την ποσοτικοποί
ηση του προβλήματος. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμη η ενημέρωση του κοινού επί
σης σε ζητήματα που αφορούν παράγοντες μείωσης του ρίσκου και προστα
σίας. Για παράδειγμα: 

Η γονιδιακή τεχνολογία είναι η μόνη από τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχ
μής που έχει υιοθετήσει την αρχή της προφύλαξης (precautionary 
principle) από το 1974. Η αρχή της προφύλαξης, η οποία τουλάχιστον 
στην Ευρώπη φαίνεται να έχει αποκτήσει έναν θεσμικό χαρακτήρα, 
συντάσσεται βάσει αυστηρά επιστημονικών κριτηρίων και συμπεριλαμβά
νει δέσμες μέτρων και μεθοδολογιών με σκοπό τον εντοπισμό και την 
πρόληψη του ρίσκου από την εφαρμογή μεθόδων βιοτεχνολογίας σε 
ανοιχτά συστήματα. 

Οι σύγχρονες ρυθμίσεις και έλεγχοι για την καλλιέργεια ΓΤΟ είναι ασύ
γκριτα πιο αυστηροί και σχολαστικοί σε σύγκριση με τους ελέγχους που 
αφορούν την παραδοσιακή καλλιέργεια ή τη βιολογική καλλιέργεια. Σε 
πολλές περιπτώσεις έχουν εκφραστεί απόψεις που υποστηρίζουν ότι αν 
ποτέ εφαρμοστούν έλεγχοι συγκρίσιμης αυστηρότητας σε παραδοσιακές 
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ή οργανικές καλλιέργειες, τότε μεγάλο ποσοστό από αυτές δεν θα ικανο
ποιούσε τα κριτήρια ελέγχου. 

Η γενετική τροποποίηση αφορά κυρίως την τροποποίηση ενός μόνον 

γονιδίου. Λοιπόν, στην περίπτωση ελέγχου των ΓΤΟ οι ρυθμίσεις που 

αφορούν ένα μεμονωμένο νεοεισαχθέν γονίδιο είναι πολύ πιο εξαντλητι

κές και σχολαστικές από τις ρυθμίσεις που αφορούν ένα ολόκληρο κύττα

ρο ή ιστό. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις 

γενετικής τροποποίησης δεν έχουμε την εισαγωγή ενός νέου γονιδίου, 

αλλά την αφαίρεση ενός από το υπάρχον γονιδίωμα. 

Αναφορικά με την ύπαρξη δεδομένων που θα τεκμηρίωναν μια ισχυρή θέση 

για την ασφάλεια της χρήσης των ΓΤΟ στη γεωργία, είναι σημαντικό να τονι

στεί ότι τα τελευταία 15 χρόνια μόνον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγ

ματοποιηθεί περισσότερες από 8.000 δοκιμές αγρού σε εκατομμύρια εκτά

ρια. Οι δοκιμές αυτές -τόσο σε επίπεδο οικολογικό όσο και σε επίπεδο 

ασφάλειας των πολιτών που κατανάλωσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα- δεν 

κατέδειξαν σημαντικά προβλήματα που να προκαλούν ανησυχία. Είναι προ

φανές ότι τόσο ο δειγματοχώρος όσο και η διάρκεια της δοκιμής ικανοποι

ούν τις συνθήκες αξιοπιστίας της δοκιμασίας σε στατιστικό επίπεδο. 

Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις μεγα

λύτερες των 180 εκατομμυρίων ευρώ σε έρευνα που αφορά την ασφά

λεια και την πρόληψη επικινδυνότητας από ΓΤΟ. Στο ποσό αυτό πρέπει 

να προστεθούν τα κονδύλια που επενδύονται από εθνικά προγράμματα 

έρευνας για τη Βιοασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών αλλά 

και τα κονδύλια που επενδύει ο ιδιωτικός τομέας και οι εταιρείες βιοτε

χνολογίας. Το μέγεθος της επένδυσης για την ασφάλεια καταδεικνύει τη 

σημασία που δίνουν σε αυτή τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος φορέ

ας. Τα αποτελέσματα δε των ερευνών αυτών δεν έχουν καταδείξει σημα

ντικές αιτίες ανησυχίας και προβλημάτων. 

Από μια άλλη οπτική γωνία ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούν 

δυνητικές αιτίες ρίσκου που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση της 

παραδοσιακής καλλιέργειας. 
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Ύπαρξη μολυσματικών οργανισμών (Salmonella, E. Coli) 
Μικροβιακές τοξίνες 
Φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα, χημικά 
Πρόσθετα, χρωστικές 
Εργαλεία, μηχανήματα 

Σε καμία από τις παραπάνω αιτίες ρίσκου δεν εφαρμόζονται έλεγχοι παρό
μοιοι με αυτούς της αρχής της προφύλαξης. 

6. Εγγενείς αιτίες ρίσκου 
Τα κριτήρια των εγγενών αιτιών ρίσκου είναι κυρίως κριτήρια ηθικά ή δεο

ντολογίας και η γενεσιουργός αιτία του ρίσκου είναι η κοινωνική κριτική. 

Τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλαιότερα, η κοινωνία αισθάνεται μια 
συνεχή αμηχανία μπροστά στα επιτεύγματα της γενετικής και στις ερμηνείες 
τους. Παλαιότερο παράδειγμα είναι η έξαρση του δημιουργισμού (creatìonism) 

στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ορισμένους κύκλους στην Ευρώπη. Με 
αφορμή τη δαρβινική θεωρία, υπήρξε ανέκαθεν ένας σκεπτικισμός απέναντι 
στις θεωρίες και τα αποτελέσματα της γενετικής. Ο αποκλεισμός της θεώρησης 
του ανθρώπου σαν ένα ξεχωριστό είδος έξω από τον εξελικτικό κύκλο ανέκα
θεν συγκρουόταν με τον ανθρώπινο εγωισμό και πολλοί θεώρησαν την εξελι
κτική θεωρία ανήθικη. Τέτοιες ιδέες υιοθετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
κύκλους με ιδιαίτερη επιρροή στο ευρύ κοινό (Εκκλησία, πολιτικοί σχηματι
σμοί, κόμματα, κ.λπ.). Υπάρχει, λοιπόν, ένα εκ προοιμίου δεδομένο αρνητικό 
κλίμα στην άποψη του κοινού αναφορικά με τη γονιδιακή τεχνολογία και τη 
βιοτεχνολογία. 

Το κλίμα αυτό έγινε εντονότερα αρνητικό από τη στιγμή που ορισμένα επι
τεύγματα της βιοτεχνολογίας άρχισαν να θέτουν σε αμφιβολία συγκεκριμένες 
δογματικές θεωρήσεις και αρχές. Η γονιδιακή θεραπεία, η κλωνοποίηση, η 
μείξη ειδών και πιο πρόσφατα η εφαρμογή των βλαστοκυττάρων έχουν εγείρει 
σημαντικά προβλήματα ηθικής φύσεως. 

Τέτοιου είδους εγγενείς αιτίες ρίσκου στον χώρο της αγροτικής οικονομίας 
εκφράζονται κυρίως από τις λεγόμενες «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» (No 
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Governmental Organization - NGO) και εξειδικεύοναι σε ερωτήματα απτά που 

αφορούν τον μέσο καταναλωτή και συναντούν τις ανησυχίες του. 

Ως κυρίαρχο ζήτημα θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος, υπερτονί

ζοντας ενίοτε τους κινδύνους που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

χρήσης ΓΤΟ (οριζόντια μεταφορά γονιδίων και επιμόλυνση ειδών, τοξι

κές επιπτώσεις σε άλλα είδη κυρίως ζωικά, μείωση της βιοποικιλότητας, 

κ.ά.). Αξιοπρόσεκτο ωστόσο είναι ότι οι NGO κυρίως εξαντλούναι στην 

κριτική και την άρνηση της βιοτεχνολογίας, χωρίς να αντιπροτείνουν 

κάποια εναλλακτική προοπτική. 

Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται (βιολογική καλλιέργεια) είναι εν 

προκειμένω θεωρητικής αξίας μόνον, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν 

να υποκαταστήσουν την παραδοσιακή καλλιέργεια, πολύ δε περισσότερο 

δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες ενός διογκού

μενου πληθυσμού παγκοσμίως. 

Αιχμή του δόρατος της πληροφόρησης των NGO αποτελούν τα οικονομι

κά συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο της βιοτεχνολογίας, πολλές φορές δε ομιλούν για επικάλυψη 

συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών και των κυβερνητικών σχηματισμών. 

Η θέση δε αυτή ενισχύεται από την άποψη ότι η εμκετάλλευση συμφερό

ντων γίνεται κυρίως σε βάρος των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Μια άποψη ιδιαίτερα συζητήσιμη, δεδομένου ότι πολλοί αναλυτές θεω

ρούν τη βιοτεχνολογία ως την κατ' εξοχήν λύση στο πρόβλημα της πείνας 

και του υποσιτισμού στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΡΙΣΚΟΥ 

Το κοινό ζητά η τροφή του να είναι όσο γίνεται πιο «φυσική», παρόλο που 

τα περισσότερα τρόφιμα και ποτά σήμερα παράγονται με διάφορους τρόπους. 

Αισθάνεται ότι όσο πιο «φυσικό» είναι το προϊόν, τόσο πιο ασφαλές είναι για 

κατανάλωση. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλεια 

των προϊόντων που περιλαμβάνουν γενετική τροποποίηση επειδή έχει φανεί 
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σαν μια «μη φυσική» διαδικασία. Εντούτοις, επιστήμονες και μη επιστήμονες 
μάλλον βλέπουν την έλλειψη «φυσικού» διαφορετικά. Σε έναν μη επιστήμονα 
η εισαγωγή της γενετικής τροποποίησης σε σχέση με την τροφή μπορεί να 
θεωρηθεί κάτι τελείως διαφορετικό, ενώ αυτός είναι ένας διαχωρισμός που 
δεν υιοθετείται από τους επιστήμονες. Σχεδόν όλες οι κοινές τροφές στη δίαιτα 
μας προέρχονται από αναπαραγωγή, υβριδισμό και επιλογή φυτών, ζώων και 
μικροοργανισμών εδώ και πολλούς αιώνες. Αυτές είναι, επίσης, γενετικές 
τεχνικές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «μη φυσικές». Η γενετική τροπο
ποίηση, όπως και οι παραδοσιακές γενετικές τεχνικές, εισάγει νέο γενετικό 
υλικό. Διαφέρει μόνο στο ότι κάνει δυνατή τη μεταφορά γενετικού υλικού 
μεταξύ ειδών στα οποία προηγουμένως δεν ήταν επιτρεπτή λόγω αναπαραγω
γικών εμποδίων. 

Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση τροφίμων που προέρχονται από γενε
τικά τροποποιημένα φυτά αυξάνει συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ η 
πρώτη γενεά γενετικών τροποποιήσεων αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά την 
ενεργοποίηση γονιδίων για αυτοπροστασία του φυτού απέναντι σε έντομα και 
ζιζάνια, η νέα γενεά της γονιδιακής τεχνολογίας αφορά πιο σύνθετες τροπο
ποιήσεις με περισσότερο εμφανή οφέλη για τον καταναλωτή. 

Η σημασία της ασφάλειας είναι εξίσου υψηλή τόσο για τα γενετικά τροπο
ποιημένα τρόφιμα όσο και για τα συμβατικά. Έτσι, κάθε ένας γενετικά τροπο
ποιημένος καρπός αποτιμάται μετά από σύγκριση ουσιαστικής ισοδυναμίας με 
τον μη τροποποιημένο ομόλογο του για την Ευρώπη. Η αρχή της ουσιαστικής 
ισοδυναμίας είναι θεμελιακή στη διαδικασία αποτίμησης της ασφάλειας και 
υποχρεωτική στην αποτίμηση ρίσκου. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο γενετικά 
τροποποιημένος οργανισμός συγκρίνεται και συναποτιμάται με έναν μη τρο
ποποιημένο και κατάλληλα συγκρίσιμο οργανισμό, με αποδεδειγμένη «μακρά 
ιστορία ασφαλούς χρήσης». Με τον τρόπο αυτό εύκολα ταυτοποιείται κάθε 
διαφοροποίηση που ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του 
καταναλωτή. Οι διαφοροποιήσεις αυτές (που προφανώς αφορούν την περιο
χή που έχει υποστεί τη γενετική τροποποίηση) αναλύονται σχολαστικά για 
ενδεχόμενη τοξικότητα, αλλεργιογόνο δράση, αλλοίωση της διατροφικής 
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αξίας κ.λπ. Οι αναλύσεις δε αυτές γίνονται τόσο στο γονίδιο που προκαλεί την 
τροποποίηση ιδιαιτέρως όσο και στο συνολικό φυτό ή καρπό που έχει υποστεί 
την τροποποίηση. 

Αυτές οι διαδικασίες σύγκρισης και αποτίμησης είναι κωδικοποιημένες 

από οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, ο FAO, n EFSA και διάφορες υπηρεσίες της 

ΕΕ και τα επιτρεπτά όρια απόκλισης είναι σαφή και ιδιαίτερα αυστηρά. Η δια

δικασία αποτίμησης ισχύει εξίσου στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Όμως, πέραν των ελέγχων αυτών, ευρωπαϊκοί οργανισμοί για την ασφάλεια 

των τροφίμων -όπως η EFSA- υποχρεώνουν για περαιτέρω μελέτες τοξικότη

τας με διατροφή πειραματόζωων για εκτεταμένες περιόδους με συχνή επανα-

ληψιμότητα, ώστε να εντοπιστούν τυχόν παρενέργειες σε Βάθος χρόνου. 

Παρόμοια πειράματα δεν γίνονται πάντοτε σε μη γενετικά τροποποιημένα τρό

φιμα. Μεγάλη σημασία, επίσης, δίδεται στο ενδεχόμενο αλλεργιογόνου δρά

σης του γενετικά τροποποιημένου γονιδίου. Για την περίπτωση αυτή επιστρα

τεύονται επιπλέον δομικές μελέτες σύγκρισης με γνωστές αλλεργιογόνες 

ουσίες και παράγοντες. 

Τα βήματα αυτά αφορούν συνοπτικά την αποτίμηση ρίσκου και ασφάλεια 

πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου γενετικά τροποποιμένου τροφίμου. 

Πέραν αυτών όμως προβλέπεται και μια «παρακολούθηση μετά τη διάθεση». Η 

διαδικασία αυτή είναι συστηματική και περιλαμβάνει ελέγχους για ενδεχόμε

νες επιπτώσεις του νέου αυτού προϊόντος στην υγεία του καταναλωτή. 

Η αποτίμηση ρίσκου αφορά και τις λεγόμενες «μη αναμενόμενες δράσεις». Η 
αιτία των φαινομένων αυτών είναι συνήθεις δομικές διαφοροποήσεις του DNA 
των οργανισμών, που ενδεχομένως να επηρεάσουν και τα γενετικά τροποποιημέ
να τμήματα του γονιδιώματος. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η πιθανότητα των 
διαφοροποιήσεων αυτών δεν διαφέρει μεταξύ των τροποποιημένων και μη τρο
ποποιημένων περιοχών και είναι ανεξάρτητη από την γενετική τροποποίηση. 

Αναφορικά με την οριζόντια μεταφορά γονιδίων και ιδιαίτερα με μεταφο

ρά τμημάτων ανασυνδυασμένου DNA από ΓΤ φυτά σε βακτήρια ή σε ανθρώ

πινα κύτταρα, πρέπει να συνεκτιμηθούν δύο παράγοντες ενδεχόμενου 
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ρίσκου: 1. Η λειτουργία του συγκεκριμένου γονιδίου στο κύπαρο δέκτη, και 
2. Η πιθανότητα να υπάρχει στο κύτταρο δέκτης ένα ίδιο γονίδιο στην ίδια 
θέση αλλά από άλλο δότη. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
πιθανότητα έκφρασης του μεταφερόμενου γονιδίου στον νέο δέκτη παραμέ
νει μικρή. Το ρίσκο από τη χρήση γονιδίων αντιβιοτικών σαν επισημαντές 
επιλογής πρέπει να αποτιμάται κατά περίπτωση. Ο μοριακός χαρακτηρισμός 
του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού είναι επίσης ένα κύριο 6ήμα απο
τίμησης ρίσκου. Η σημερινή γνώση μάς επιτρέπει να επιτυγχάνουμε τροπο
ποιήσεις με μικρά και πολύ καθορισμένα γονίδια σε αυστηρά καθορισμένες 
θέσεις. 

Το επίπεδο γνώσης της επιστημονικής κοινότητας σήμερα είναι πολύ 
υψηλό. Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι ο Βαθμός αύξησης της 
γνώσης αυτής. Εκτιμάται ότι σήμερα η διαθέσιμη γνώση αναφορικά με τους 
υπολογιστές και την πληροφορική διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, ενώ ο αντί
στοιχος χρόνος διπλασιασμού γνώσης για τη γενετική μηχανική και τη γονιδια-
κή τεχνολογία είναι μόλις 10 μήνες. Αυτό το μέτρο μπορεί να δώσει μια εικόνα 
για τις διαθέσιμες προοπτικές γνώσης. 

Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών συνοψίζονται στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

Αλλεργικές αντιδράσεις. Όταν κατασκευάζεται ένα γενετικά τροποποιημέ
νο τρόφιμο, μεταφέρονται σε αυτό ένα ή περισσότερα γονίδια από άλλον 
οργανισμό τα οποία παράγουν πρωτεΐνες που εκφράζουν μία επιθυμητή 
ιδιότητα. Αν το γονίδιο προέρχεται από αλλεργιογόνο τρόφιμο (όπως γάλα, 
οστρακοειδή, ψάρια, ξηροί καρποί, κ.ά.) υπάρχει περίπτωση να μεταφέρει 
την αλλεργιογόνο επίδραση του στο νέο γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο. 
Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, κάθε νέο γενετικά τροποποιημένο 
τρόφιμο ελέγχεται για την αλλεργιογόνο του δράση και εγκρίνεται μόνο αν 
δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το αντίστοιχο παραδοσιακό. 
Επομένως, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα που καταναλώνονται σήμε
ρα δεν θεωρείται ότι παρουσιάζουν περισσότερες αλλεργίες από ό,τι τα 
παραδοσιακά τρόφιμα [GAO, 2002]. 
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Τοξικότητα / αντι-θρεπτικές επιδράσεις. Κατά τη δημιουργία διαγονιδιακών 

φυτών, τα ξένα γονίδια ενσωματώνονται σε τυχαίες θέσεις στο γονιδίωμα 

των φυτών. Το γεγονός αυτό μπορεί θεωρητικά να προκαλέσει την αδρα

νοποίηση ή ενεργοποίηση κάποιων γονιδίων που μπορεί να οδηγήσει στην 

παραγωγή τοξικών ή αντι-θρεπτικών ουσιών. 

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αλλερ γιο γόνων, τοξικών ή αντι-θρεπτικών 

ουσιών ακολουθούνται σε γενικές γραμμές τα παρακάτω Βήματα: 

Ελέγχεται η προέλευση γονιδίων που μεταφέρονται και των πρωτεϊνών 

που παράγουν. 

Ι Ελέγχεται η αμινοξική αλληλουχία των ΓΤ πρωτεϊνών και συγκρίνεται με 

γνωστές αλληλουχίες αλλεργιογόνων πρωτεϊνών, τοξινών και αντι-θρεπτι

κών. 

Εξετάζεται η in vitro πέψη του τροφίμου (πόσο γρήγορα αποικοδομείται η 

πρωτεΐνη σε προσομοίωση γαστρικών υγρών). 

s Ελέγχεται η σύσταση θρεπτικών στοιχείων του ΓΤ τροφίμου και συγκρίνε

ται με εκείνη του αντίστοιχου παραδοσιακού τροφίμου. 

Κάθε περίπτωση ΓΤ τροφίμου εξετάζεται ξεχωριστά και συγκρίνονται οι 
ιδιότητες των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων με τις αντίστοιχες ιδιότητες 
των παραδοσιακών τροφίμων. Αν το υπό εξέταση ΓΤ τρόφιμο δεν διαφέρει 
από το αντίστοιχο παραδοσιακό τρόφιμο, τότε θεωρείται ασφαλές. Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί ότι αυτός ο τρόπος εκτίμησης της ασφάλειας των ΓΤ τροφίμων 
-παρόλο που είναι καθιερωμένος και αδιαμφισβήτητος από τις αρμόδιες αρχές 
των ΗΠΑ- δέχεται κριτικές από σημαντική μερίδα επιστημόνων. Οι επιστήμο
νες που διαφωνούν με τον τρόπο που ελέγχεται η ασφάλεια των ΓΤ τροφίμων 
θεωρούν ότι δεν έχουν τηρηθεί αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Ωστόσο, τα 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα -συγκρινόμενα με άλλα είδη τροφίμων- υφί
στανται τους περισσότερους και αυστηρότερους ελέγχους. 

Μεταφορά γονιδίου (ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικό). Υπάρχει η θεωρητική 

πιθανότητα να συμβεί η λεγόμενη «οριζόντια» μεταφορά γονιδίων, δηλαδή να 

μεταφερθεί γονίδιο απευθείας από τις ΓΤ τροφές που καταναλώνονται σε κύτ-
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τάρα ή Βακτήρια του πεπτικού συστήματος. Ο κίνδυνος επισημαίνεται κυρίως 
για τα γονίδια που δίνουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται 
στο στάδιο κατασκευής των ΓΤ φυτών ως δείκτες αναγνώρισης. Αν πράγματι τα 
γονίδια που είναι υπεύθυνα για την ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά μεταφερθούν 
σε βακτήρια, μπορεί να τα μετατρέψουν σε υπερανθεκτικά βακτήρια και να 
χρειάζονται πιο ισχυρά αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση τους. Ο κίνδυνος 
αυτός δεν έχει μεν αποδειχτεί αλλά θεωρείται υπαρκτός, μπορεί όμως να απο
φευχθεί αν καταργηθεί η χρήση γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά (όπως 
έχει ήδη προταθεί) [Donaldson & May, 1999, FDA, 1998]. 

Απρόβλεπτοι κίνδυνοι. Μία από τις σημαντικότερες αδυναμίες των ΓΤ τρο
φίμων είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος πρόβλεψης, με τα σημερινά μέσα που δια
θέτει η επιστήμη, των πιθανών αλλαγών που μπορεί να προκληθούν στη γονι-
διακή έκφραση και λειτουργία των ΓΤ φυτών λόγω της εισαγωγής νέων γονι
δίων. Επομένως, όπως συνήθως συμβαίνει και με κάθε νέα τεχνολογία, κανείς 
δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. 

Πρόσφατη αναφορά επίσημου αρμόδιου κρατικού φορέα των ΗΠΑ δηλώ
νει ξεκάθαρα ότι «τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα θέτουν τους ίδιους κιν
δύνους για την ανθρώπινη υγεία όπως τα συμβατικά τρόφιμα» και ότι «δεν 
υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη ότι μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις 
(όπως π.χ. αύξηση καρκίνου) οφείλονται σε αυτά τα τρόφιμα» [GAO 2002]. 

Δεν έχουν παρατηρηθεί βλαβερές επιπτώσεις στον άνθρωπο από την 
κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων μέχρι σήμερα. Οι πιθανοί 
κίνδυνοι εστιάζονται στις αλλεργίες που μπορεί να προκαλέσουν οι νέες πρω
τεΐνες των ΓΤ τροφίμων και στην ύπαρξη γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιο
τικά. Επισημαίνεται ότι χιλιάδες επεξεργασμένα τρόφιμα ήδη περιέχουν 
συστατικά από γενετικά τροποποιημένα φυτά και καταναλώνονται από εκα
τομμύρια ανθρώπους. Όμως, το διάστημα κατά το οποίο ο άνθρωπος έχει 
αρχίσει να καταναλώνει τα τρόφιμα αυτά (περίπου 6 χρόνια) θεωρείται μικρό. 
Εξάλλου, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη εκτεταμένες επιδημιολογικές 
μελέτες σε μεγάλη κλίμακα και βάθος χρόνου που είναι απαραίτητες για τη 
διεξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Το μάθημα που δόθηκε στην Ευρώπη 
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από την εξάπλωση της νόσου των «τρελών αγελάδων» επιβάλλει τη στενή 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των εξελίξεων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας 
στον τομέα των τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές, την επιστημονική κοινότη
τα και από τους καταναλωτές. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ 

Ζούμε στην Ευρώπη η οποία θεωρείται η περιοχή του πλανήτη με την κατά 
τεκμήριον αυστηρότερη νομοθεσία σε ζητήματα περιβαλλοντικής αποτίμησης 
ρίσκου για τους ΓΤ οργανισμούς. Είναι η μόνη περιοχή του κόσμου που, πέρα 
από αποτίμηση, προχώρησε νομοθετικά σε ζητήματα διαχείρισης ρίσκου υιο
θετώντας την «αρχή της προφύλαξης». Είναι όμως εξίσου σημαντική και η επι
κοινωνία του ρίσκου, τόσο στο ευρύ κοινό των καταναλωτών όσο και στους 
φορείς και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η 
αντίληψη του ρίσκου να είναι ορθολογική, ποσοτικοποιημένη και απαλλαγμέ
νη από συναισθηματική θεώρηση. 

Είναι ήδη γνωστό ότι η αντίληψη του ρίσκου σε σχέση με τους ΓΤΟ έχει 
λάβει τη μορφή κινητοποίησης, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η ανάλυση των αιτίων που ανέδειξαν την κοινωνική ανησυχία για 
τους ΓΤΟ σαν ένα κυρίαρχο θέμα δημόσιου διαλόγου και μία από τις κύριες 
αιτίες ανησυχίας των καταναλωτών στην Ευρώπη. Όπως επίσης σημαντική 
είναι τόσο η μεγάλη δημοσιότητα του θέματος όσο και η εκ προοιμίου μάλλον 
αρνητική θέση των Ευρωπαίων καταναλωτών. 

Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση αυτή έπαιξαν τα ΜΜΕ. Τα μέσα, κατ' 
αρχάς, βασισμένα στην εγγενή ανησυχία του κοινού, συντήρησαν το ενδιαφέ
ρον σχετικά με την ασφάλεια των ΓΤΟ και σε πολλές περιπτώσεις συνέβαλαν 
στην αύξηση της αβεβαιότητας και του φόβου. Στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, οι NGO και οι επικριτές της βιοτεχνολογίας βρήκαν έναν σύμμαχο 
στον χώρο των ΜΜΕ. Μια πρώτη προσέγιση ερμηνείας του ίσως είναι το γεγο
νός ότι τα ΜΜΕ έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για τη συντήρηση του κλίμα-
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τος ανησυχίας που εξασφαλίζει ενδιαφερόμενο αναγνωστικό ή τηλεοπτικό 
κοινό, και λιγότερο ενδιαφέρον για την ουσιαστική ενημέρωση του κοινού 
αυτού. Βεβαίως ευθύνη για τη σχεδόν μονοπωλιακή ενημέρωση του κοινού 
από τα ΜΜΕ και τους NGO σε θέματα Βιοτεχνολογίας έχει και η επιστημονική 
κοινότητα με το κατά παράδοση επικοινωνιακό της έλλειμμα, γεγονός που την 
τοποθετεί σε μειονεκτική θέση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση προβολής της πολιτικής διάστα
σης του θέματος των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ζητήματα όπως ο 
ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών, το πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης, θέμα
τα ανάπτυξης χωρών του Τρίτου Κόσμου, της διαθεσιμότητας των τροφίμων σε 
αυτές και η εξάρτηση τους από τις αναπτυγμένες χώρες, η εκμετάλλευση του 
βιολογικού αποθέματος χωρών του Τρίτου Κόσμου από εταιρείες είναι ζητήμα
τα που ευαισθητοποιούν το κοινό σε πολιτική βάση. 

Η πολιτική συγκυρία στην Ευρώπη υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκή για ένα τέτοιο 
κίνημα. Μετά την αλλαγή του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης από τις αρχές της 
δεκαετίας του '90, υπήρξε μια ομαλοποίηση των πολιτικών αντιθέσεων και μια 
καθίζηση των κινητοποιήσεων. Ήταν ευνόητο, λοιπόν, ότι η πρώτη αιτία αντι
παράθεσης πολύ εύκολα θα αποκτούσε σαφείς πολιτικές διαστάσεις. Φυσικά η 
αντίθεση δεν παρουσιάζεται ανάμεσα στους κλασικούς πολιτικούς πόλους 
(αριστερά-δεξιά), ωστόσο η επιχειρηματολογία, πέρα από ζητήματα ασφάλειας 
και περιβαλλοντικής προστασίας περιλαμβάνει θέματα οικονομίας, ανάπτυξης, 
εξάρτησης από τις αναπτυγμένες χώρες και τις πολυεθνικές εταιρείες. Πραγμα
τικά, για πρώτη φορά στην ιστορία, μια επιστημονική εφαρμογή αποκτά τέτοιας 
διάστασης πολιτική σημασία. Ο βαθμός κινητοποίησης έχει καταστήσει το ζήτη
μα περισσότερο κοινωνικοπολιτικό παρά επιστημονικό. Πολιτικές δυνάμεις και 
κινήματα έχουν εντάξει το ζήτημα των ΓΤΟ στο πολιτικό τους οπλοστάσιο και 
κινητοποιούν το κοινό με βάση τη θέση τους απέναντι σε αυτούς. 

Αυτή η μη αναμενόμενη αντίδραση και η έντονη πολιτικοποίηση του ζητή
ματος έφεραν τους πόλους προώθησης της νέας τεχνολογίας σε αμηχανία. Η 
επιστημονική κοινότητα, η βιομηχανία και η δημόσια διοίκηση δεν ήταν προε
τοιμασμένες για μια τέτοια αντιπαράθεση. Επιπλέον, η αναποτελεσματική επι-
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κοινωνιακή πολιτική των πόλων αυτών συνέβαλε ώστε η κοινή γνώμη να δια
μορφωθεί αρνητικά ως προς τη νέα τεχνολογία, κύρια επηρεασμένη από τους 
NGO, άλλους επικριτές των ΓΤΟ και τα ΜΜΕ. Έπειτα από μια περίοδο προ
σαρμογής, οι φορείς αυτοί πέρασαν σε μια δράση αντι-κινητοποίησης. Ως 
πρώτο 6ήμα υιοθετήθηκε το ζήτημα των ΓΤΟ ως πολιτικό ζήτημα. Η ΕΕ πήρε 
μια συγκεκριμένη θέση και το ζήτημα μπήκε στην ατζέντα των συζητήσεων 
κορυφής μετά το 2001. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να αναδείξουν τις μεγά
λες οικονομικές προοπτικές της νέας τεχνολογίας καθώς και το ενδεχόμενο 
μερικής λύσης στο πρόβλημα της πείνας στον Τρίτο Κόσμο. Ουσιαστικά, η 
επικοινωνιακή επιλογή των φορέων αυτών ήταν να αναδείξουν τον ορθολογι
σμό της επιλογής της νέας τεχνολογίας απέναντι στον ανορθολογισμό της 
απόρριψης της. 

Αρχικά υπάρχει συζήτηση για το λεγόμενο «φαινόμενο αντι-κατάστασης» 
των παραδοσιακών προϊόντων από τα αναπτυσσόμενα, τα οποία μπορεί να 
αντικαταστήσουν τις εσοδείες του Τρίτου Κόσμου, με σημαντική οικονομική 
αξία σε αυτές τις χώρες. Κατά δεύτερον, κάποια θέματα σύγχρονης βιοτεχνο
λογίας μπορεί να έλθουν σε μεγάλες συγκρούσεις με τα συστήματα εκτροφής 
και αγροκαλλιέργειας. Κάποιοι προβλέπουν ότι η παραγωγή γενετικά τροπο
ποιημένων τροφίμων μπορεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αγροκαλ
λιέργεια με βιοσυνθετικές βιομηχανικές διαδικασίες που θα ελέγχονται από 
πολυεθνικές εταιρείες. Τελικά, η απόκτηση της αντίστασης σε φυτοφάρμακα 
στις εσοδείες μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση των καλλιεργητών από ειδι
κά φυτοφάρμακα και ως εκ τούτου από τις εταιρείες παραγωγής τους. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει η άποψη ότι η βιοτεχνολογία προσφέρει εσο
δείες για τον Τρίτο Κόσμο ειδικά προσαρμοσμένες σε διάφορες συνθήκες καλ
λιέργειας, πρακτικές και με δυνητικά υψηλότερη θρεπτική αξία και υψηλότερο 
εισόδημα. Η βιοτεχνολογία δεν απαιτεί ούτε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας 
ούτε νέες πρώτες ύλες. Η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται, επίσης, 
μέσω των ενεργειακά παραγόμενων εσοδειών, περισώζοντας έτσι την κατα
στροφή των φυσικών πηγών. Γι' αυτούς τους λόγους πολλές αναπτυσσόμενες 
χώρες έχουν κάνει ήδη ουσιαστική επένδυση και πρόοδο στη βιοτεχνολογία. 
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Φαίνεται ωστόσο ότι η ορθολογική προσέγγιση στο ζήτημα, βασισμένη σε 

δεδομένα, είναι η ενδεδειγμένη. Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι σε ανα

πτυσσόμενες περιοχές, όπως η Αφρική, ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού τα 

τελευταία 100 χρόνια είναι υπερδιπλάσιος του ρυθμού αύξησης της διαθεσιμότη

τας των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Παρόμοιες δυσαναλογίες αύξησης πληθυ

σμού και διαθέσιμης γης παρατηρούνται και σε άλλες περιοχές του Τρίτου 

Κόσμου, όπως η Ασία και η Νότια Αμερική. Σε κάθε περίπτωση οι αναπτυσσόμε

νες χώρες φαίνεται να είναι αυτές που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη. 

Έτος 

1900 
2000 

Εκατομμύρια 
Εκτάρια 

0.85 
1.48 

Αύξηση 
Έκτασης 

76,45% 

Δισεκατομμύρια 
Κάτοικοι 

1,6 
3,9 

Αύξηση 
Πληθυσμού 

143,75% 

Το γενονός αυτό αποκτά εφιαλτικές διαστάσεις σε μια σχετικά σύντομη 

προοπτική 50 ετών. Υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός του πλανήτη το έτος 2060 

θα αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια. Από τους νέους αυτούς ανθρώπους, το 95% 

θα αφορά κατοίκους της Ασίας και της Αφρικής. Γεγονός που πέρα από την 

τραγική δυσαναλογία αριθού κατοίκων προς διαθέσιμη γη για καλλιέργεια έχει 

και τη διάσταση της μορφής της επιπλέον απαιτούμενης τροφής. Πραγματικά, 

οι επιπλέον ανάγκες σε τροφή, και με βάση τις τροφικές συνήθειες των πληθυ

σμών αυτών, θα αφορούν σχεδόν αποκλειστικά το ρύζι. Κάτι που μεταφράζεται 

σε επιπλέον ανάγκες 5 εκατομμυρίων τόνων ρυζιού ημερησίως. Με Βάση τις 

σημερινές συνθήκες και με την υπάρχουσα σήμερα τεχνογνωσία, η μόνη 

τεχνολογία που θα μπορούσε έστω και μερικώς να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

αυτές είναι η τεχνολογία των ΓΤΟ. Ο ορθολογισμός αυτός στη βάση της συνε

κτίμησης ρίσκο/ωφέλεια, προβάλλεται από τους υποστηρικτές της Βιοτεχνολο

γίας ως απάντηση στους επικριτές της. 

Ας σημειωθεί ότι το φάσμα ελλείμματος τροφών είναι μόνον μία από τις 

αιτίες που υπαγορεύουν την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Αποφεύγοντας 
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μια κουραστική λεπτομερή παράθεση άλλων αιτιών, αναφέρεται απλά η ανά
γκη υποκατάστασης χημικών προσθέτων που επιβαρύνουν τα εδάφη, η άμεση 
ανάγκη προσαρμοστικότητας των φυτικών ειδών στις αναμενόμενες κλιματο
λογικές αλλαγές, η ανάγκη ικανοποίησης όλο και μεγαλυτέρου φάσματος δια
τροφικών αναγκών, η απαίτηση εξοικονόμησης ενέργειας κατά την καλλιέρ
γεια, η ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής και άλλα. 

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα κομμάτι της ΕΕ και μολονότι διατηρεί την 
πολιτισμική της αυτοτέλεια, εντούτοις συμπορεύεται με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες σε συλλογική αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων. Η γνώση και η εμπειρία 
είναι κοινό κτήμα και εξίσου αξιοποιείται από όλους τους Ευρωπαίους. Η τάση 
είναι να υπάρξει και κοινή νομοθεσία και εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη. 
Η Ευρώπη είναι μικρή σε έκταση για να αξιώσει τη δημιουργία «Ζωνών Ελεύ
θερων από Γενετική Τροποποίηση». Εξάλλου μια τέτοια πολιτική, πέραν του ότι 
δεν προσφέρει τίποτα στη γεωργία, δημιουργεί προβλήματα ελιτισμού και ανο
μοιογένειας. Μια προτεραιότητα της ΕΕ στην κατεύθυνση αυτή είναι η αποτίμη
ση της «συνύπαρξης»: α. Συμβατικής καλλιέργειας, β. Οργανικής καλλιέργειας, 
και γ. Γενετικά τροποποιημένων φυτών. Το γεγονός ότι γενετικά τροποποιημέ
να τρόφιμα έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη για αρκετά χρόνια από καταναλωτές 
άλλων χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι απλά ένα επιπλέον «ατού» για τον 
Έλληνα καταναλωτή που έχει ένα μέτρο αναφοράς χωρίς καμία σοβαρή 
αντένδειξη από τη χρήση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Αυτό θα 
πρέπει να τον κάνει να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής και σίγουρος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η όλο και ευρύτερη εφαρμογή Π Ό στον χώρο της γεωργίας επαναπροσ
διορίζει τη θεώρηση της εκτίμησης του ρίσκου. Η ποσοτικοποίηση του ρίσκου 
και η ορθολογική προσέγγιση στην αποτίμηση και διαχείρηση είναι δύο βασι
κές προτεραιότητες. 

Σε πολλές περιπτώσεις, συνέπειες που εμφανίστηκαν σε πληθυσμούς και 

αρχικά αποδόδηκαν στη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, εκ των 
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υστέρων αποδείχτηκε ότι οφείλονταν σε άλλα αίτια και ιδιοπάθειες. Ο κίνδυ
νος οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων από είδος σε είδος αποδεικνύεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις τόσο ασήμαντος που μόνον θεωρητική αξία μπορεί 
να του αποδοθεί. Τέλος, ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ευρεία 
χρήση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως η 
διαταραχή της βιοποικιλότητας, έχουν εντοπιστεί. Η γνώση αυτού του ενδεχο
μένου επιτρέπει συνεπώς τη δυνατότητα εφαρμογής προληπτικών μέτρων και 
την αποφυγή τους κατά την εφαρμογή. 

Όσον αφορά τη διαμόρφωση και έκφραση της κοινής γνώμης στο θέμα 
αυτό, το πρόβλημα είναι κυρίως επικοινωνιακό και όχι ουσίας. Σήμερα οι κύρι
οι υποστηρικτές της νέας τεχνολογίας είναι η εμπλεκόμενη βιομηχανία και η 
επιστημονική κοινότητα. Δύο φορείς που αντικειμενικά έχουν ένα επικοινωνια
κό έλλειμμα. Η μεν βιομηχανία διότι δεν διαθέτει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύ
νης του κοινού, η δε επιστημονική κοινότητα διότι ποτέ δεν ανέπτυξε ικανοποι
ητικές μεθόδους επικοινωνίας, θεωρούμενη πάντοτε περιθωρικά κείμενη σε 
πολλούς κοινωνικούς διάλογους. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται φορείς που 
και επικοινωνιακές αρετές διαθέτουν και υψηλά ποσοστά αποδοχής και εμπι
στοσύνης από το κοινό, άσχετα από το πόσο επιστημονικά ορθή είναι η πληρο
φορία που παρέχουν (φορείς όπως οργανώσεις καταναλωτών και οικολογικές 
ομάδες). Οι αγαθές προθέσεις των φορέων αυτών ναι μεν δεν αμφισβητού
νται, δεν είναι όμως δυνατόν να παραβλεφθεί η πολυτέλεια που έχουν να 
τοποθετηθούν στο θέμα εκ του ασφαλούς δίχως τον φόβο οποιωνδήποτε επι
πτώσεων στη δομή τους. Το παζλ ολοκληρώνεται με την προσθήκη των ΜΜΕ 
στο σκηνικό, φορέα που δυστυχώς πολλές φορές στοχεύει στον εντυπωσιασμό 
σε μεγαλύτερο Βαθμό απ' ό,τι στην ενημέρωση καθ' εαυτή. Στον βαθμό λοιπόν 
που τα ΜΜΕ είναι τα μοναδικά κανάλια επικοινωνίας στον διάλογο αυτό, μοι
ραία η πληροφορία που παρέχεται δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ισόπλευρη και 
αντικειμενική. 

Σήμερα, όλο και περισσότερο ενισχύεται η εντύπωση ότι οι αρνητικές πλευ
ρές του θέματος είναι μάλλον διογκωμένες. Εντύπωση προκαλεί πρόσφατη 
ανακοίνωση-εισήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
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«Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι εξίσου ασφαλή με τα παραδοσια
κοί...]. Οι επιστήμονες πρέπει περισσότερο να αναμιχθούν στον δημόσιο διά
λογο για αυτά[...]. Υπάρχει άμεση ανάγκη για την κοινοποίηση των τεράστιων 
ωφελειών από την εφαρμογή της μοντέρνας Βιοτεχνολογίας στη γεωργία. Με 
τα σημερινά δεδομένα η συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα θεωρείται μη 
ισορροπημένη και ανακριβής».* Είναι αυτονόητο ότι πολλές μέχρι σήμερα 
αρνητικές εμπειρίες από αλόγιστη χρήση τεχνολογίας και έχουν κοστίσει αλλά 
και έχουν διδάξει. Είναι, λοιπόν, λογικά αδύνατο το έλλειμμα εκτίμησης κινδύ
νου από τόσους πολλούς ανθρώπους μαζί. Στην πραγματικότητα οι προοπτικές 
δεν είναι τόσο ζοφερές και αυτό που προέχει είναι η όσο το δυνατόν ευρεία 
και αντικειμενική ενημέρωση ώστε το κοινό να αποβάλει και φοβίες και προ
καταλήψεις. 

* Κοινή ανακοίνωση επιτροπών εμπειρογνωμόνων της European Federation of 
Biotechnology και ΕΜΒΟ, Δουβλίνο, 7-9 Απριλίου 2003. 
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Ε Ν Ό Τ Η Τ Α Β ' 
Π Α Ρ Ά Γ Ο Ν Τ Ε Σ ΡΊΣΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν 

Σπυρίδων Ραμοντάνης 

Θεόδωρος Σωτηρούδης 

Ρόδιος Γαμβρός 

Κω ν στ ο ντίνο ς Μαλλίδη ς 

Γεώργιος Θεοδωρόπονλος 

Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς 





Αξιολόγηση και διαχείριση του 
κινδύνου σε σχέση με τις 

Μεταδοτικές Σπογγιόμορφες 
Εγκεψαλοπάθειες: Απαιτούνται 
επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα; 

Σπυρίδων Ραμαντάνης 
DVM, Dr. med. vet., Dipl. ECVPH 

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιοτικού 
Ελέγχου Κρέατος και Προϊόντων τον, 

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ι Μεταδοτικές Σπογγκψορφες Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) είναι σπά
νια νευροεκφυλιστικά νοσήματα με βραχεία κλινική πορεία, της 
οποίας προηγείται μια μακροχρόνια προκλινική περίοδος. Προ

σβάλλουν τον άνθρωπο και μερικά είδη ζώων, χωρίς να παρουσιάζεται φλεγ
μονώδης αντίδραση και ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος του 
οργανισμού. Χαρακτηρίζονται από τη μετατροπή μιας φυσιολογικής γλυκο-
πρωτεΐνης (prion) των κυττάρων (PrPc) σε μια ανθεκτική παθολογική ισόμορ
φη (PrPSc), που συσσωρεύεται σε όλες τις ΜΣΕ στο Κεντρικό Νευρικό Σύστη-
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μα (ΚΝΣ), με αποτέλεσμα την εκφύλιση των νευρικών κυττάρων. Αναλόγως με 

τον φαινότυπο της νόσου, αυτή η συσσώρευση των PrPSc είναι δυνατόν να 

ανιχνευθεί επίσης σε όργανα και ιστούς εκτός του ΚΝΣ. Ενώ η ανίχνευση 

PrPSc είναι συνδεδεμένη με την παρουσία μολυσματικότητας, η απουσία τους 

δεν υποδεικνύει υποχρεωτικώς την απουσία μολυσματικότητας. Σε προφανή 

αντίθεση με τις ανθρώπινες ΜΣΕ, η παρατηρούμενη διήθηση αστροκυπάρων 

και η απώλεια νευρικών κυττάρων δεν είναι τυπικά παθολογικά χαρακτηριστι

κά των ΜΣΕ των κατοικίδιων θηλαστικών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή 

του ανθρώπου (Jeffrey και Gonzalez, 2004). Ονομάζονται σπογγιόμορφες διότι 

χαρακτηρίζονται από μια μικροσκοπική αποδόμηση του ΚΝΣ, η οποία του 

προσδίδει την όψη σπόγγου, και μεταδοτικές διότι ο προσβεβλημένος ιστός/ 

όργανο είναι σε θέση να προκαλέσει τη νόσο σε άλλο υποκείμενο του ιδίου ή 

άλλου είδους, έστω κι αν αυτή η μετάδοση επιτυγχάνεται με πειραματικό ενο

φθαλμισμό (Everbroeck και συν., 2002). Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι περι

πτώσεις των ΜΣΕ είναι το αποτέλεσμα της μετάδοσης. Στην περίπτωση των 

ανθρώπινων ΜΣΕ, σε αντίθεση με τα ζώα, παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο, 

όπου ένα μικρό μόνον ποσοστό των περιπτώσεων οφείλεται στη μετάδοση, 

ενώ η πλειονότητα αυτών αναφέρονται ως σποραδικές, διότι δεν υπάρχουν 

στοιχεία μετάδοσης. Το γεγονός ότι οι εν λόγω νόσοι μπορεί να είναι σποραδι

κές, μεταδοτικές ή κληρονομικές αποτελεί ένα μοναδικό γνώρισμα των ΜΣΕ 

(Macalister και Buckley, 2002). Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία (αποτελε

σματική) θεραπεία για αυτές τις νόσους, όλες δε καταλήγουν μοιραίως. 

Στην ομάδα των ΜΣΕ περιλαμβάνονται δώδεκα σαφώς τεκμηριωμένες 

νοσολογικές καταστάσεις, εκτός των επιμέρους μικτών, απροσδιόριστων και 

άτυπων μορφών: Στον άνθρωπο, η Kuru, που αναγνωρίσθηκε πριν από 50 

περίπου έτη στη Νέα Γουινέα, οφειλόμενη σε κρούσματα ενδοκανιβαλισμού, η 

παγκόσμια νόσος των Creutzfeld-Jakob (Creutzfeld-Jakob disease, CJD), ήδη 

γνωστή από το έτος 1922, με τις τρεις μορφές της (σποραδική, sCJD, κληρο

νομική, fCJD και ιατρογενής, iCJD), n παραλλαγή της κλασικής ή σποραδικής 

μορφής της νόσου των Creutzfeld-Jakob (variant Creutzfeld-Jakob disease, 

vCJD), η οποία διαπιστώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1996, το κληρο-
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νομικό σύνδρομο Gerstmann-Sträussler-Scheinker (GSS), που ανακοινώθηκε 
το έτος 1928 και η θανατηφόρος οικογενής αϋπνία (Fatal Familial Insomnia, 
FFI) που για πρώτη φορά περιγράφηκε στην Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας 
του '90 (κληρονομική, fFI και σποραδική, sFI μορφή). Στα ζώα, η τρομώδης 
νόσος των αιγοπροβάτων (scrapie), γνωστή παγκοσμίως ήδη από τον 18ο 
αιώνα, η σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών, (ΣΕΒ, Bovine 
Spongiform Encephalopathy, BSE) που ανακοινώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
το έτος 1986, η νόσος της χρόνιας απίσχνανσης των ελαφοειδών (Chronic 
Wasting Disease, CWD) που εντοπίζεται στη Βόρεια Αμερική και ανακοινώθη
κε το έτος 1960, η μεταδοτική εγκεφαλοπάθεια των μινκ (Transmissible Mink 
Encephalopathy, ΤΜΕ) που ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ το έτος 1947, η σπογγιό
μορφη εγκεφαλοπάθεια της γάτας και άλλων αιλουροειδών (Feline 
Spongioform Engephalopathy, FSE) που περιγράφηκε για πρώτη φορά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1991, η σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των μη 
κατοικίδιων ειδών Bovidae που το πρώτο περιστατικό ανακοινώθηκε το έτος 
1988 και η σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των πρωτευόντων θηλαστικών 
εκτός του ανθρώπου, που ανακοινώθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του '90. Οι 
γνωστές αλλά και οι πιθανές σχέσεις μεταξύ των ΜΣΕ ανθρώπου και ζώων 
παρουσιάζονται στο σχήμα 1. 

Η μολυσματικότητα των ιστών και οργάνων του προσβεβλημένου ανθρώπου 
ή ζώου δεν κατανέμεται ισομερώς. Διακρίνονται δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 
η μολυσματικότητα περιορίζεται κυρίως στο ΚΝΣ (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, 
μέρη του οφθαλμού και σε μερικά γάγγλια που βρίσκονται κοντά στο ΚΝΣ). 
Αυτή η κατανομή της μολυσματικότητας είναι τυπική στη σποραδική και την 
ιατρογενή CJD, στις κληρονομικές ανθρώπινες ΜΣΕ και στη ΣΕΒ. Στη δεύτερη 
ομάδα η μολυσματικότητα ανιχνεύεται και σε περιφερικούς ιστούς (ιδιαιτέρως 
λεμφοειδείς), όπως στη scrapie, στην (πειραματική) ΣΕΒ του προβάτου,1 στη 

1. Την 28η Οκτωβρίου 2004 ανακοινώθηκε στη Γαλλία η παρουσία μίας μόλυνσης από ΜΣΕ 
σε εγκέφαλο αίγας την οποία οι διαγνωστικές δοκιμές δεν ήταν δυνατόν να τη διακρίνουν από τη 
ΣΕΒ. (ht^://europa.eu.int/comnVfood/fooaVbiosafety/bse/goats_index_en.htrn). Την 28η Ιανουαρίου 
2005 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη φυσικής ΣΕΒ στην εν λόγω αίγα (EFSA, Press release, 28/01/2005). 
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CWD και στη vCJD. Σε όλες όμως τις ΜΣΕ το ΚΝΣ εμφωλεύει τη μέγιστη μολυ
σματικότητα κατά τη διάρκεια του κλινικού σταδίου της νόσου ή κατά το τελικό 
στάδιο της επώασης. Αυτή η διαφορετική κατανομή της μολυσματικότητας ανα
λόγως του είδους και του φαινοτύπου της νόσου αποτελεί έναν σημαντικό παρά
γοντα όταν εξετάζονται οι κίνδυνοι μετάδοσης της (Budka και συν., 2003). 

Όσον αφορά τις ΜΣΕ των ζώων, επικρατεί ιδιαίτερη ανησυχία για την 

υψηλή συχνότητα της CWD των ελαφοειδών στον πληθυσμό των ελαφιών και 

αλκών, ελευθέρων ή σε αιχμαλωσία, στα Βραχώδη Όρη και στις μέσο-δυτικές 

περιοχές των ΗΠΑ και του Καναδά (Belay και συν., 2004). Μέχρι σήμερα, 

δεν έχει ανακοινωθεί η CWD ή άλλη ΜΣΕ ούτε είναι γνωστά τα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά μιας ΜΣΕ των cervidae στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, είναι 

θεωρητικώς δυνατόν η νόσος να έχει εισχωρήσει εντός των ευρωπαϊκών 

ειδών των cervidae. Έως προσφάτως, δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες και 

προγράμματα επιτήρησης των ΜΣΕ στα εκτρεφόμενα και ελεύθερα cervidae 

στην Ευρώπη. Γι' αυτόν τον λόγο, τα στοιχεία θεωρούνται προς το παρόν ανε

παρκή για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη ή μη 

της νόσου στον πληθυσμό αυτών των ζώων. Η ΤΜΕ, η σπογγιόμορφη εγκε-

φαλοπάθεια της γάτας και άλλων αιλουροειδών, η σπογγιόμορφη εγκεφαλο-

πάθεια των μη κατοικίδιων ειδών Bovidae και η σπογγιόμορφη εγκεφαλοπά-

θεια των πρωτευόντων θηλαστικών εκτός του ανθρώπου αποδίδονται στην 

κατανάλωση ιστών μολυσμένων με τη ΣΕΒ. Μια ολοκληρωμένη άποψη για το 

σύνολο των ΜΣΕ στον άνθρωπο και στα ζώα διατυπώνεται στη μελέτη των 

Ραμαντάνη και συν. (2005). 

Κατωτέρω εξετάζεται η ΣΕΒ, η scrapie, οι επιπτώσεις της παρουσίας της 

ΣΕΒ στον πληθυσμό των αιγοπροβάτων, η αποδεδειγμένη σύνδεση της ΣΕΒ 

με τη vCJD, n πιθανή σύνδεση της ΣΕΒ με τη sCJD, αναφέρονται τα κυριότερα 

νομοθετημένα μέτρα προφύλαξης από τις ΜΣΕ και προτείνονται επιπρόσθετα 

μέτρα για την εξάλειψη των ΜΣΕ. 
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Φυσική νόσος Μεταδοθείσα 
νόσος 

Ζώα 

Αιγοπρόβατα 
(Scrapie) 

Βοοειδή (ΣΕΒ); 

Έλαφος, Άλκη 
(CDW) 

Ζωολογικός κήπος 

Άνθρωπος 

Αιγοπρόβατα 
(Scrapie) 

Μινκ (ΤΜΕ) 

Βοοειδή (ΣΕΒ); 

Κατοικίδια γάτα (FSE) 

Αιλουροειδή (FSE) 

Σποραδική CJD 

Οικογενής CJD 

Σύνδρομο GSS 

Θανατηφόρος 
οικογενής αϋπναία 

(FFI) 

Μη κατοικίδια 
Bovidae 

Πρωτεύοντα 
θηλαστικά εκτός 

του ανθρώπου 

Kuru 

Ιατρογενής CJD 

Σποραδικής CJD 

vCJD 

Σχήμα 1 
Γνωστές και πιθανές σχέσεις μεταξύ των Μεταδοτικών Σπογγιόμορφων Εγκεφαλοπαθειών 
(ΜΣΕ) ανθρώπου και ζώων. ΣΕΒ — Σπογγιόμορφος Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών, CDW = 
Chronic Wasting Disease, ΤΜΕ — Transmissible Mink Encephalopathy, FSE = Feline 
Spongioform Engephalopathy, CJD = Creutzfeld-Jakob disease, GSS = σύνδρομο Gerstmann-
Sträussler-Scheinker, FFI = Fatal Familial Insomnia (Ραμαντάνης και συν., 2005) 
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ΣΠΟΓΠΟΜΟΡΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
(ΣΕΒ, BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY, BSE) 

Αν και η ΣΕΒ ως καινοφανής νόσος των Βοοειδών ανακοινώθηκε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο του 1986 (Wells και συν., 1987), αρχικές 

επιδημιολογικές έρευνες και έλεγχος των αρχειοθετημένων εγκεφάλων βοοει

δών υπέδειξαν ότι οι πρώτες περιπτώσεις εκδηλώθηκαν περίπου τον Απρίλιο 

του 1985 (Prince και συν., 2003). Αυτές οι περιπτώσεις μολύνθηκαν πιθανώς 

με τον παράγοντα της ΣΕΒ ως μόσχοι τον χειμώνα των ετών 1981-82 (Colley 

και Bradley, 1997). Έκτοτε, άρχισε μια δραματική σειρά γεγονότων στο Ηνω

μένο Βασίλειο που ακολούθως επεκτάθηκαν σχεδόν παγκοσμίως. Ο αριθμός 

των περιστατικών της ΣΕΒ παγκοσμίως ανήλθε σε περίπου 190.000 έως το 

2003. Κατά το έτος 2003, στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης των ΜΣΕ 

στην ΕΕ15, ελέγχθηκαν περίπου 10 εκατομμύρια βοοειδή. Οι θετικές 1.364 

περιπτώσεις θεωρήθηκαν ως ΣΕΒ. Ο αριθμός των περιπτώσεων της ΣΕΒ κατά 

το 2003 μειώθηκε κατά 36% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (Report, 

2004). 

Ενώ παρατηρείται μείωση των περιστατικών παγκοσμίως, μετά από τον 

μέγιστο αριθμό αυτών (περίπου 37.000) το 1992, έχουν προσφάτως ανακοινω

θεί παραλλαγές του στελέχους της ΣΕΒ (με άτυπο ιστοπαθολογικό και βιοχημι

κό φαινότυπο) στην Ιαπωνία (Yamakawa και συν., 2003), τη Γαλλία (Biacabe 

και συν., 2004) και την Ιταλία (Casalone και συν., 2004). Περιέργως, το μορια

κό αποτύπωμα της τελευταίας περίπτωσης ήταν όμοιο με το αντίστοιχο ενός 

συγκεκριμένου υποτύπου της sCJD. Αυτό θέτει το ερώτημα της πιθανής ύπαρ

ξης μιας σύνδεσης μεταξύ των άτυπων περιπτώσεων ΣΕΒ και της sCJD, όπως 

άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεταξύ της τυπικής ΣΕΒ και της vCJD. 

Έλεγχος των άτυπων γαλλικών περιπτώσεων έδειξε μια αξιοπρόσεκτη ομοιό

τητα με τα PrPSc βοοειδών που εκδήλωσαν ΣΕΒ μετά από την πειραματική 

μόλυνση τους με scrapie. Εάν αυτές αντιπροσωπεύουν ένα στέλεχος της 

scrapie το οποίο μεταδόθηκε από τα πρόβατα στα βοοειδή μέσω επαφής ή 

περιβαλλοντικής μόλυνσης, παραμένει μια ανοικτή επιστημονική πρόκληση 
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Σχήμα 2 
Οι κυριότεροι από τους κοινώς πλέον αποδεκτούς τρόπους μετάδοσης της ΣΕΒ 
(Ραμαντάνης και συν., 2005). (1) = ΜΒΜ: meat and bonemeal = Κρεατοστεάλευρο, 
(2) = ΡΜ= Post Mortem 
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(Prioscope, 2004). Αν και τα ανωτέρω άγνωστα στελέχη των prions της ΣΕΒ 

ανιχνεύθηκαν με τις κοινές post mortem ταχείες δοκιμές, είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί η συχνότητα αυτών των περιστατικών στον πληθυσμό των βοοειδών, 

λόγω του μικρού αριθμού τους έως σήμερα. Αυτά τα γεγονότα και η ταυτοποίη

ση δύο διαφορετικών στελεχών prions της ΣΕΒ μέσω διόδου σε ποντίκια 

(Lloyd και συν., 2004) έχουν μεταβάλει την κρατούσα άποψη της ύπαρξης 

ενός μόνο στελέχους της ΣΕΒ και έχουν αυξήσει τους πιθανούς κινδύνους για 

τη δημόσια υγεία από πιθανές περιπτώσεις που διαφεύγουν της ανίχνευσης. 

ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΌΣΟΥ 

Πολλές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για τους τρόπους μετάδοσης της ΣΕΒ 

(Σχήμα 2). Εξ αυτών, οι ισχυρότερες ενδείξεις προερχόμενες από επιδημιολο

γικές έρευνες, από ελέγχους των μεθόδων επεξεργασίας των υπολειμμάτων 

σφαγίων (rendering), όπως και από τα αποτελέσματα της απαγόρευσης της 

χρήσης κρεατοστεαλεύρων (meat and bonemeal = ΜΒΜ), υποστηρίζουν ισχυ

ρώς την υπόθεση ότι η μολυσμένη πρωτεΐνη θηλαστικών, σε μορφή ΜΒΜ, 

αποτελεί τον βασικό φορέα μετάδοσης της ΣΕΒ (ΕΕ, 14/2001). 

ΠΑΘΟΓΈΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΝ 

Η πρώτη αναφορά για την ιστοπαθολογία της ΣΕΒ σε βοοειδή στο Ηνωμέ

νο Βασίλειο ανέφερε την ανίχνευση ινιδίων που ομοίαζαν της scrapie στη φαιά 

ουσία του στελέχους σε μερικά φυσικώς προσβεβλημένα Holstein/Friesian ζώα 

(Wells και συν., 1987). Η κατανόηση της παθογένειας της ΣΕΒ στα βοοειδή 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι σχετίζεται με τον προσδιορισμό των Υλικών 

Ειδικού Κινδύνου (ΕΥΚ, Specified Risk Materials, SRM) και την απομάκρυνση 

τους από την τροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων. Επίσης, επιτρέπει 

την επιλογή της κατάλληλης πρακτικής αναπαραγωγής των ζώων, ώστε να 

αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Επιπροσθέτως, ο προσδιορι

σμός των κυρίως προσβεβλημένων ιστών, οργάνων, σωματικών υγρών, κυττά

ρων, κατά την πορεία της νόσου είναι δυνατόν να βοηθήσει στη Βελτίωση της 

αξιοπιστίας των post mortem διαγνωστικών δοκιμών αλλά και στην ανάπτυξη 

προκλινικών διαγνωστικών μεθόδων. 
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Ευρεία έρευνα επί της παθογένειας της νόσου έχει διεξαχθεί μετά από την 

έναρξη της επιδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (Wells και συν., 1994, 1996, 

1998, 1999). Εκτεταμένη περίληψη αυτών των αποτελεσμάτων αλλά και λοι

πών συνεχιζόμενων ερευνών έχουν ανακοινωθεί από την EE (SSC, 2002γ). 

Σημειωτέον ότι σε αυτές τις μελέτες ενοφθαλμίσθηκαν ποντίκια ή βοοειδή για 

την ανίχνευση της κατανομής της μολυσματικότητας. Σε πολλές έρευνες παθο

γένειας των ΜΣΕ σε άλλα είδη έχει χρησιμοποιηθεί η συσσώρευση PrPSc ως 

δείκτης μολυσματικότητας. Η κατανομή της μολυσματικότητας της ΣΕΒ παρου

σιάζεται συνοπτικώς στον πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κατανομή μολυσματικότητας της ΣΕΒ μετά από την per os χορήγηση 100 gr εγκεφάλου 

βοοειδούς μολυσμένου με ΣΕΒ. Οι ιστοί'όργανα συλλέχθηκαν σε ορισμένα χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της επώασης της νόσου σε βοοειδή και ελέγχθηκε η 

μολυσματικότητα τους σε κανονικά ποντίκια κατόπιν ενδοεγκεφαλικού και ενδοπεριτο-
ναϊκού ενοφθαλμισμού. (SSC, 2002Υ Wells και συν., 1994, 1996, 1998, 1999) 

Ιστός, όργανο Χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο ανιχνεύθηκε 
η μολυσματικότητα (μήνες) 

Εγκέφαλος: εμπρόσθιος φλοιός, προμήκης 32-40 

Νωτιαίος μυελός: Α2-Α3, Θ10-Θ11,13-14 32-40 

Νωτιαίο γάγγλια: Α3-Α6, Θ5-Θ8 32-40 

Γάγγλια τριδύμου 32-40 

Ειλεός (περιφερικό τμήμα) 6-14, 18, 36-40 
Μυελός των οστών (στέρνο) 38 

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ 

Η αξιολόγηση του κινδύνου μετάδοσης της ΣΕΒ σε ανθρώπους και ζώα 

από προϊόντα βοοειδών πραγματοποιείται με ένα σύνολο κριτηρίων: 

Ι Καθορισμός της κατάστασης μιας χώρας όσον αφορά τη ΣΕΒ. 

Ι Ιστοί και όργανα βοοειδών που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη παρα

σκευής προϊόντων. 
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Ι Επίδραση της επεξεργασίας στη μολυσματικότητα, και 

Ι Οδός χορήγησης του προϊόντος. 

Η δυσκολία αξιολόγησης του κινδύνου έγκειται στο γεγονός ότι τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω κριτηρίων συχνά είναι 

ατελή ή ανύπαρκτα (Bradley και συν., 2003). Ο κανονισμός (ΕΚ) 999/2001 

προβλέπει πέντε κατηγορίες όσον αφορά τον καθορισμό της κατάστασης μιας 

χώρας ως προς τη ΣΕΒ: 

Ι Κατηγορία 1: χώρες ή περιοχές απαλλαγμένες από τη ΣΕΒ. 

Ι Κατηγορία 2: χώρες ή περιοχές προσωρινά απαλλαγμένες από τη ΣΕΒ, 

στις οποίες δεν έχει ανακοινωθεί κανένα αύτοχθον κρούσμα της ΣΕΒ. 

Ι Κατηγορία 3: χώρες ή περιοχές προσωρινά απαλλαγμένες από τη ΣΕΒ, 

στις οποίες έχει ανακοινωθεί ένα τουλάχιστον κρούσμα της ΣΕΒ. 

Ι Κατηγορία 4: χώρες ή περιοχές με χαμηλή επίπτωση της ΣΕΒ, και 

Ι Κατηγορία 5: χώρες ή περιοχές με υψηλή επίπτωση της ΣΕΒ. 

Ο καθορισμός της εν λόγω κατάστασης Βασίζεται σε ένα πρόγραμμα εκπαί
δευσης κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών του κλάδου, στην υποχρε
ωτική δήλωση και εξέταση όλων των Βοοειδών με συμπτώματα της ΣΕΒ, σε ένα 
σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης της ΣΕΒ, την εξέταση, σε συγκεκρι
μένο εργαστήριο, δειγμάτων εγκεφάλων και ιστών που συλλέγονται στο πλαίσιο 
του ανωτέρω προγράμματος επιτήρησης και στα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κινδύνου, με την οποία εντοπίζονται όλοι οι δυνητικοί παράγοντες εκδήλωσης 
της ΣΕΒ. Αυτή η ανάλυση του κινδύνου Βασίζεται στους εξής παράγοντες: α. 
Την κατανάλωση από τα Βοοειδή ΜΒΜ ή ινωδών καταλοίπων ξυγκιών μηρυκα
στικών, Β. Την εισαγωγή των ανωτέρω υλικών ή ζωοτροφών δυνητικώς μολυ
σμένων με τον παράγοντα μιας ΜΣΕ, γ. Την εισαγωγή ζώων ή ωαρίων ή 
εμβρύων δυνητικώς μολυσμένων με τον παράγοντα μιας ΜΣΕ, δ. Την έκταση 
των γνώσεων για τη διάρθρωση του πληθυσμού των βοοειδών και αιγοπροβά
των στη χώρα, ε. Την προέλευση των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, τις 
παραμέτρους επεξεργασίας αυτών, τις μεθόδους παραγωγής ζωοτροφών, και 
στ. Την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας όσον αφορά τις ΜΣΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Επίπεδο του γεωγραφικού κινδύνου σία βοοειδή για τη ΣΕΒ (ΓΚΣ-Β) 

σε διάφορα κράτη (EFSA, 2004- Silano, 2003) 

Επίπεδο του γεωγραφικού 
κίνδυνου στα βοοειδή 
για τη ΣΕΒ (ΓΚΣ-Β) 

Κράτη-μέλη Τρίτες χώρες 

Ι Ιδιαιτέρως απίθανο Αργεντινή, Αυστραλία, 
Βανουάτου, Βραζιλία, 

Ελ Σαλβαδόρ, Ισλανδία, 
Κόστα Ρίκα, Μποτσουάνα, 
Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, 

Νέα Καληδονία, Νικαράγουα, 
Ουρουγουάη, Παναμάς, 

Παραγουάη, Σιγκαπούρη, 
Σουαζιλάνδη, Χιλή 

Απίθανο, αλλά 
δεν αποκλείεται 

Σουηδία Ινδία, Κένυα, Κολομβία, 
Μαυρίκιος, Νιγηρία, 
Νορβηγία, Πακιστάν 

III Πιθανό, αλλά δεν έχει 
επιβεβαιωθεί, ή έχει 
επιβεβαιωθεί σε 
χαμηλότερο επίπεδο 

Αυστρία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, 

Αανία, Ελλάς, 
Ισπανία, Ιταλία, 
Κάτω Χώρες, 

Λουξεμβούργο, 
Φινλανδία, 

Ιρλανδία 

Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, 
Ανδόρα, Βουλγαρία, 

Δημοκρατία της Σλοβακίας, 
Δημοκρατία της Τσεχίας, 
Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., 
Ισραήλ, Καναδάς, Κροατία, 
Κύπρος, Λάτβια, Λιθουανία, 

Λευκορωσία, Μάλτα, Μεξικό, 
Νότια Αφρική, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, Ρουμανία, 

Σλοβενία, Τουρκία 
IV Επιβεβαιώθηκε σε 

υψηλότερο επίπεδο 
Ηνωμένο Βασίλειο, 

Πορτογαλία 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινότητα απεφάσισε ότι για τον σκοπό του ανωτέρω 

κανονισμού η γνώμη της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) για τον 

γεωγραφικό κίνδυνο στα βοοειδή όσον αφορά τη ΣΕΒ (ΓΚΣ-Β, Geographical 

BSE-Risk in cattle, GBR-C) διασφαλίζει την απαραίτητη αξιολόγηση του κίνδυ

νου (SSC, 2002γ). Ο ΓΚΣ-Β αντιστοιχεί σε έναν ποιοτικό δείκτη της πιθανότη

τας εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων βοοειδών που έχουν προσβληθεί από τη 
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ΣΕΒ, σε προκλινικό ή κλινικό στάδιο, σε δεδομένη στιγμή, σε δεδομένη χώρα. 
Αυτός δεν αποτελεί δείκτη της έκθεσης της υγείας του ανθρώπου σε κίνδυνο. Ο 
τελευταίος εξαρτάται από τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη διαχείριση 
του κινδύνου προκειμένου να αποτρέπεται ένα υλικό μολυσμένο με τον παρά
γοντα της ΣΕΒ να εισέλθει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα (ΕΕ, 14/2001). 
'Οταν επιβεβαιωθεί η παρουσία της νόσου, τότε ο ΓΚΣ-Β δίνει μια ένδειξη του 
επιπέδου της μόλυνσης (Πιν. 2). 

Η αξιολόγηση του κινδύνου σε σχέση με τους ιστούς/όργανα βοοειδών που 
εισέρχονται στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα βασίζεται σε περισσότερο σταθε
ρό υπόβαθρο, διότι έχει καθορισθεί πειραματικώς η μολυσματικότητα τους (Πιν. 
1). Η ολική μολυσματικότητα μιας τυπικής περίπτωσης βοοειδούς με συμπτώμα
τα ΣΕΒ είναι περίπου 8.000 CoID50 [Cow oral infective dose = CoID50 = 
μολυνουσα per os δόση αγελάδας, με αποτέλεσμα τη μόλυνση και πρόκληση 
νόσου σε ποσοστό 50% των ζώων που εκτέθηκαν στον παράγοντα, (SSC, 
2000)]. Η πλειονότητα αυτής της μολυσματικότητας (περίπου 95%) κατανέμεται 
στον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό, τα γάγγλια τριδύμου και τα νωτιαία γάγγλια. 
Ο ειλεός (περιφερικό τμήμα) εμφωλεύει επίσης μια μετρήσιμη μολυσματικότητα, 
ενώ θεωρείται ότι ο σπλήνας και οι οφθαλμοί παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Ολική μολυσματικότητα μιας τυπικής περίπτωσης βοοειδούς με συμπτώματα ΣΕΒ. 

(SSC, 1999) 

Ισιός/όργανο Μολυσματική Βάρος (Kgr) ID5Q ανά % ολικό % 
πυκνότητα ανά ζώο περίπτωση μολυσματικό σωρευτικό 
CoID5(/gr βάρους ΣΕΒ φορτίο ανά φορτίο 

537 Kgr ζώο 
Εγκέφαλος 

Νωτιαίος μυελός 

Γάγγλια τρίδυμου 

Νωτιαία γάγγλια 

Ειλεός 

Σπλήνας 

Οφθαλμοί 

10 

10 

10 

10 

3.20* 

3.20* 

3.20* 

0.5 

0.2 

0.02 

0.02 

0.8 

0.8 

0.1 

5.000 

2.000 

200 

300 

260 

26 

3 

64.1 

25.6 

2.6 

3.8 

3.3 

0.3 

0.04 

64.1 

89.7 

92.3 
96.1 

99.4 

99.7 

99.74 
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μολυσματικότητας, επί τη βάσει πειραματικών δεδομένων της scrapie. Ομού οι 
ανωτέρω ιστοί/όργανα εμφωλεύουν ένα ποσοστό μολυσματικότητας περίπου 
99% μιας περίπτωσης βοοειδούς με συμπτώματα ΣΕΒ (Πιν. 3). Είναι ευχής 
έργον ότι στα κυρίως καταναλωμένα προϊόντα (κρέας και γάλα) δεν ανιχνεύεται 
μολυσματικότητα. 

Ο βαθμός κατά τον οποίον η επεξεργασία μειώνει τη μολυσματικότητα ενός 
ιστού/οργάνου απαιτεί στοιχεία για το κάθε προϊόν που αξιολογείται ως προς 
τον κίνδυνο. Όμως, αυτά είναι διαθέσιμα για λίγα από τα εκατοντάδες ή χιλιά
δες προϊόντα που περιέχουν ή εκτίθενται σε ιστούς/όργανα βοοειδών (Σχ. 3). 
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δειχθεί ότι η επεξεργασία δύο Βασικών προϊόντων, της 
ζελατίνης και του λίπους, τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη για μια ποικιλία 
προϊόντων που κυμαίνονται από φαρμακευτικά έως υλικά τροφίμων και καλλυ
ντικά, μειώνει τη μολυσματικότητα σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι είναι 
δυνατόν να περιέχει η πρώτη ύλη (Bradley και συν., 2003). Σχετικές αναλύσεις 
για αρκετά προϊόντα παρέχονται από την ΕΣΕ της ΕΕ. 

ΣΕΒ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB 
(VARIANT CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, VCJD) 

Δέκα περίπου χρόνια μετά από την εμφάνιση της ΣΕΒ εμφανίστηκε μία 
καινοφανής νόσος στους ανθρώπους, η variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) ή 
σύνδρομο Will-Ironside (Brown και Bradly, 1998). Τα πρώτα περιστατικά της 
νόσου εμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1994, ενώ οι πρώτες ιατρικές 
ανακοινώσεις το 1996 (Collinge και συν., 1996- Ironside και συν., 1996· Will 
και συν., 1996). Έως την 1η Οκτωβρίου του 2004 είχαν ανακοινωθεί διεθνώς 
162 Βεβαιωμένα ή πιθανά περιστατικά της vCJD, κυρίως σε άτομα νεαρής ηλι
κίας. Τα περισσότερα από αυτά έχουν αναφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(147), ενώ τα υπόλοιπα στη Γαλλία (8) (sante, undated), την Ιρλανδία (1), την 
Ιταλία (1), το Χονγκ Κονγκ (1), τις ΗΠΑ (1) και τον Καναδά (1) (Laprevotte και 
Hénaut, 2003). Τα περιστατικά της Ιρλανδίας, του Χονγκ Κονγκ, των ΗΠΑ και 
του Καναδά είχαν ζήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασί
λειο (Asher, 2002). 
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ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ VCJD ME ΤΗ ΣΕΒ 

Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος επώασης της ΣΕΒ, υπολογίζεται 

ότι τουλάχιστον 750.000 μολυσμένα και μη διαγνωσμένα βοοειδή είχαν εισα

χθεί στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον 

πριν από την εφαρμογή του καθεστώτος εξάλειψης των Βοοειδών άνω των 30 

μηνών (Over 30 Months Scheme, OMTS) το έτος 1996 (βλέπε κατωτέρω), από 

τα οποία πιθανόν 40.000 ζώα ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο της νόσου 

(Anderson και συν., 1996). Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα μεγάλο 

αλλά άγνωστο ποσοστό του πληθυσμού είχε εκτεθεί στον παράγοντα της ΣΕΒ. 

Οι Heppner και συν. (2001) θεωρούν ότι εκατομμύρια άτομα πρέπει να είχαν 

εκτεθεί στη ΣΕΒ κατά τη δεκαετία του '80 και πιθανόν κατά τις αρχές της δεκα

ετίας του '90. 

Όλες οι επιδημιολογικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 

βασίζονται μόνο στην ύπαρξη της κλινικής μορφής της vCJD και στην προϋπό

θεση ότι οι ασθενείς είναι ομοζυγώτες ως προς τη μεθειονίνη. Τα αποτελέσμα

τα αυτών κυμαίνονται από μικρό αριθμό κρουσμάτων έως άνω του εκατομμυ

ρίου (Cousens και συν., 1997- Ghani και συν., 1998), περί των 140.000 περι

στατικών (Ghani και συν., 2000), με ανώτατο όριο τα 7.000 άτομα (Ghani και 

συν., 2003α) αλλά και λιγότερα από 540 άτομα (Ghani και συν., 2003ß). Στατι

στικώς, η επιδημία της vCJD δεν αυξάνεται πλέον εκθετικά, πιθανόν να είχε 

φθάσει το ανώτατο σημείο της τον Αύγουστο του 1999, αλλά το γεγονός αυτό 

δεν αποκλείει νέες ανώτερες τιμές στο μέλλον (Andrews, 2003). Υπάρχει επί

σης η πιθανότητα να βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας επιδημίας κι όχι 

μιας περιορισμένης ενδημίας, διότι όλα τα κρούσματα της vCJD που έχουν 

αναφερθεί έως σήμερα είναι ομοζυγώτες ως προς τη μεθειονίνη (Μ/Μ). Έως 

τον Αύγουστο του 2004 δεν είχαν αναφερθεί κρούσματα ετεροζυγωτών (M/V) 

ή ομοζυγωτών ως προς τη Βαλίνη (VA7). Μετά όμως από την ανακοίνωση του 

πρώτου ετερόζυγου περιστατικού της vCJD (Peden και συν., 2004), τα μελλο

ντικά περιστατικά αναμένεται να υπερβούν τα όρια των ανωτέρω επιδημιολογι

κών μελετών. 
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ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ V C J D ME ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Τα prions είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά στις συνήθεις μεθόδους και τεχνικές 

αποστείρωσης. Είναι ανθεκτικά στις υψηλές δόσεις ιονίζουσας και υπεριώδους 

ακτινοβολίας. Δεν καταστρέφονται στους 121 °C επί 15'. Ο Παγκόσμιος Οργα

νισμός Υγείας συστήνει την εμθάπτιση των ύποπτων αντικειμένων σε πρόσφα

το διάλυμα NaOCl (συγκέντρωση 20.000 ppm, για 1 ώρα, στους 20°C) ή σε 

διάλυμα IN NaOH (1 ώρα, 20°C) ή τη χρήση αυτόκαυστου (134°C, 18') 

(WHO, 1999α). Η αποστείρωση είναι πλήρης με αμφότερα τα διαλύματα. Για 

την πλήρη και αποτελεσματική αποστείρωση στο αυτόκαυστο απαιτείται η πλή

ρης εμΒάπτιση των αντικειμένων στο νερό (Fichet και συν., 2004). Η πλέον 

αξιόπιστη και αποτελεσματική τεχνική αποστείρωσης είναι ο συνδυασμός IN 

NaOH σε αυτόκαυστο στους 134 "C. Δυστυχώς, τα περισσότερα χειρουργικά 

εργαλεία δεν είναι δυνατόν να υποστούν αυτή τη σκληρή μέθοδο αποστείρω

σης διότι καταστρέφονται. Γι' αυτούς τους λόγους είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυ

νος μετάδοσης της νόσου ιατρογενώς (χειρουργικές, οδοντιατρικές επεμβάσεις 

ή άλλοι χειρισμοί). Ιδιαιτέρως μεγάλο κίνδυνο αποτελούν τα άτομα που 

πάσχουν από υποκλινική μορφή της vCJD. Λόγω της χαμηλής μολυσματικότη

τας δεν είναι δυνατόν να εντοπισθούν με τις παρούσες μεθόδους ανίχνευσης 

και ως φορείς αποτελούν σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης των χειρουργικών εργα

λείων, των μοσχευμάτων και των παραγώγων αίματος (Race και συν., 2001). 

Επίσης, η νόσος είναι δυνατόν να μεταδοθεί μέσω των διαφόρων τεχνικών 

ενδοσκόπησης, διότι οι συνήθεις μέθοδοι αποστείρωσης δεν αδρανοποιούν τα 

prions. Ο ίδιος κίνδυνος ενυπάρχει κατά τις αμυγδαλεκτομές, τις οισοφαγογα-

στροσκοπήσεις και τις κολονοσκοπήσεις (Bramble και Ironside, 2002). 

Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι ήταν δυνατή η μετάδοση της 

vCJD ιατρογενώς με τη μετάγγιση αίματος. Είναι γνωστό ότι τα συστατικά του 

αίματος εκφράζουν την πρωτεΐνη prion. Ένα ποσοστό 26,5% της ποσότητας της 

πρωτεΐνης prion στο ολικό αίμα ανιχνεύεται στα αιμοπετάλια, 0,8% στα πολυ

μορφοπύρηνα, 2,4% στα μονοπύρηνα, 1,8% στα ερυθρά αιμοσφαίρια, ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό (68,5%) στο πλάσμα (MacGregor και συν., 1999). Γι' 
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αυτόν τον λόγο, στο Ηνωμένο Βασίλειο αφαιρούνται τα λευκά αιμοσφαίρια από 

το αίμα προς μετάγγιση από τον Ιούλιο του 1998. Όμως τα αποτελέσματα της 

μεθόδου δεν είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξα, διότι αφαιρείται μόνον ένα ποσοστό 

42% του ολικού μολυσματικού φορτίου του αίματος (Gregori και συν., 2004). 

Το 2003 ανακοινώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο περιστατικό 

ασθενούς με vCJD, που πιθανόν να είχε μολυνθεί από μετάγγιση αίματος κατά 

το έτος 1996. Ο αιμοδότης (ηλικίας τότε 24 ετών) δεν παρουσίαζε συμπτώματα 

της νόσου. Όμως παρουσίασε συμπτώματα 40 μήνες μετά από τη χορήγηση 

του αίματος και απεβίωσε το έτος 2000 από επι6ε6αιωθείσα vCJD. O χρόνος 

επώασης της νόσου στον λήπτη ήταν 6,5 έτη (Llewlyn και συν, 2004). Άξιο 

προσοχής αποτελεί το γεγονός ότι επαληθεύεται ο κανόνας «φραγμού του 

είδους». Ενώ το χρονικό διάστημα επώασης της νόσου κατά τη μετάδοση της 

από τα Βοοειδή στον άνθρωπο κυμαίνεται στους ομοζυγώτες ως προς τη μεθει-

ονίνη από 10 έως 16 έτη, στη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο η διάρκεια 

επώασης είναι σαφώς βραχύτερη (6,5 έτη). 

Έως σήμερα, 48 άτομα έχουν υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος από 15 

αιμοδότες που απεβίωσαν από vCJD στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ η πρώτη 

πιθανή μετάδοση της vCJD μέσω μετάγγ^ης αίματος και η πρόβλεψη ότι 237 

άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένως 

επωάζουν vCJD (Hilton και συν., 2004) δημιούργησαν σχετική ανησυχία, οι 

προειδοποιητικές επιστολές του Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου 

στις 28 Σεπτεμβρίου 2004 σε περίπου 6.000 άτομα που είχαν υποβληθεί σε 

μετάγγιση πλάσματος ή προϊόντων αίματος, με τις οποίες ενημερώθηκαν για το 

ενδεχόμενο μόλυνσης τους με τον παράγοντα της vCJD, δημιούργησε πανικό 

στον πληθυσμό και είχε ισχυρό διεθνές αντίκτυπο (Καθημερινή, 2004). Η 

μετάδοση της vCJD με μετάγγιση αίματος σε ετεροζύγωτο άτομο (M/V) ώθησε 

την EFSA (European Food Safety Authority, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφά

λεια των Τροφίμων) να αποτείνει πρόσκληση στους ειδικούς για επιστημονική 

γνώμη τον Νοέμβριο του 2004. 
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ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ CREUTZFELDT-JAKOB 
{SPORADIC CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, SCJD) 

Σε διαγονιδιακά ποντίκια, που εξέφραζαν την ανθρώπινη πρωτεΐνη PrP ως 
προς τη μεθειονίνη στο κωδικόνιο 129 και είχαν ενοφθαλμισθεί ενδοεγκεφα-
λικώς με τον παράγοντα της ΣΕΒ, ανιχνεύθηκαν όχι μόνον τα τυπικά χαρακτη
ριστικά της νόσου vCJD αλλά κι ένας φαινότυπος όμοιος με αυτόν του τύπου 2 
της sCJD (Asante και συν., 2002). Επίσης, σε 2 από 8 Βοοειδή με ΣΕΒ, παρα
τηρήθηκε ένας καινοφανής γονότυπος της νόσου, ο οποίος παρουσίαζε Βιοχη
μικές και παθολογοανατομικές ομοιότητες με τη sCJD, συγκεκριμένως με τον 
τύπο 2 και με πολυμορφισμό M/V στο κωδικόνιο 129 του PRNP (Casalone και 
συν., 2004). 

Οι ανωτέρω αναφορές υποστηρίζουν την υπόθεση ότι μερικοί ασθενείς με 
φαινότυπο sCJD είναι πιθανόν να είχαν μολυνθεί με τον παράγοντα της ΣΕΒ 
των Βοοειδών. Η υπόθεση αυτή πιθανόν να εξηγεί την αύξηση των κρουσμά
των της sCJD στην Ελβετία κατά το 2001 και κατά το πρώτο τετράμηνο του 
2002. Σημειωτέον ότι στην Ελβετία ανακοινώθηκαν τα περισσότερα περιστατι
κά της ΣΕΒ, σε σχέση με τις λοιπές χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, κατά τα 
έτη 1991 έως 1999. Ενώ δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά vCJD στην Ελβετία 
έως σήμερα, η συχνότητα των θανάτων από sCJD αυξήθηκε σε 2,7 άτομα ανά 
εκατομμύριο το έτος 2001 και σε 3,9 το έτος 2002. Αμφότερες οι αυξήσεις 
αποδόθηκαν στην πιθανή μετάδοση του prion της ΣΕΒ, αν και δεν είναι δυνα
τόν να αποκλεισθούν οι βελτιωμένες μέθοδοι ανίχνευσης και η ιατρογενής 
μετάδοση. Συγκριτικώς, στο ίδιο χρονικό διάστημα στην Αυστρία, που έχει 
σχεδόν τον ίδιο πληθυσμό και παρέχει την ίδια ποιότητα υπηρεσιών υγείας με 
την Ελβετία, ανακοινώθηκαν 50% λιγότερα κρούσματα sCJD, γεγονός που 
αποδίδεται πιθανόν στην ανυπαρξία περιστατικών ΣΕΒ σε αυτή τη χώρα 
(Glatzel και συν., 2002). 

Ανάλογα ερωτήματα σχετικά με τη συχνότητα των περιστατικών της sCJD 
αναφύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ανακοινώθηκαν 270 περιστατικά 
κατά την εξαετία 1990 έως 1996, τα οποία αυξήθηκαν σε 440 κατά την επόμε
νη εξαετία (1997-2003) (CJD, undated). Η αύξηση αυτή πιθανόν να αποδίδε-
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ται στα καλύτερα μέτρα επιτήρησης και διάγνωσης της νόσου, αλλά δεν είναι 

δυνατόν να αποκλεισθεί η ισχυρή έκθεση του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασι

λείου στον παράγοντα της ΣΕΒ κατά το παρελθόν. 

ΤΡΟΜΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (SCRAPIE) 

Κατά το χρονικό διάστημα εμφάνισης της ΣΕΒ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 

scrapie ήταν γνωστή για περισσότερα από 250 έτη (Phillips και συν., 2000). 

Χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, που θεωρούνται ελεύθερες από 

τη scrapie, επιβάλλουν αυστηρούς κανονισμούς ελέγχου εισαγωγής των προβά

των, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετά έτη απομόνωσης (Hunter, 

2003). Στην Ελλάδα η νόσος διαγνώσθηκε στα πρόβατα για πρώτη φορά το 

έτος 1986 (Leontides και συν., 2000). Φυσική scrapie στις αίγες έχει ανακοινω

θεί στη Γαλλία, την Ελβετία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την 

Ιταλία, τον Καναδά, την Κύπρο και τη Φιλανδία (Detwiler και Baylis, 2003). 

ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΆΤΩΝ ΣΤΗ SCRAPIE 
Το εάν ένα πρόβατο εμφανίσει συμπτώματα της νόσου, μετά από τη φυσική 

ή την πειραματική έκθεση του στον μολυσματικό παράγοντα, εξαρτάται απο

κλειστικά από τη φυλή, το γενετικό του υπόβαθρο και το είδος του στελέχους 

της scrapie (Hunter, 2003). Μελέτες σε πρόβατα με φυσική scrapie έχουν δεί

ξει ότι κυρίως 3 πολυμορφισμοί στο γονίδιο PrP (κωδικόνια 136, 154 και 171, 

πίνακας 4) καθορίζουν την ευπάθεια στη νόσο (Belt και συν., 1995· Hunter και 

συν., 1996). Η σχετική κατανομή των γονότυπων στις θετικές περιπτώσεις προ

βάτων, στην ΕΕ τα έτη 2002 και 2003, παρουσιάζονται στα σχήματα 4 και 5. 

ΠΑΘΟΓΈΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΝ 

Αρχικές πειραματικές μελέτες σε ποντίκια και αιγοπρόβατα έδειξαν ότι 

η μόλυνση γίνεται per os. Στο αρχικό στάδιο της μόλυνσης η ανίχνευση μολυ

σματικότητας σε λεμφοειδείς ιστούς, που περιλαμβάνουν τις αμυγδαλές, τις 

πλάκες του Peyer, τον σπλήνα, τα μεσεντέρια λεμφογφογάγγλια, υποδεικνύει 

ότι ο παράγοντας πολλαπλασιάζεται σε αυτές τις θέσεις. Η λεμφική οδός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Γονότυποι του γονιδίου PrP προβάτου, ταξινόμηση γονότυπων σύμφωνα 
με σύστημα NSP και σχετικός κίνδυνος από scrapie και πειραματική ΣΕΒ 

(Baylis και συν., 2002- Hunter, 2003- Report, 2004) 

Γονότυπος 
σία κωδικόνια : 
136, 154, 171 

ARR/ARR 

ARR/ARQ 
ARR/ARH 
ARR/AHQ 

ARQ/ARQ 

AHQ/AHQ 
ARH/ARH 
ARQ/ARH 
AHQ/ARH 
ARQ/AHQ 

ARR/VRQ 

ARQ/VRQ 
ARH/VRQ 
AHQ/VRQ 
VRQ/VRQ 

Ταξινόμηση 
γονότυπων 

συμφωνά με το 
σύστημα NSP1 

NSP1 

NSP2 

NSP3 
(ARQ/ARQ) 

NSP3 
(Αοιπά) 

NSP4 

NSP5 

Κίνδυνος από scrapie 

Ιδιαιτέρως μεγάλη ανθεκτι
κότητα στη scrapie 

Μεγάλη ανθεκτικότητα στη 
scrapie, αλλά η νόσος είναι 
δυνατόν να προκληθεί κατά 
περίπτωση εξαρτώμενη από 
τη φυλή. Οι απόγονοι ενδε
χομένως να είναι ευαίσθη

τοι εξαρτώμενοι από το 
γονότυπο του έτερου γονέα 
Υψηλότερος κίνδυνος στη 
scrapie σε αυτά και τους 

ί απογόνους τους. Η ανθεκτι
κότητα και η ευαισθησία σε 

αυτούς τους γονότυπους 
εξαρτάται από τη φυλή. 

Μπορεί να είναι ιδιαιτέρως 
ευαίσθητα (π.χ. ARQ/ARQ, 
πρόβατο Sufolk) ή σχετικώς 
ανθεκτικά (π.χ. ARQ/ARQ, 

πρόβατο Cheviot) 
Μεγάλη ευαισθησία στη 

scrapie, αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 

αναπαραγωγή του αλληλό-
μορφου ARR που συνδέεται 

με την ανθεκτικότητα 
Ιδιαιτέρως μεγάλη ευαισθη
σία στη scrapie, σία ίδια και 

τους απογόνους 

Πειραματική ΣΕΒ 
σε πρόβατα 
Cheviot και 

Romney 

Αναμένεται 
ανθεκτικότητα 
ARR/AHQ και 

ARR/ARQ: 
Διάρκεια επώασης 

>5 ετη μετά από 
ενδοεγκεφαλικό 
ενοφθαλμισμό 

ARQ/ARQ, 
ARQ/AHQ και 
AHQ/AHQ: Tn 
μικρότερη διάρ

κεια επώασης (1,5 
έτη) μετά από 

ενδοεγκεφαλικό 
ενοφθαλμισμό. 
Επίσης, υποκύ
πτουν μετά από 

per OS χορήγηση 
Διάρκεια επώασης 

>5 ετη μετά από 
ενδοεγκεφαλικό 
ενοφθαλμισμό 

ARQ/VRQ: 
Διάρκεια επώασης 
2,5 ετη μετά από 
ενδοεγκεφαλικό 
ενοφθαλμισμό 
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Σχήμα 4 
Κατανομή των γονότυπων στις θετικές περιπτώσεις προβάτων, εκτός αυτών που θανατώθηκαν 
στο πλαίσιο εκρίζωσης της νόσου, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα έτη 2002 και 2003 (Report, 2004) 

ΕΕ15-Ην. Βασιλείου 

Σχήμα 5 
Κατανομή των γονότυπων στις θετικές περιπτώσεις προβάτων, εκτός αυτών που θανατώθηκαν 
στο πλαίσιο εκρίζωσης της νόσου, στην ΕΕ15 εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου τα έτη 2002 και 
2003 (Report, 2004) 
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επιτρέπει τη διασπορά του σε όλο το λεμφικό σύστημα. Αυτός ο πολλαπλασια

σμός στο έντερο και τους λεμφοειδείς ιστούς συνήθως διαρκεί αρκετούς μήνες 

ή και έτη πριν η μόλυνση επεκταθεί στο ΚΝΣ αιματογενώς ή μέσω των νευρι

κών ινών που εισδύουν στους λεμφοειδείς ιστούς (Andreoletti και συν., 2000) 

Ακολούθως, παρατηρείται δευτερογενής πολλαπλασιασμός του παράγοντα 

στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό (Hadlow και συν, 1982· Kimberlin, 

1990). Η μόλυνση του ΚΝΣ χαρακτηρίζεται από συσσώρευση PrPSc στους 

νευρώνες και στα αστροκύτταρα (Van Keulen και συν., 1995). 

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: Η SCRAPIE ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ Σ Ε Β 

Δεν υπάρχει επιστημονική μαρτυρία ότι η scrapie αποτελεί κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου. Δεν υπάρχει επιδημιολογική μαρτυρία ότι η scrapie των 
αιγοπροβάτων μεταδίδεται στον άνθρωπο, όπως π.χ. μέσω επαφής σε εκτρο
φές, στο σφαγείο ή σε κρεοπωλεία (Ducrot και Calavas, 1998). Ο WHO, μετά 
από επανεξέταση των δεδομένων κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα το έτος 1999 
(WHO, 19996). 

Μετά από την ανακοίνωση της πρώτης επιτυχημένης πειραματικής μετάδο
σης της ΣΕΒ σε πρόβατα (Foster και συν., 1993), ο επιστημονικός χώρος ανη
συχεί για την πιθανότητα ότι η ΣΕΒ είναι δυνατόν να εμφωλεύει στα μικρά 
μηρυκαστικά και επομένως να αποτελεί κίνδυνο για τον καταναλωτή. Πράγμα
τι, τα μικρά μηρυκαστικά είχαν εκτεθεί σε πιθανόν μολυσμένα κρεατάλευρα 
(ΜΒΜ) με τον ίδιο τρόπο όπως και τα βοοειδή. Παρ' όλα αυτά, οι πολιτικές 
αρχές της ΕΕ αντιλήφθηκαν τον δυνητικό κίνδυνο της ΣΕΒ στα πρόβατα μερι
κά χρόνια αργότερα. Αυτός εντάθηκε με τα γεγονότα του 1996, όταν η πιθανό
τητα της σύνδεσης μεταξύ της ΣΕΒ και της vCJD αναγνωρίσθηκε επισήμως 
από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Schreuder και Somerville, 
2003). Σχεδόν αμέσως μετά, ο WHO συνέστησε την απαγόρευση εισόδου 
στην τροφική αλυσίδα ανθρώπου και ζώων, μερών ή προϊόντων ζώων με 
συμπτώματα ΜΣΕ, όπου στο σχετικό κείμενο εξετάζονται μόνο τα βοοειδή και 
όπου επίσης δεν αναφέρεται ο κίνδυνος και η δυνατότητα μετάδοσης της ΣΕΒ 
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στα πρόβατα (WHO, 1996). Μεταξύ των διαφόρων συμβουλευτικών σωμάτων 
που έχουν σχολιάσει το θέμα της ΣΕΒ στα πρόβατα περιλαμβάνονται η SSE 
της ΕΕ, η SEAC του Ηνωμένου Βασιλείου, η αντίστοιχη γαλλική επιτροπή 
(AFSSA), όπως επίσης ο WHO, ο FAO και ο ΟΙΕ. Οι προτάσεις και τα συμπε
ράσματα αυτών των σωμάτων ποικίλλουν, για παράδειγμα στην αξιολόγηση 
του κινδύνου: πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στην ΕΕ αναφέρονται στην 
πιθανή παρουσία της ΣΕΒ στα πρόβατα, ιδιαιτέρως στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ενώ ο ΟΙΕ επιμένει στην άποψη ότι ο κίνδυνος είναι θεωρητικός. 

Τον Ιανουάριο του έτους 2002 μια ad hoc ομάδα του ΟΙΕ κατέληξε ότι 
«ήταν τουλάχιστον θεωρητικώς πιθανό ότι περιπτώσεις ΣΕΒ θα μπορούσαν να 
είχαν συμβεί στα αιγοπρόβατα σε φυσικές συνθήκες, κυρίως σε χώρες όπου 
είχε αναγνωρισθεί ο κίνδυνος της ΣΕΒ. Τέτοιες περιπτώσεις, εάν υπάρχουν, 
είναι πιθανόν να διαγνωστούν και να αναφερθούν ως scrapie» (ΟΙΕ, 2002). 
Αναλόγως, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκτιμά ότι «δεν έχει απο
δειχθεί η ύπαρξη της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα υπό φυσικές συνθήκες. Ωστόσο, 
υπάρχει ορισμένη αβεβαιότητα για το εάν η ΣΕΒ ενδέχεται να έχει προσβάλει 
τον πληθυσμό των αιγοπροβάτων και να είναι ακόμη παρούσα στον πληθυσμό 
αυτό. Συνεπώς, η μόλυνση των αιγοπροβάτων από ΜΣΕ αποτελεί επίσης ένα 
δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία» (Απόφαση 2003/100/ΕΚ). 

Κατά το έτος 2003, στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης των ΜΣΕ 
στην ΕΕ15, ελέγχθηκαν 448.119 πρόβατα και 63.022 αίγες. Οι θετικές 1.781 
περιπτώσεις προβάτων και 46 αιγών (124 και 19 περιπτώσεις αντιστοίχως στην 
Ελλάδα) θεωρήθηκαν ως scrapie (Report, 2004). Η σύνδεση της ΣΕΒ των 
βοοειδών με τη vCJD είναι γενικώς αποδεκτή. Η παρουσία της ΣΕΒ στα αιγο
πρόβατα σε φυσικές συνθήκες θα δώσει μια όμοια σύνδεση με την ανθρώπινη 
νόσο και εξ αυτού θα οδηγήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων σχετικών με 
την έκθεση της υγείας του ανθρώπου στον παράγοντα της ΣΕΒ προερχόμενο 
από τα αιγοπρόβεια προϊόντα (SSC, 2002ß). Έως προσφάτως, η παρουσία της 
ΣΕΒ στο πρόβατο σε φυσικές συνθήκες ήταν ένα υποθετικό θέμα, αλλά η επι
βεβαίωση του περιστατικού της ΣΕΒ σε αίγα στη Γαλλία την 28η Ιανουαρίου 
2005 περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μιας νέας καταστροφής, μεγαλύτερης 
αυτής της ΣΕΒ των βοοειδών. 

117 



ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΆΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΒ 

Όλα τα βοοειδή θεωρούνται ότι είναι γενετικώς ευαίσθητα στη ΣΕΒ. Αντι

θέτως, η ευαισθησία του προβάτου στη ΣΕΒ, όπως και στη scrapie, είναι στενά 

συνδεδεμένη με τους πολυμορφισμούς του γονιδίου PrP. 

Από τα στοιχεία στον πίνακα 4, που αφορούν την ευπάθεια των διαφόρων 

γονότυπων στη ΣΕΒ, όπως και από την κατανομή των γονότυπων στις θετικές 

περιπτώσεις της scrapie που ανακοινώθηκαν στην ΕΕ το έτος 2003 (Σχ. 4 και 

5) και υποθέτοντας ότι οι ανακοινωθείσες περιπτώσεις της scrapie αντιπροσω

πεύουν την κατανομή των γονότυπων στον πληθυσμό πιο καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ο πιο ευαίσθητος γονότυπος ARQ/ARQ (NSP 3) απαντάται σε 

ποσοστό 26% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 55% στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ 

(64% στην Ελλάδα). Οι NSP 3 (λοιποί) και NSP 5 αντιστοιχούν σε ποσοστά 5 

και 64% αντιστοίχως στο Ηνωμένο Βασίλειο και 14, 20% στην υπόλοιπη ΕΕ 

(34 και 2% στην Ελλάδα αντιστοίχως). Ο γονότυπος ARQ/VRQ (NSP 5) υπο

λογίζεται σε ένα ποσοστό περίπου 6% στο Ηνωμένο Βασίλειο (Baylis και συν., 

2002). Εάν υποθέσουμε ότι οι άλλοι ευαίσθητοι στη ΣΕΒ γονότυποι (που 

έχουν αποδειχθεί έως σήμερα) καταμερίζονται ισομερώς στο σύστημα NSP, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένα ποσοστό 34-35% των προ

βάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και 65-67% στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ (περί

που 80% στην Ελλάδα) είναι ευαίσθητα στη ΣΕΒ. Οι Kao και συν. (2002) υπο

στηρίζουν ότι όλα τα πρόβατα που κωδικοποιούν QQ ή QR στο κωδικόνιο 171 

είναι ευαίσθητα στη ΣΕΒ, με μικρή και μεγάλη διάρκεια επώασης αντιστοίχως, 

ενώ μόνον αυτά που κωδικοποιούν RR στο κωδικόνιο 171 είναι ανθεκτικά στη 

νόσο. Εάν αυτή η υπόθεση είναι ισχυρή, τότε το ανωτέρω συντηρητικό ποσο

στό ανέρχεται περίπου σε 80% στο Ηνωμένο Βασίλειο (Baylis και συν., 2002), 

με ανάλογες επιπτώσεις στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Είναι προφανές ότι η 

ευαισθησία των προβάτων στη ΣΕΒ στην ΕΕ είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, γεγονός 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΊΝΔΥΝΟΥ 

Αρχικώς, όλα τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης της ΣΕΒ αφορούσαν 
μόνον τα βοοειδή. Όμως κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτών των μέτρων 
(απαγόρευση εξαγωγής ζώντων Βοοειδών, αρχική απαγόρευση χρήσης ζωο
τροφών προερχόμενων από μηρυκαστικά σε μηρυκαστικά, ΕΥΚ, κ.ο.κ.) συνε
χίσθηκαν οι εξαγωγές ζώντων προβάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο οποιοσ
δήποτε κίνδυνος που προερχόταν από τα πρόβατα του Ηνωμένου Βασιλείου 
είχε με αυτόν τον τρόπο διασπαρεί σε άλλες χώρες (Schreuder και Somerville, 
2003). 

Η διασπορά της μολυσματικότητας (Πίν. 5) δυσχεραίνει την εφαρμογή των 
σχετικών για την προστασία του καταναλωτή μέτρων απομάκρυνσης των ΕΥΚ. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόωρη συμμετοχή των λεμφοειδών ιστών στις 
ΜΣΕ του προβάτου (Andreoletti και συν., 2000). Τα συμπτώματα είναι δυνατόν 
να εμφανισθούν αρκετά αργότερα από την παρέλευση έτους. Αυτά τα στοιχεία, 
συνδεδεμένα με την πιθανότητα μολυσματικότητας του αίματος (Hunter και 
συν., 2002· Houston και συν., 2000), υποδεικνύουν ότι τα ΕΥΚ στο πρόβατο 
πρέπει σαφώς να περιλαμβάνουν και άλλους ιστούς/όργανα εκτός του ΚΝΣ. 
Ολόκληρο το έντερο και οι συνδεδεμένοι με αυτό και άλλα όργανα, όπως το 
ήπαρ και το πάγκρεας, λεμφοειδείς ιστοί είναι πιθανοί υποψήφιοι για να 
συμπεριληφθούν στα αυξημένα μέτρα περιορισμού των επικίνδυνων ιστών/ 
οργάνων. Η πιθανή μολυσματικότητα του αίματος περιπλέκει περισσότερο την 
κατάσταση, πιθανόν σε βαθμό που να θεωρηθεί ύποπτο το σύνολο του σφαγί
ου, εκτός εάν εκριζωθούν οι ΜΣΕ. Επίσης, στην περίπτωση του γάλακτος και 
των προϊόντων του η κατάσταση προκαλεί περισσότερη ανησυχία σε σχέση με 
τη ΣΕΒ στα βοοειδή. Αυτή προκύπτει από τη συμμετοχή του λεμφοειδούς ιστού 
στις ΜΣΕ του προβάτου αλλά και από την ανίχνευση μολυσματικότητας του 
αίματος. 

Στο θέμα της ηλικίας, η ΕΣΕ της ΕΕ προσπάθησε να συνδυάσει τα στοιχεία 
μεταξύ της μολυσματικότητας των ιστών και της ηλικίας με σκοπό να καθορίσει 
ένα όριο μεταξύ της ασφαλούς και μολυσμένης κατάστασης. Ο κανονισμός 
ΕΚ/1234/2003, που ορίζει τα μέτρα σχετικά με τα ΕΥΚ (Πίν. 6) δεν ικανοποιεί 

119 



ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Γενικά συγκριτικά στοιχεία κατανομής της μολυσματικότητας ή της συσσώρευσης 

PrPSc σε ιστούς, όργανα προβάτου που μολύνθηκε με scrapie ή ΣΕΒ και στους ιστούς/ 
όργανα βοοειδούς που μολύνθηκε με ΣΕΒ (Andreoletti και συν., 2000-

Foster και συν., 2001- Wells και συν., 1998) 

Ιστός / Όργανο 

Εγκέφαλος 

Νωτιαίος μυελός 

Νωτιαία γάγγλια 

Πνευμονογαστρικό νεύρο 

Ισχιακό νεύρο 

Αμυγδαλές 

Σπλήνας 

Λεμφογάγγλια 

Έντερο 

Πλάκες του Payer 

Αίμα 

Μήτρα 

Ωοθήκες 

Όρχεις 

Πλακούντας 

Πρόβατο: Scrapie 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 

Πρόβατο: ΣΕΒ 

+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-

Δ. Ε. 

0/2 

Βοοειδές: 

+ 
+ 
+ 
+ 
; 
-
-
-
-
+ 
; 
-
-
-
-

Δ. Ε. = Δεν εξετάστηκε 

πλήρως την ασφάλεια του σφαγίου. Έχει υπολογισθεί ότι η απομάκρυνση των 

ΕΥΚ αντιστοιχεί με μείωση της μολυσματικότητας των ιστών/οργάνων που 

εισέρχονται στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα σε ποσοστό 60-70% (Ferguson 

και συν., 2002). Η κατηγορία μεταξύ των 6 και 12 μηνών παραμένει προβλη

ματική: Κάτω των 6 μηνών όλοι οι ιστοί/όργανα των αμνών θεωρούνται γενι

κώς ασφαλείς, ενώ μεταξύ των 6 και 12 μηνών υπάρχει μια «γκρίζα ζώνη», 

όπου μόνον η γονοτυπική ανάλυση θα ήταν δυνατόν να επιλύσει, Βασισμένη 

στην ύπαρξη μολυσματικότητας αναλόγως του εκάστοτε γονότυπου. Δυστυχώς, 

το κόστος αυτής της ανάλυσης αποτρέπει την εφαρμογή της κατά την τρέχουσα 

διαδικασία σφαγής. Μια καταλληλότερη μέθοδος θα ήταν η ταχεία μέθοδος 

ελέγχων του PrPSc (Schreuder και Somerville, 2003). Ένας αποτελεσματικός 
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τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης είναι η μείωση του ορίου ηλικίας στους 
6 μήνες αντί των 12 μηνών που ισχύει σήμερα. Σε αυτήν την περίπτωση υπο
λογίζεται ότι μειώνεται η μολυσματικότητα σε ποσοστό >90% (Ferguson και 
συν., 2002). Αυτή όμως η μείωση της μολυσματικότητας ενδεχομένως να μην 
ικανοποιεί πλήρως τους καταναλωτές. Μια εναλλακτική λύση, η οποία ήδη έχει 
αρχίσει σε μερικές χώρες της ΕΕ, είναι η αναπαραγωγή προβάτων ανθεκτικών 
στις ΜΣΕ. 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΣΕ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Οι κυβερνήσεις πάντοτε ανησυχούν όταν πιέζονται από τη δύναμη του κοι

νού σε θέματα που συνδέονται με τη νομοθετική τους ιδιότητα και πολλές απ' 

αυτές ενήργησαν με σκοπό να μειώσουν τον κίνδυνο από τη ΣΕΒ, σε ζώα και 

ανθρώπους, και να απομακρύνουν τον πανικό που σκορπίζουν τα ΜΜΕ. Οι 

κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

κυμάνθηκαν από αποσπασματικές έως επείγουσες, συνοψίζονται στον πίνακα 

6. Το κωδικοποιημένο κείμενο CONSLEG: 2001R0999-01/05/2004 παρέχει 

συγκεντρωτικά τους ισχύοντες κανονισμούς και αφορούν τη θέσπιση κανόνων 

πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων ΜΣΕ (CONSLEG, 

2004). 

Το κυριότερο μέτρο πρόληψης της ΣΕΒ θεσπίσθηκε στο Ηνωμένο Βασί
λειο αμέσως μετά την επιστημονική γνώμη ότι τα ΜΒΜ ήταν το πλέον πιθανό 
μέσον της μόλυνσης. Η χρήση των ΜΒΜ σης ζωοτροφές των μηρυκαστικών 
απαγορεύθηκε το 1988. Η ίδια απαγόρευση θεσπίσθηκε στην ΕΕ μετά από την 
παρέλευση έξι ετών, όταν έγινε δυστυχώς φανερό ότι εξαγχθείσα ΣΕΒ προκα
λούσε αυτόχθονες επιδημίες μέσω του ίδιου μηχανισμού επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης των σφαγίων που είχε προκαλέσει την εξάπλωση της αρχικής 
επιδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, περιστατικά ΣΕΒ σε ζώα 
που είχαν γεννηθεί μετά την εν λόγω απαγόρευση, το έτος 1994, απετέλεσαν 
ισχυρή ένδειξη ότι η απαγόρευση δεν εφαρμόσθηκε ούτε ελέγχθηκε καταλλή-
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λως, όπως άλλωστε αποδεικνύουν στοιχεία από τις επιθεωρήσεις του ΓΤΚΘ 
(Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) σχετικά με την έλλειψη ελέγ
χων στο εμπόριο των ΜΒΜ (ΕΕ, 14/2001). Ο σχετικός κανονισμός (ΕΚ) 
1234/2003 ορίζει σήμερα ότι απαγορεύεται: α. Σε εκτρεφόμενα ζώα, με εξαί
ρεση τα σαρκοφάγα ζώα που εκτρέφονται για την παραγωγή γούνας, η χορή
γηση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, ζελατίνης που προέρχεται από μηρυ
καστικά, προϊόντων αίματος, προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών, όξινου 
φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης και 
ζωοτροφών που περιέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, και β. Σε μηρυ
καστικά ζωικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες. 

Το 1996 τέθηκε σε εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο το καθεστώς για τα 
βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών (Over 30 Months Scheme, OTMS) προκει
μένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εισόδου αυτών των βοοειδών στην τροφική 
αλυσίδα ανθρώπου και ζώων. Το μέτρο αυτό οδήγησε σε σφαγή ένα μεγάλο 
πληθυσμό βοοειδών σε αυτή τη χώρα. 

Η ΕΣΕ της ΕΕ θεωρούσε ότι υπήρχαν διάφοροι βαθμοί μολυσματικότητας 
των οργάνων/ιστών και δεν ήταν συνετό να θεωρείται ότι ο παράγοντας της 
ΣΕΒ ήταν παρών ή απών σε ένα συγκεκριμένο όργανο/ιστό ενός μολυσμένου 
ζώου. Εφόσον ο παράγοντας είναι πιθανότερο να εμφωλεύει σε ορισμένα 
όργανα/ιστούς θεωρήθηκε ως σημαντικό μέτρο από την ΕΣΕ η παραμονή 
αυτών των οργάνων/ιστών εκτός της τροφικής αλυσίδας του ανθρώπου και των 
ζώων και ότι θα έπρεπε να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες σφαγής 
ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση του κρέατος. Όμως, ενώ η ΕΣΕ είχε προτείνει 
ένα κοινοτικό μέτρο για την αφαίρεση και καταστροφή των ΕΥΚ τον Δεκέμβριο 
του 1996, δεν υπήρχε ομοφωνία σε επίπεδο ΕΕ και απαιτήθηκε μια τετραετία 
(Ιανουάριος 2001) προκειμένου να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της (ΕΕ 
14/2001)! Μετά από επανειλημμένες διευρύνσεις του καταλόγου των ΕΥΚ ο 
κανονισμός (ΕΚ) 1139/2003 ορίζει ως ΕΥΚ τα ακόλουθα: 

α. Το κρανίο, εκτός της κάτω γνάθου και συμπεριλαμβανομένων του εγκε
φάλου και των οφθαλμών, η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύ
λους ουράς, οι εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών και των θωρακικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
Τα κυριότερα νομοθετημένα μέτρα προφύλαξης ανθρώπου και ζώων από τη ΣΕΒ 

(Ραμαντάνης και συν., 2005) 

Προφυλάξεις 
Απαγόρευση χρήσης πρωτεϊνών 
μηρυκαστικών στις ζωοτροφές μηρυκαστικών 
Απαγόρευση εξαγωγών Βοοειδών 
από το Ην. Βασίλειο, που γεννήθηκαν 
πριν από την απαγόρευση χρήσης 
πρωτεϊνών του Ιουλίου 1988 
Απαγόρευση εξαγωγών βοοειδών 
ηλικίας > 6 μηνών από το Ην. Βασίλειο 
Απαγόρευση χρήσης των SB02 στη διατροφή 
ανθρώπων (1989) και ζώων (1990) 
Απαγόρευση εξαγωγών SBO και ζωοτροφών 
που περιέχουν SBO στις χώρες της ΕΕ 
Επεξεργασία υψηλού κίνδυνου υπολειμ
μάτων σφαγίου στους 133oC/3 bar/20' 
Απαγόρευση εξαγωγών SBO και ζωοτροφών 
που περιέχουν SBO στις μη χώρες της ΕΕ 
Απαγόρευση χρήσης ΜΒΜ3 θηλαστικών 
σε ζωοτροφές μηρυκαστικών 
Απαγόρευση χρήσης πρωτεϊνών θηλαστικών 
σε ζωοτροφές μηρυκαστικών4 

Οι μέθοδοι επεξεργασίας των υπολειμμάτων 
σφαγίων πρέπει να αδρανοποιούν 
τον παράγοντα της ΣΕΒ 
Επέκταση της απαγόρευσης των SBO 
περιλαμβάνοντας το κρανίο βοοειδών 
Απαγόρευση παραγωγής MRM5 από τη σπονδυ
λική στήλη βοοειδών και απαγόρευση εξαγωγής 
Απομάκρυνση των λεμφογαγγλίων και του 
ορατού νευρικού ιστού από το κρέας 
βοοειδών του Ην. Βασιλείου ηλικίας 
> 30 μηνών για εξαγωγή την ΕΕ 
Απαγόρευση εξαγωγής όλων των βοοειδών 
και προϊόντων τους, εκτός από γάλα, 
από το Ην. Βασίλειο 
Αποκλεισμός σφαγέντων / νεκρών βοοειδών 
ηλικίας > 30 μηνών (εκτός ορισμένων κρεοπαρα-
γωγών βοοειδών ηλικίας > 42 μηνών) για κάθε 
χρήση (εκτός από δορές για δέρματα) 
Απαγόρευση χρήσης ΜΒΜ θηλαστικών 
σε όλες τις ζωοτροφές, λιπάσματα 
Ανάκληση της απαγόρευσης χρήσης ΜΒΜ 
θηλαστικών και ζωοτροφών που περιέχουν ΜΒΜ 
Επεξεργασία υπολειμμάτων σφαγίων θηλαστικών 
(εκτός λίπους) στους 133oC/3 bar/20' 

Ηνωμένο Βασίλειο1 

Ιούλιος 1988 

Νοέμ. 1989 / 
Σεπτ. 1990 

Σεπτέμβριος 1990 

Ιούλιος 1991 

Νοέμβριος 1994 

Αύγουστος 1995 

Δεκέμβριος 1995 

Ιανουάριος 1996 

Μάρτιος 1996 

Μάρτ. / Απρ. 1996 

Ιούνιος 1996 

ΕΕ1 

Ιούλιος 1989 

Μάιος 1990 

Νοέμβριος 1990 

Ιούνιος 1994 

Ιανουάριος 1995 

Μάρτιος 1996 

Ιούλιος 1996 
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Σφαγή και καταστροφή Βοοειδών στο 
Ην. Βασίλειο που ανήκουν σε μία κλάση6 

Αντικατάσταση του ανθρώπινου πλάσματος 
και των προϊόντων του για χρήση στο 
Ην. Βασίλειο με εισαγόμενα 
Σφαγή και καταστροφή των απογόνων 
βοοειδών με ΣΕΒ στο Ην. Βασίλειο 
γεννηθέντων μετά από τον Ιούλιο 1996 
Αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων 
από αίμα προς μετάγγιση προερχόμενο 
από κατοίκους του Ην. Βασιλείου 
Απαγόρευση χρήσης των SRM7 Βοοειδών 
και αιγοπροβάτων σε όλη την ΕΕ 
Απαγόρευση παραγωγής MRM από οποιοδήποτε 
περιοχή του σφαγίου βοοειδών και αιγοπροβάτων 
Απαγόρευση χρήσης πρωτεΐνης θηλαστικών σε 
όλες τις ζωοτροφές των εκτρεφόμενων ζώων 
Απαγόρευση τεχνικών σφαγής που θα 
ήταν δυνατόν να μολύνουν το σφάγιο 
με έμβολα εγκεφαλικής ουσίας (π.χ. pithing 
ή πιστόλι αναισθητοποίησης που εκχέει αέρα) 
Υποχρεωτική δοκιμή διάγνωσης για ΣΕΒ σε όλα 
τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών8 που 
σφάζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
Επιτήρηση αιγοπροβάτων, γονοτυπική 
ανάλυση των θετικών περιπτώσεων ΜΣΕ 
Ειδικά μεταβατικά μέτρα για τη συγκομιδή 
κρέατος από την κεφαλή των βοοειδών 
Κατάρτιση προγραμμάτων αναπαραγωγής 
προβάτων ανθεκτικών στις ΜΣΕ9 

Ιανουάριος 1997 

Αύγουστος 1998 

Ιανουάριος 1999 

Ιούλ. / Νοέμ. 1999 

Ιανουάριος 2001 

Ιούλιος 2000 

Ιανουάριος 2001 

Ιανουάριος 2001 

Ιανουάριος 2001 

Ιανουάριος 2002 

Οκτώβριος 2003 

Ιανουάριος 2004 

1 = Στη Βόρειο Ιρλανδία και τη Σκωτία οι ημερομηνίες εφαρμογής των μέτρων ήταν μερικές φορές 
διαφορετικές από αυτές που παρουσιάζονται για την Αγγλία και την Ουαλία. Επίσης, ορισμένα 
κράτη-μέλη της ΕΕ συχνά υιοθέτησαν διαφορετικά μέτρα σε ποικίλες ημερομηνίες (π.χ. Βλέπε 8), 
2 = SBO = Specified Bovine Offals (Ειδικά Υποπροϊόντα Βοοειδών), εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, 
θύμος, αμυγδαλές, σπλήνας και έντερα από Βοοειδή ηλικίας > 6 μηνών, 
3 = ΜΒΜ = meat-and-bone meal (κρεατοστεάλευρα) = υψηλό υπόλειμμα πρωτεϊνών που προέρχε
ται από την επεξεργασία υπολειμμάτων σφαγίων, 
4 = Μερικές εξαιρέσεις, π.χ. γάλα, αίμα και ζελατίνη, 
5 = MRM = mechanically recovered meat = μηχανικώς διαχωριζόμενο κρέας (ΜΔΚ), 
6 = κλάση = μία ομάδα Βοοειδών τα οποία: Ι. Γεννήθηκαν στην ίδια αγέλη με το ασθενές Βοοειδές 
κατά τους δώδεκα μήνες πριν ή μετά τη γέννηση του ασθενούς ζώου, ή II. Εκτράφηκαν μαζί με το 
ασθενές Βοοειδές οποιαδήποτε στιγμή κατά το πρώτο έτος της ζωής τους και ενδέχεται να κατανάλω
σαν την ίδια ζωοτροφή με το ασθενές Βοοειδές κατά το πρώτο έτος της ζωής του [Κανονισμός (ΕΚ) 
1234/2003], 
7 = SRM = specified risk materials (υλικά ειδικού κινδύνου, ΕΥΚ) = όλοι οι ιστοί/όργανα που έχει 
δειχθεί ότι είναι μολυσμένοι σε Βοοειδή και αιγοπρόβατα. Ο ορισμός των SRM μεταβάλλεται αναλό
γως της νεότερης πληροφόρησης, 
8= Υποχρεωτική δοκιμή διάγνωσης για ΣΕΒ σε όλα τα Βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών στη 
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Προαιρετική δοκιμή σε Βοοειδή ηλικίας < 24 μηνών στη 
Γερμανία. 
9 = Προβλέπονται και άλλες μελλοντικές ημερομηνίες 
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σπονδύλων και οι πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των 
γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας και του νωτιαίου μυελού των βοοειδών ηλι
κίας άνω των δώδεκα μηνών, καθώς και οι αμυγδαλές, τα έντερα από το 
δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των βοοειδών οποιασδή
ποτε ηλικίας, και 

β. Το κρανίο, συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, οι 
αμυγδαλές και ο νωτιαίος μυελός αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 12 
μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των 
ούλων, καθώς και ο σπλήνας και ο ειλεός αιγοπροβάτων κάθε ηλικίας. 
Επιπλέον των ανωτέρω ΕΥΚ οι κατωτέρω ιστοί/όργανα θεωρούνται ως 
ΕΥΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και στην Πορτογαλία, πλην της αυτό
νομης περιοχής των Αζόρων: Ολόκληρη η κεφαλή, εκτός από τη γλώσ
σα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, των οφθαλμών και των γαγ
γλίων του τριδύμου, ο θύμος αδένας, ο σπλήνας και ο νωτιαίος μυελός 
βοοειδών ηλικίας άνω των έξι μηνών. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) 2245/2003 ορίζει, εκτός των άλλων, την επιτήρηση σε 
αιγοπρόβατα, όπου σε κράτη-μέλη στα οποία ο πληθυσμός των προβατίνων 
και των νεογέννητων προβατίνων που βρίσκονται σε στάδιο ζευγαρώματος 
υπερβαίνει τα 750.000 ζώα υποβάλλεται σε δοκιμή για ΜΣΕ ένα ελάχιστο ετή
σιο δείγμα 10.000 ζώων ηλικίας άνω των 18 μηνών που σφάζονται για κατα
νάλωση από τον άνθρωπο. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκτιμά 
ότι δεν υπάρχει επικυρωμένη συνήθης διαγνωστική μέθοδος για τη διάκριση 
μεταξύ της (ΣΕΒ) των βοοειδών και της scrapie των αιγοπροβάτων. Επίσης, 
θεωρεί ότι υπάρχει ορισμένη αβεβαιότητα για το εάν η ΣΕΒ ενδέχεται να έχει 
προσβάλει τον πληθυσμό των αιγοπροβάτων και να είναι ακόμα παρούσα στον 
πληθυσμό. Συνεπώς, εκτιμά η επιτροπή, η μόλυνση των αιγοπροβάτων από 
ΜΣΕ αποτελεί επίσης ένα δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η απόφαση 2003/100/ΕΚ καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
κατάρτιση προγραμμάτων αναπαραγωγής προβάτων ανθεκτικών στις ΜΣΕ. Η 
επικύρωση των αποτελεσμάτων του περιστατικού της ΣΕΒ σε αίγα από το Κοι
νοτικό Εργαστήριο Αναφοράς θα έχει ως αποτέλεσμα μια νέα αξιολόγηση κιν
δύνου από την EFSA σχετικά με τις αίγες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ήδη από τον 18ο αιώνα είχε τεκμηριωθεί το γεγονός ότι η τρομώδης 
νόσος των αιγοπροβάτων (scrapie) ήταν μια λοιμώδης νόσος. Ενδεχομένως 
αυτή η νόσος να έχει αποτελέσει την πηγή όλων ή των περισσοτέρων μορφών 
των ΜΣΕ. Η scrapie ήταν πιθανώς η αιτία της ΣΕΒ, με επακόλουθο την εξά
πλωση των ΜΣΕ σε άλλα είδη μέσω της έκθεσης τους σε μολυσμένη ζωοτρο
φή και πιθανώς της CWD. 

Είναι πρόδηλο ότι η εξάλειψη της scrapie αποτελεί το πλέον αποτελεσματι
κό μέτρο για να αποφευχθεί η περαιτέρω μελλοντική εξάπλωση των ΜΣΕ. Η 
εξάλειψη της νόσου, υπό την έννοια της μείωσης της μόλυνσης σε μη ανιχνεύ
σιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της γης, αποτελεί έναν πρακτικό στόχο, 
δεδομένου ότι ίσως να μην καταστεί προς το παρόν δυνατή η εκρίζωση της 
νόσου, που εννοείται ως η ολική εξαφάνιση της νόσου παγκοσμίως. Μετά από 
τα αποσπασματικά μέτρα πολλών κρατών προς εκρίζωση της νόσου τις τελευ
ταίες δεκαετίες, σήμερα υπάρχουν σε εξέλιξη σχετικά προγράμματα σε μερικές 
χώρες. Για να επιτύχουν πρέπει να βασίζονται στην επιλογή γονότυπων οι 
οποίοι είναι ανθεκτικοί στον πολλαπλασιασμό του λοιμογόνου παράγοντα και 
όχι μόνο στην πρόκληση νόσου. 

Εάν η ΣΕΒ έχει προέλθει από τη scrapie, τότε η προσαρμογή του στελέ
χους της scrapie στα βοοειδή μετέβαλε τη μορφή του και αύξησε την παθογέ
νεια του στον άνθρωπο. Η μετάδοση της CWD σε άλλα είδη είναι πιθανόν να 
μεταβάλει ομοίως τα χαρακτηριστικά της, περιλαμβανομένης της δυνατότητας 
μετάδοσης στον άνθρωπο. Η ανίχνευση φυσικής ΣΕΒ σε αίγα υποδηλώνει τη 
διέλευση της ΣΕΒ σε αυτό το είδος και κρούει τον κώδωνα κινδύνου για την 
πιθανή εξάπλωση της ΣΕΒ στον πληθυσμό των προβάτων της ΕΕ, όπου η ευαι
σθησία τους στη ΣΕΒ είναι ιδιαιτέρως μεγάλη. Η εκτεταμένη μολυσματικότητα 
των ιστών/οργάνων προβάτων με ΣΕΒ θα προκαλέσει αυξημένα μέτρα περιο
ρισμού των ΕΥΚ αλλά και ολόκληρου του σφαγίου και πιθανόν του γάλακτος 
λόγω της πιθανής μολυσματικότητας του αίματος και της συμμετοχής του λεμ-
φοειδούς ιστού. Η πιθανότητα εξάπλωσης της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα δεν ενέ
χει μόνον τον κίνδυνο της μετάδοσης της στον άνθρωπο και σε άλλα είδη, 
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αλλά επίσης της προσαρμογής της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα και την εμφάνιση 
ενός άλλου, περισσότερο λοιμογόνου στελέχους. 

Η πιθανότητα ύπαρξης χρόνιων υποκλινικών εστιών μετά από επιδημίες 
ΜΣΕ παρέχει τη δυνατότητα για δευτερογενείς μεταδόσεις από ζώα ή ανθρώ
πους φορείς. Η ύπαρξη υποκλινικών λοιμώξεων, η προσαρμογή του στελέχους 
μιας ΜΣΕ στον λήπτη και η περαιτέρω μετάδοση του σε άλλα είδη θέτει τον προ
βληματισμό για την πιθανότητα τέτοιας κατάστασης σε ζώα που έχουν εκτεθεί 
στις ΜΣΕ μέσω των ζωοτροφών. Ανάλογες καταστάσεις υποκλινικών λοιμώξεων 
σε ανθρώπους με vCJD, κατ' αναλογία των πειραματικών δεδομένων σε πειρα
ματόζωα, εμφωλεύουν τον κίνδυνο πολλαπλασιασμού και ιατρογενούς μετάδο
σης του παράγοντα αλλά και της προσαρμογής του prion της πρωτογενούς 
μόλυνσης και της εμφάνισης καινοφανούς στελέχους με άγνωστες ιδιότητες. 

Η πιθανή σύνδεση άτυπων περιπτώσεων της ΣΕΒ με τη sCJD, στοιχεία που 
ενδεχομένως παραπέμπουν στην αύξηση των περιστατικών της sCJD, ως συνέ
πεια έκθεσης του πληθυσμού στον παράγοντα της ΣΕΒ, η ανίχνευση PrPSc 
στον σπλήνα και τους μυς ασθενών με sCJD, n πιθανή αιματογενής μετάδοση 
της vCJD, n ανακοίνωση του πρώτου ετερόζυγου περιστατικού της vCJD, n 
συσσώρευση PrPSc στον εγκέφαλο ανθεκτικών γονότυπων στη scrapie προβά
των, η ύπαρξη άτυπων στελεχών της scrapie στα ευρωπαϊκά ποίμνια, η ανίχνευ
ση PrPSc στον μυϊκό ιστό προβάτων και τρωκτικών, η μετάδοση ΜΣΕ σε απου
σία ανιχνεύσιμων PrPSc, n ταυτοποίηση δύο διαφορετικών στελεχών prion της 
ΣΕΒ μέσω διόδου σε ποντίκια περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 

Οι ερευνητικές προτεραιότητες πρέπει να στραφούν στην ανάπτυξη ταχέων 
και αξιόπιστων εργαστηριακών μεθόδων ικανών να χαρακτηρίζουν τα διαφο
ρετικά στελέχη των ΜΣΕ, ανεξαρτήτως του προσβεβλημένου είδους, στην ανά
πτυξη ταχέων ανοσολογικών δοκιμών ελέγχου των ΜΣΕ κατά την προκλινική 
περίοδο, στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών δοκιμών ελέγχου των κλινικώς 
«σιωπηλών» καταστάσεων των ΜΣΕ και στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών 
ικανών να μειώσουν τη μολυσματικότητα του τροφίμου. Ιδιαίτερη έμφαση και 
σχετικά κονδύλια πρέπει να διοχετευθούν στην έρευνα των υποκλινικών κατα
στάσεων στον άνθρωπο και τα ζώα. 
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Ο αυξανόμενος κίνδυνος από την CWD απαιτεί την ίδια προσοχή που 
δόθηκε στα πρώτα στάδια εμφάνισης της ΣΕΒ, περιλαμβανομένου του ελέγχου 
της εκτός των ΗΠΑ και των χαρακτηριστικών της σε πειραματικώς ενοφθαλμι-
σμένα πρωτεύοντα θηλαστικά. Προγράμματα επιτήρησης σε εκτρεφόμενα και 
ελευθέρα cervidae και η έγκριση ταχέων post mortem δοκιμών είναι απαραίτη
τα εφόδια για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την ύπαρξη ή μη της 
νόσου στην Ευρώπη. Ειδικώς για τη ΣΕΒ στα βοοειδή είναι προφανές ότι απαι
τείται αυστηρή προσήλωση σε τρία βασικά μέτρα: 

Ι Αναγνώριση και καταστροφή όλων των νοσούντων βοοειδών, 
Ι Απαγόρευση χρήσης πρωτεϊνών θηλαστικών στα εκτρεφόμενα ζώα, και 

Ι Απαγόρευση εισόδου του prion της ΣΕΒ στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα. 

Στο πλαίσιο της «αρχής της προφύλαξης» του καταναλωτή από την έκθεση 
της υγείας του στο σωρευτικό αποτέλεσμα των επαναλαμβανόμενων μικρών 
δόσεων prion, πρέπει να αναζητηθούν νέες τεχνολογίες σφαγής που να απο
τρέπουν ή να περιορίζουν τη διασπορά του παράγοντα της ΣΕΒ στα εδώδιμα 
μέρη του σφαγίου, το προσωπικό και το περιβάλλον του σφαγείου. 
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Τροφικές αλλεργίες 
και φυτικά έλαια 

Θεόδωρος Σωτηρούδης 
Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών 

Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

ι τροφικές αλλεργίες είναι ανώμαλες ανοσολογικές αντιδράσεις του 

οργανισμού σε ένα τρόφιμο ή σε ένα συστατικό τροφίμου και αποτε

λούν ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας στις δυτικές χώρες. Προσβάλ

λουν τους ενήλικες σε ένα ποσοστό μέχρι 2% του πληθυσμού και τα παιδιά 

μέχρι 8%. Σε πολύ ευαισθητοποιημένα άτομα, ακόμα και πολύ μικρές ποσότη

τες ενός αλλεργιογόνου είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανωμαλίες του πεπτι

κού συστήματος (εμετοί, διάρροια), αναπνευστικά προβλήματα (ρινίτις, 

άσθμα), προβλήματα του κυκλοφοριακού συστήματος (οίδημα, υπόταση) και 

δερματικές αντιδράσεις (κνίδωση, έκζεμα). Σε ορισμένα αλλεργικά άτομα, η 

επαφή με ένα ορισμένο αλλεργιογόνο είναι δυνατόν να προκαλέσει γενικευ

μένες αντιδράσεις στον οργανισμό τους, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή 

τους (αναφυλακτικό σοκ). 

Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις του οργανισμού σε τρόφιμα προκαλούνται 

γενικά από διάφορους μηχανισμούς και περιλαμβάνουν: 1. Αντιδράσεις από 

τοξικές ουσίες τροφίμων, και 2. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας οι οποίες οφεί-
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λονται σε μηχανισμούς στους οποίους: α. Συμμετέχει, ή 6. Δεν συμμετέχει το 

ανοσοποιητικό σύστημα. Οι τροφικές αντιδράσεις του οργανισμού οι οποίες 

διαμεσολαβούνται από το ανοσοποιητικό σύστημα ονομάζονται τροφικές 

αλλεργίες. Αντίθετα, οι μη-ανοσοεξαρτώμενες αντιδράσεις είναι τροφικές 

δυσανεξίες οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με την έλλειψη διαφόρων ενζύ

μων, τη φαρμακολογική δράση ορισμένων ουσιών ενός τροφίμου ή και με 

άλλους αγνώστου αιτιολογίας παράγοντες, και πολλές φορές έχουν παρόμοια 

συμπτώματα με αυτά των αλλεργικών αντιδράσεων γι' αυτό και καλούνται ψευ-

δοαλλεργίες. Η τροφική αλλεργία λοιπόν μπορεί να καθορισθεί ως «ένα σύνο

λο κλινικών αντιδράσεων που προκαλούνται από την ευαισθητοποίηση ενός 

ατόμου σε μία ή περισσότερες τροφές και εκδηλώνονται είτε τοπικά στην 

γαστρεντερική οδό, είτε σε άλλα όργανα ως αποτέλεσμα ανοσολογικής αντί

δρασης». 

Η πλειονότητα των ανοσοεξαρτώμενων τροφικών αλλεργιών οφείλεται 

στην παρουσία ειδικών αντισωμάτων IgE για συγκεκριμένα συστατικά των τρο

φών και η εκδήλωση μιας αλλεργικής αντίδρασης περιλαμβάνει τρία στάδια: 

α. Την ευαισθητοποίηση (sensitization), 6. Την ενεργοποίηση των σιτευτικών 

κυττάρων (activation of mast cells), και γ. Την αντίδραση όψιμης φάσης (late-

phase reaction). Η αρχική επαφή του οργανισμού με ένα αλλεργιογόνο κατά 

το στάδιο της ευαισθητοποίησης δεν προκαλεί συμπτώματα αλλά τον προετοι

μάζει ώστε να αντιδράσει κατάλληλα για μια μελλοντική συνάντηση με το ίδιο 

αλλεργιογόνο. Η διαδικασία της ευαισθητοποίησης αρχίζει όταν μακροφάγα 

κύτταρα αποικοδομούν το αλλεργιογόνο και στη συνέχεια παρουσιάζουν κομ

μάτια του στην επιφάνεια Τ-λεμφοκυττάρων. Με τη Βοήθεια διαφόρων βιοχημι

κών μηχανισμών κατά τους οποίους εκδηλώνεται έκκριση ιντερλευκίνης-4 από 

τα κύπαρα Τ, έχουμε ωρίμανση των Β-λεμφοκυπάρων σε πλασματοκυπαρα τα 

οποία είναι ικανά να εκκρίνουν ειδικές ανοσοσφαιρίνες (IgE) για κάθε αλλερ

γιογόνο μόριο ενός τροφίμου. Σε επόμενο στάδιο, τα αντισώματα αυτά συνδέ

ονται σε υποδοχείς μαστοκυπάρων των ιστών ή βασεόφιλων κυπάρων που 

κυκλοφορούν στο αίμα. Σε μια νέα συνάντηση του οργανισμού με το συγκε

κριμένο αλλεργιογόνο, τα αντισώματα IgE που βρίσκονται στα μαστοκύπαρα 
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συνδέονται με τα μόρια του αλλεργιογόνου με αποτέλεσμα την αποδέσμευση 

χημικών ουσιών που είναι αποθηκευμένες σε κοκκία των μαστοκυττάρων, 

όπως η ισταμίνη, και την πρόκληση άμεσης αλλεργικής αντίδρασης. Σε ορι

σμένες περιπτώσεις, παρόμοιες χημικές ουσίες οι οποίες παράγονται πιο 

αργά, όπως λευκοτριένια, προσταγλανδίνες και κυτοκίνες, είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν στην «επιστράτευση» φλεγμονωδών κυττάρων (6ασεόφιλα, ηωσι-

νόφιλα κ.ά.), τα οποία κυκλοφορούν στα αιμοφόρα αγγεία. Τα κυπαρα αυτά 

εκκρίνουν χημικές ουσίες οι οποίες συντηρούν την ανοσολογική αντίδραση 

και προκαλούν 6λά6ες στους ιστούς (αντίδραση όψιμης φάσης). Εκτός από τις 

τροφικές αλλεργίες οι οποίες διαμεσολα6ούνται από το ανοσοποιητικό σύστη

μα και είναι IgE-εξαρτώμενες, υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις στις οποίες δεν 

συμμετέχουν IgE ανοσοσφαιρίνες στην εκδήλωση της αλλεργικής αντίδρασης, 

όπως η εντεροπάθεια ευαισθησίας στη γλουτένη, η αλλεργική ηωσινοφιλική 

γαστρεντερίτις, η αιμορραγική γαστρεντερίτις της παιδικής ηλικίας, κ.ά. 

Οι τροφικές αλλεργίες περιλαμβάνουν ως αιτιολογικούς παράγοντες, σχε

δόν αποκλειστικά, πρωτεϊνικά συστατικά των τροφίμων. Οι αλλεργιογόνες 

πρωτεΐνες των φυτικών τροφών κατηγοριοποιούνται σε οικογένειες και υπεροι-

κογένειες με 6άση δομικά και λειτουργικά τους στοιχεία. Οι πλέον διαδεδομέ

νες ομάδες φυτικών πρωτεϊνών οι οποίες περιέχουν αλλεργιογόνα περιλαμβά

νουν αλλεργιογόνες αποθηκευτικές πρωτεΐνες σπόρων που βρίσκονται στα 

φιστίκια (σπέρματα αραχίδος) και σε καρπούς ακροδρύων (φουντούκια, καρύ

δια, κ.λπ.) (υπεροικογένεια κουπίνης) καθώς και ορισμένες σημαντικές αλλερ-

γιογόνες πρωτεΐνες οσπρίων, καρπών ακροδρύων, δημητριακών, φρούτων και 

λαχανικών, όπως η 2S αλβουμίνη, η α-αμυλάση δημητριακών και αναστολείς 

προτεασών (υπεροικογένεια προλαμίνης). Τα αλλεργιογόνα φυτικών τροφί

μων περιλαμβάνουν επίσης οικογένειες πρωτεϊνών του αμυντικού συστήματος 

του φυτού καθώς και ορισμένες οικογένειες δομικών και μεταβολικών φυτι

κών πρωτεϊνών. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των αλλεργιογόνων πρωτεϊ

νών φαίνεται ότι αποτελεί το σφαιρικό τους σχήμα. Εντούτοις, δεν έχει βρεθεί 

κάποιο δομικό μοτίβο ή κάποιο σχέδιο αλληλουχίας αμινοξέων στην πρωτεϊνι

κή διαμόρφωση, κοινό σε όλες τις οικογένειες των αλλεργιογόνων (1,2). 
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Παρόλο που ο κίνδυνος κάποια πρωτεΐνη της τροφής να επάγει αλλεργική 

αντίδραση απαιτεί γενικά να υπάρχουν σημαντικές ποσότητες της πρωτεΐνης 

αυτής στο τρόφιμο που καταναλώνεται, υπάρχουν τρόφιμα στα οποία η αλλερ

γική αντίδραση θα μπορούσε να εκδηλωθεί από αλλεργιογόνες πρωτεΐνες που 

βρίσκονται σε αυτά σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Τα φυτικά έλαια αποτελούν 

ένα σχετικό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

ενός κρυμμένου αλλεργιογόνου δυναμικού, ο οποίος οφείλεται σε νέες πρω

τεΐνες που έχουν εισαχθεί σε συγκεκριμένο τρόφιμο, όπως στην περίπτωση 

των τροφών που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 

(GMOs). 

Τα κύρια διατροφικά συστατικά που προκαλούν αλλεργίες και περιέχονται 
σε Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Σήμανση των Τροφίμων (2000/13/EC) περιλαμ
βάνουν τα εξής: Τα δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, το σέλινο, τα αυγά, 
τα ψάρια, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένης και 
της λακτόζης), τα καρκινοειδή (γαρίδες, καβούρια, κ.λπ.), η μουστάρδα, τα 
φιστίκια (σπέρματα αραχίδος), οι καρποί ακροδρύων (φουντούκια, καρύδια, 
κ.λπ.), το σουσάμι, η σόγια καθώς και το διοξείδιο του θείου και τα θειώδη 
ιόντα. Στα παραπάνω τρόφιμα συμπεριλαμβάνονται βεβαίως και όλα τα προϊό
ντα που προέρχονται από αυτά. Βεβαίως, εκτός από τα ανωτέρω έχουν διαπι
στωθεί και πολλά άλλα διατροφικά αλλεργιογόνα, τα οποία περιέχονται σε διά
φορα φρούτα και λαχανικά. 

Η διάγνωση μιας τροφικής αλλεργίας βασίζεται στη λεπτομερή εξέταση του 
ιστορικού αλλεργίας του ασθενούς καθώς και σε ορισμένες πειραματικές και 
κλινικές δοκιμές, όπως η in vitro διάγνωση, η δερματική δοκιμή (skin test) και 
η δοκιμή πρόκλησης αλλεργικών συμπτωμάτων (provocation test). Για τον 
προσδιορισμό ειδικών αντισωμάτων IgE του ορού έναντι ορισμένων πρωτεϊνών 
ενός τροφίμου χρησιμοποιούνται ειδικές in vitro ανοσοχημικές δοκιμές, όπως 
η δοκιμή RAST (Radio AllergoSorbent Test), n δοκιμή ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay), ο έλεγχος έκλυσης ισταμίνης από τα λευκοκύτταρα 
(Leucocyte Istamine Release Test), κ.ά. Οι δερματικές δοκιμές χρησιμοποιού
νται συχνά για τον έλεγχο ασθενών με πιθανή IgE-εξαρτώμενη αλλεργία. Χρη-
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σιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως η εφαρμογή εμπορικών εκχυλισμάτων 
γλυκερόλης, η δοκιμή κεντρίσματος (skin prick test) με ακατέργαστο τρόφιμο 
και η ενδοδερμική εφαρμογή με υδατικά εκχυλίσματα τροφίμων. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις όμως, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ή να ανασκευασθεί το ιστορικό 
του ασθενούς, απαιτείται η δοκιμή πρόκλησης αλλεργικών συμπτωμάτων κατά 
την οποία το τρόφιμο που έχει ενοχοποιηθεί για την αλλεργική αντίδραση 
εισάγεται με προσοχή στον οργανισμό του ασθενούς για να διαπιστωθεί η 
πρόκληση ή μη αλλεργίας. Οι δοκιμές πρόκλησης αλλεργικών συμπτωμάτων 
με πρόσληψη της τροφής από το στόμα είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να διε
ξάγονται μόνο κάτω από ιατρική παρακολούθηση. 

Τα βρώσιμα έλαια παράγονται από μια ποικιλία φυτικών ειδών. Η παραγω
γή τους περιλαμβάνει τη συμπίεση των σπόρων ή των καρπών που περιέχουν 
το έλαιο και η οποία ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις από μια 
σειρά φυσικών και χημικών επεξεργασιών του ελαίου με σκοπό την απομά
κρυνση από αυτό ανεπιθύμητων ουσιών που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα 
του (εξευγενισμός). Αν και ο πλήρης εξευγενισμός των ελαίων έχει ως αποτέ
λεσμα τη σχεδόν πλήρη απομάκρυνση των πρωτεϊνικών συστατικών τους, δεν 
είναι δυνατόν ακόμα και στην περίπτωση αυτή να αποκλείσουμε την ύπαρξη 
αλλεργιογόνου δυναμικού, αφού δεν είναι γνωστά τα κατώτατα όρια αλλεργιο-
γόνου δράσης των πρωτεϊνών αυτών. Έτσι, είναι πιθανόν ορισμένες φορές 
ακόμα και η μικρή ποσότητα πρωτεΐνης που παραμένει σε ένα έλαιο να προ
καλέσει αντίδραση σε ένα πολύ ευαισθητοποιημένο άτομο. Για τον λόγο αυτό, 
υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια των ελαίων που προέρχονται 
από φυτικές πηγές με υψηλό αλλεργιογόνο δυναμικό για αλλεργικά άτομα. 

Έτσι, ο καθορισμός του πρωτεϊνικού περιεχομένου των φυτικών ελαίων 
που παραλαμβάνονται σε διάφορα στάδια εξευγενισμού είναι ζωτικής σημα
σίας, αφού η έγκυρη πληροφόρηση για τις συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών σε 
αυτά μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό των κατωτέρων ορίων δραστικότη
τας από κλινικές μελέτες. Οι δημοσιευμένες τιμές συγκεντρώσεων πρωτεϊνών 
σε φυτικά έλαια ποικίλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τις κατώτερες των 
0.02 μσ/πιΐ (σε πλήρως εξευγενισμένα έλαια) έως τις μεγαλύτερες της τάξης 
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των 3.000 μς/ηιΐ (σε έλαια που δεν έχουν υποστεί εξευγενισμό, όπως το παρ

θένο ελαιόλαδο). Γενικά, οι τιμές αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του ελαίου, τη 

μεθοδολογία του εξευγενισμού, καθώς και από τις μεθόδους εκχύλισης και 

προσδιορισμού των πρωτεϊνών (3-5). Σχετικά με την ανοσοδραστικότητα πρω

τεϊνικών συστατικών των φυτικών ελαίων, ορισμένες μάρκες αραχιδέλαιου 

καθώς επίσης καρυδέλαιου, αμυγδαλέλαιου, φουντουκέλαιου, καλαμποκέλαι-

ου και ορισμένων άλλων φυτικών ελαίων παρουσιάζουν μια ευρέως μεταβλητή 

ανοσοδραστικότητα με τα δείγματα αραχιδελαίου να δείχνουν τη μεγαλύτερη 

σύνδεση IgE (4). Γενικά, αλλεργικές αντιδράσεις που να αποδίδονται σε φυτι

κά έλαια είναι λίγες και οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με το αραχιδέ-

λαιο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αλλεργικών αντιδράσεων που σχετίζονται 

με την πρόσληψη σογιέλαιου, ηλιέλαιου, σησαμέλαιου, καρυδέλαιου και ελαί

ου ινδικής καρύδας. Αντίθετα, δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αλλεργικών 

αντιδράσεων σε άλλα κύρια βρώσιμα έλαια, όπως το ελαιόλαδο και το καλα-

μποκέλαιο. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι πρωτεΐνες των 

τελευταίων αυτών ελαίων είναι λιγότερο αλλεργιογόνες από αυτές των άλλων 

φυτικών ελαίων. Γενικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τόσο το αραχιδέλαιο 

όσο και τα έλαια από καρπούς ακροδρύων, ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευ

ής και επεξεργασίας τους, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κινδύνους σε 

αλλεργικά άτομα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγάλη σημασία στην ανίχνευση 

κρυμμένων αλλεργιογόνων σε διάφορα τρόφιμα και προϊόντα τροφίμων στα 

οποία έχουν προστεθεί ή έχουν νοθευθεί με πιθανά αλλεργιογόνα φυτικά 

έλαια. Στην τελευταία περίπτωση, για την αντιμετώπιση της νοθείας του παρθέ

νου ελαιολάδου με το φθηνότερο φουντουκέλαιο -η οποία αποτελεί και ένα 

σημαντικό οικονομικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση- απαιτείται η 

ανάπτυξη ευαίσθητων αναλυτικών μεθόδων για την ανίχνευση πιθανών αλλερ

γιογόνων πρωτεϊνών του φουντουκελαίου στο ελαιόλαδο. 

Η εισαγωγή νέων πρωτεϊνών σε τρόφιμα μέσω ΓΤΟ περιέχει κάποιο κίνδυ

νο πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων σε άτομα ευαίσθητα στην εισαγόμενη 

πρωτεΐνη καθώς και κίνδυνο ευαισθητοποίησης ορισμένων ατόμων. Εντούτοις 

δεν υπάρχουν έγκυρες δοκιμές για την πρόγνωση του αλλεργιογόνου δυναμι-
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κου τέτοιων τροφίμων και ως εκ τούτου απαιτείται η ανάπτυξη μοντέλων τροφι

κών αλλεργιών (in vivo και in vitro) για την αξιολόγηση του. Ιδιαίτερα όταν για 

τον οργανισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για τη γενετική τροποποίηση δεν 

υπάρχει ιστορικό αλλεργιογόνου δράσης, δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ευαι

σθητοποιημένα άτομα για κλινικές μελέτες. Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση ή 

η πρόγνωση αλλεργιογόνου δράσης βασίζεται σε μια έμμεση αναλυτική μεθο

δολογία. Τα επιμέρους στάδια της ανάλυσης περιλαμβάνουν υπολογιστικές 

μεθόδους (in silico) για την ταυτοποίηση ομολογίας ακολουθιών με γνωστές 

αλλεργιογόνες πρωτεΐνες, ειδική ή στοχοθετημένη διαλογή ορών για διασταυ

ρούμενες αντιδράσεις IgE με γνωστά αλλεργιογόνα, μελέτες πεπτικότητας των 

πρωτεϊνών με προσομοιωμένα γαστρικά ή/και εντερικά υγρά καθώς και μελέτες 

με πειραματόζωα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για να υποθέσουμε 

ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι περισσότερο ή λιγότερο αλλερ-

γιογόνοι από τους αντίστοιχους φυσικούς οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, δεν 

μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση ανάπτυξης ενός τροφίμου ή ενός 

συστατικού τροφίμου που θα προέρχεται από έναν ΓΤΟ και θα παρουσιάζει ένα 

δυναμικό ευαισθητοποίησης παρόμοιο με αυτό του φιστικιού (6). 
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Η ασφάλεια των τροφίμων 
και ο ρόλος της βιομηχανίας* 

Ρόδιος Γάμ6ρος 
Πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒΤ 

Όροι ποιότητας σία τρόφιμα 

• Ασφάλεια του καταναλωτή 
• Διατροφικές ιδιότητες 
• Γευστική απόλαυση 
• Ευκολία στη χρήση 

* 0 κ. Γαμβρός δεν μας έδωσε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του. Αντ' αυτού παραθέτου
με μόνο τις διαφάνειες που χρησιμοποίησε. 
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Ασφάλεια 
• Απαίτηση ασφάλειας «από το χωράφι στο 

τραπέζι» 
• Ο ρόλος της Βιομηχανίας κεντρικός γιατί: 

- Συμβάλλει με τα συστήματα αυτοελέγχου >90% 
στην ασφάλεια των τροφίμων 

- Δίνει στις ανώνυμες πρώτες ύλες «όνομα & 
επώνυμο» 

• Η συμμετοχή όμως όλων είναι απαραίτητη 

Γευστική ποιότητα 

Τρώμε για να απολαμβάνουμε 
• Σημείο διαφοροποίησης στον καθημερινό 

ανταγωνισμό 
• Στρατηγική παράμετρος για την εμπορική 

επιτυχία κάθε προϊόντος 
• Όταν το brand πείθει για την ασφάλεια τότε «η 

γεύση πουλάει» 
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Διατροφικές ιδιότητες 

Τρώμε για να τρεφόμαστε 

• Η σωστή διατροφή βασική προϋπόθεση για καλή 
υγεία 

• Απαιτείται: 
- Σωστή ενημέρωση 
- Επάρκεια διατροφικά πλεονεκτικών τροφίμων 
- Έρευνα 
- Νομοθετικό πλαίσιο για εμπορία 

Ασφάλεια τροφίμων 1 
Φαντασιώσεις Πραγματικότητα 

Κινδυνεύουμε από Η αποτελεσματικότητα των 
πολλούς κίνδυνους για μηχανισμών ελέγχου και η 
τους οποίους ακούμε επιστημονική έρευνα μάς 
καθημερινά. προειδοποιούν εγκαίρως ώστε 

να προφυλασσόμαστε από 
τους κινδύνους. 

• Έχουμε την περισσότερη ασφάλεια στα τρόφιμα 
από ποτέ 

• Βιώνουμε τη σύγχυση risk assessment με risk 
management 
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Ασφάλεια τροφίμων 2 
Φαντασιώσεις 
Κινδυνεύουμε από τα 
«μεταλλαγμένα». 

Πραγματικότητα 
Δεν υπάρχουν «μεταλλαγμένα». 
Υπάρχουν ορισμένες πρώτες ύλες που 
προέρχονται από Γενετικά 
Τροποποιημένους Οργανισμούς, που 
κρίθηκαν ασφαλείς με επιστημονικά 
κριτήρια. Ακολουθείται η σχετική 
νομοθεσία όταν χρησιμοποιούνται. 

• Και οι φανατικότεροι πολέμιοί τους δεν τολμούν σε σοβαρές 
συζητήσεις να ισχυρισθούν ότι είναι επικίνδυνα. Μιλούν για 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Λόγω της πιθανής μαζικότητας στην εξάπλωση τους οφείλουμε να 
παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξη τους. 

Ασφάλεια τροφίμων 3 
Φαντασιώσεις 
Η Βιομηχανία παράγει 
επικίνδυνα τρόφιμα. 

Πραγματικότητα 
Η ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη όλης της 
αλυσίδας «από το χωράφι στο πιάτο». 
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα 
περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται 
στην αρχή (πρωτογενής παραγωγή) και 
στο τέλος (μαζική εστίαση, χρήση από 
καταναλωτές). 

• Η ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και HACCP από τις 
βιομηχανίες έχει συμβάλει σημαντικά στη Βελτίωση της 
κατάστασης. 
• Τα περισσότερα προβλήματα εξακολουθούν να 
προέρχονται από κλασικές αιτίες (μικροβιολογικές). 
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Ιχνηλασιμότητα 
Φαντασιώσεις 
Η βιομηχανία πρέπει να 
τηρεί στοιχεία 
ιχνηλασιμότητας από τις 
πρώτες ύλες μέχρι τη 
λιανική. 

Πραγματικότητα 
Η ιχνηλασιμότητα είναι κοινή ευθύνη 
όλης της αλυσίδας «από το χωράφι στο 
πιάτο». 
Για να έχει νόημα πρέπει όλοι να τηρούν 
αρχεία σύμφωνα με την αρχή -1 /+1 . 
Η Βιομηχανία «νοιάζεται» γιατί έδωσε 
όνομα στα προϊόντα. 

• Η ιχνηλασιμότητα δεν δημιουργεί ασφαλή τρόφιμα, δίνει όμως 
ουσία στα μέτρα ασφάλειας. 

•Είναι εργαλείο risk management και όχι risk prevention. 

Ποιότητα τροφίμων 

Φαντασιώσεις 
Τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα είναι ποιοτικά 
υποβαθμισμένα. 

Πραγματικότητα 
Η προτίμηση του καταναλωτή είναι το 
βασικό ζητούμενο. 
Αν θα σχεδιάσει τα προϊόντα της η κάθε 
εταιρεία σαν κοινά τρόφιμα ή σαν 
παραδοσιακά «ονομασίας προέλευσης» ή, 
τέλος, με διατροφικές ιδιότητες είναι 
θέμα στρατηγικής. 

• Διατρεφόμαστε κατά 6άση με επεξεργασμένα τρόφιμα 
μακριά από τις πηγές των πρώτων υλών. Όλα έχουν 
ρόλο και θέση στο καλάθι μας. 
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Διατροφή και υγεία 1 
Πρανυατικότητα 
Η Βιομηχανία επενδύει σε έρευνα για ήπιες 
επεξεργασίες βελτιώνοντας συνεχώς τη 
διατροφική αξία των προϊόντων της. 
Ακόμη, η βιομηχανία τροφίμων αναπτύσσει 
τρόφιμα με ευεργετικές ιδιότητες για τη 
διατήρηση της υγείας υγιών ατόμων. 

Φαντασιώσεις 

Τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα δεν είναι 
θρεπτικά. 

Τα επεξεργασμένα 
τρόφιμα δεν είναι 
υγιεινά. 
• Η ανάπτυξη ευεργετικών τροφίμων αποτελεί συνεισφορά της 

βιομηχανίας σε μια ποικιλία διατροφικών επιλογών. 
• Για να παίξουν τον ρόλο τους όμως, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να 

διαδοθούν ευρέως. 

Διατροφή και υγεία 2 
Φαντασιώσεις Πρανυατικότητα 
Η σχέση διατροφής και Η σχέση διατροφής και υγείας βρίσκεται 
υγείας είναι θέμα που στην καρδιά της προστασίας και 
πρέπει να ρυθμίζεται προαγωγής της δημόσιας υγείας. Η 
από την πολιτεία. επίλυση του προβλήματος απαιτεί 

συνεργασία όλων των φορέων. 

• Η σχέση διατροφής και υγείας απαιτεί πολύ ευρύτερες δράσεις από τα 
κατασταλτικά μέτρα που προκρίνει η Δημόσια Διοίκηση. 

• Με τη μονόπλευρη προσέγγιση της Δημόσιας Διοίκησης, η Αγωγή 
Υγείας έχει καταντήσει κενό γράμμα. 
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Είναι πιο ασφαλή τα τρόφιμα 
για τον καταναλωτή σήμερα; 

Μύθος ή πραγματικότητα; 

Κωνσταντίνος ΜαΜίδης 
Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Γεωργικών Προϊόντων, ΕΘΙΑΓΕ 

ίναι πιο ασφαλή τα τρόφιμα σήμερα για τον καταναλωτή; Αυτό αποτε

λεί μύθο ή πραγματικότητα; Η έντονη δημοσιότητα και η ανησυχία 

που έχουν προκαλέσει στους καταναλωτές οι διατροφικοί κίνδυνοι 

-όπως της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, διοξινών, κ.λπ.- έχουν δημιουργή

σει την εντύπωση σε μεγάλη μερίδα των καταναλωτών ότι οι κίνδυνοι που προ

κύπτουν από τη διατροφή τους είναι πολύ πιο αυξημένοι σήμερα απ' ό,τι στο 

παρελθόν. Πιστεύουμε ότι αυτή η εντύπωση αποκλίνει από την πραγματικότητα 

κι αυτό θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε με επιχειρήματα. 

Οι διατροφικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. 
Μία προσέγγιση στηρίζεται στην πηγή προέλευσης: α. Ενδογενείς της πρώτης 
ύλης, 6. Περιβαλλοντικοί, και γ. Ανθρωπογενείς. 

Οι διαχωριστικές γραμμές αυτής της προσέγγισης δεν είναι απόλυτα 

σαφείς σε κάποιες περιπτώσεις, εντούτοις αποτελούν μια αξιόπιστη προσέγγι

ση για την παρούσα καταγραφή σκέψεων. 
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Α. ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 

Τοξικές ουσίες μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένα προϊόντα φυτικής ή ζωι
κής προέλευσης. Η τοξική ουσία μπορεί να χαρακτηρίζει την πρώτη ύλη ή 
να παράγεται κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η τοξικότη
τα μπορεί να αναφέρεται σε όλο τον πληθυσμό ή σε ευαίσθητες ομάδες 
του πληθυσμού. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κίνδυνοι είναι γνωστοί. Οι πρώτες 
ύλες αυτές δεν προωθούνται για κατανάλωση ή χρησιμοποιούνται φυσικοχημι
κές μέθοδοι για αδρανοποίηση ή απομάκρυνση των τοξικών ουσιών. 

Επίσης, στις περιπτώσεις που τοξικές ουσίες παράγονται κάτω από ορισμέ
νες περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτές οι συνθήκες έχουν προσδιορισθεί έτσι 
ώστε να ελέγχονται επισταμένα τόσο οι συνθήκες όσο και η παραγωγή ή μη 
τοξικών ουσιών. 

Αλλεργιογόνες ουσίες. Ορισμένες πρώτες ύλες περιέχουν ουσίες (συνή
θως πρωτεϊνικά κλάσματα) που συμβάλλουν στην εκδήλωση αλλεργίας σε 
ορισμένες ομάδες του πληθυσμού. Μέσα από έρευνα έχουν εντοπισθεί οι 
πρώτες ύλες που περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες καθώς και ποιοι κατα
ναλωτές είναι ευαίσθητοι, έτσι ώστε να αποφεύγουν την κατανάλωση των 
συγκεκριμένων τροφίμων. Ωστόσο, σημαντικές παρεμβάσεις στον γενετι
κό κώδικα κατά τη διαδικασία δημιουργίας νέων ποικιλιών μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αλλεργιογόνων ουσιών. 

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Χημικοί επιμολυντές: Η έντονη εξωγεωργική δραστηριότητα έχει συμβά
λει στη μόλυνση του περιβάλλοντος (βαρέα μέταλλα, διοξίνες, κ.λπ.). Οι 
επιμολυντές αυτοί μπορεί με διάφορους τρόπους να εισέλθουν στη δια
τροφική αλυσίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν προσδιορισθεί αρκετοί 
χημικοί επιμολυντές που δεν ήταν γνωστοί, καθώς επίσης έχουν θεσπι
σθεί κανόνες για τον αυστηρό έλεγχο τόσο κατά την παραγωγική διαδι
κασία όσο και στο τελικό προϊόν. 
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EINAI ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΉ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΣΉΜΕΡΑ; ΜΎΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ; 
Βιολογικοί παράγοντες: Τα βακτήρια, που συνήθως αναπτύσσονται στα 

στάδια της μεταποίησης-συντήρησης και της τελικής παρασκευής του 

τροφίμου, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις. 

Αίτιο της τροφικής δηλητηρίασης μπορεί να είναι η ίδια η παρουσία του 

μικροοργανισμού ή οι τοξίνες που παράγουν. Σήμερα, όλες οι κατηγο

ρίες βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον καταναλωτή 

έχουν προσδιορισθεί. Επίσης έχουν καταγραφεί τα τρόφιμα που σχετίζο

νται με τις διάφορες τροφικές δηλητηριάσεις. Τέλος, έχουν καθορισθεί 

κανόνες υγιεινής, συνθηκών επεξεργασίας και συντήρησης που έχουν 

συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Σήμερα η Βιομηχανία τρο

φίμων έχει κατορθώσει να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο αυτό. 

Μη ορθές πρακτικές σε χώρους μαζικής εστίασης μπορεί να δημιουργή

σουν περιστασιακά προβλήματα. 

Μύκητες (μούχλα). Σε αντίθεση με τα βακτήρια, συνήθως αναπτύσσο

νται στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής -προκαλώντας σημαντικές 

ζημιές- καθώς και στο στάδιο συντήρησης των νωπών φυτικών προϊό

ντων. Ορισμένοι μύκητες κάτω από ορισμένες συνθήκες, τόσο στο στά

διο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και στα στάδια της συγκομιδής και 

της ξήρανσης, μπορούν να αναπτυχθούν και να παράγουν τοξικές ουσίες 

(μυκοτοξίνες). Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική έρευνα για τον 

προσδιορισμό μυκοτοξινών, σε ποια δηλαδή προϊόντα και υπό ποιες 

συνθήκες παράγονται. Βάσει αυτών των δεδομένων θεσπίζονται κανόνες 

ορθής γεωργικής πρακτικής καθώς και συντήρησης τους έτσι ώστε να 

περιορίζεται το πρόβλημα. Επίσης έχουν αναπτυχθεί αξιόπιστες μέθοδοι 

δειγματοληψίας και ανάλυσης που προσδιορίζουν τις τοξικές ουσίες σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα (ppb). Μύκητες μπορούν να αναπτυχθούν και σε 

μεταποιημένα τρόφιμα (γαλακτοκομικά κ.ά.) προκαλώντας συνήθως 

αισθητικό πρόβλημα και απώλειες σε προϊόν αλλά όχι συνήθως προβλή

ματα στην υγεία του καταναλωτή. 
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Γ. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η εντατικοποίηση της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας τα τελευ
ταία πενήντα χρόνια οδήγησε στην αυξημένη χρήση εισροών και σε ορι
σμένες περιπτώσεις μη ορθολογικών πρακτικών. Πολλά είναι τα παρα
δείγματα αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη χρήση χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων τα οποία, σε συνδυασμό με νέες ποικι
λίες που χαρακτηρίστηκαν «πράσινη επανάσταση», οδήγησαν στον υπερ-
τριπλασιασμό των αποδόσεων αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν προβλή
ματα μόλυνσης του περιβάλλοντος και υπολειμματικότητας χημικών 
παραγόντων στο προϊόν. Σήμερα τα προβλήματα έχουν εντοπισθεί και, 
όπως θα αναφερθεί παρακάτω, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες 
για έλεγχο και μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα μη ορθολογικής πρακτικής είναι η 
περίπτωση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (νόσος των τρελών αγελά
δων). Ορισμένοι επιστήμονες σκέφθηκαν ότι είναι σπατάλη να μην αξιο
ποιούνται τα υπολείμματα της τροφικής αλυσίδας (σφάγια ζώων). Έτσι 
εισήγαγαν ζωική πρωτεΐνη (υπολείμματα σφαγίων προβάτων) στην 
τροφή των αγελάδων. Επομένως παραβίασαν τη φύση, μετέτρεψαν τις 
αγελάδες από φυτοφάγα σε κρεατοφάγα. Τελικά ανακαλύψαμε έναν νέο 
παράγοντα (prions) που σε μεγάλο βαθμό ανέτρεψε τις μέχρι σήμερα 
βιολογικές μας γνώσεις, ο οποίος προκαλούσε γνωστή ασθένεια στα 
πρόβατα αλλά δεν είχε επιπτώσεις στον άνθρωπο. Η αγελάδα, με την 
παραβίαση της τροφικής αλυσίδας, αποτέλεσε τη γέφυρα για να περάσει 
ο μολυσματικός παράγοντας στον άνθρωπο. Η ερευνητική προσπάθεια 
μάς έδωσε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τον νέο μολυσματικό 
παράγοντα και να ελέγξουμε τις ανορθόδοξες πρακτικές έτσι ώστε να 
περιορίσουμε σημαντικά το πρόβλημα. 

Σήμερα, πάντοτε στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της παραγωγικής δια
δικασίας, άρχισε να γίνεται αποδεκτή η χρήση νέων ποικιλιών που προ
κύπτουν από τη χρήση της γενετικής μηχανικής, γνωστά ως ΓΤΟ (Γενετι
κά Τροποποιημένοι Οργανισμοί). Η γενετική μηχανική μάς δίνει τη 
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δυνατότητα σε πολύ σύντομο χρόνο να παρέμβουμε και να δημιουργή
σουμε μεταβολές που στη φύση θα έπαιρνε πολλές χιλιάδες χρόνια να 
συμβούν κι ίσως να μην συνέβαιναν ποτέ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου 
ειδικό επί του θέματος ούτε πολέμιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας 
εφόσον χρησιμοποιηθεί με σύνεση και όπου θεωρείται απολύτως ανα
γκαία. Εντούτοις, ένα σημαντικό ερώτημα που έχει τεθεί δεν απαντήθηκε 
από τους ειδικούς. Το ερώτημα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις των δια
τροφικών κινδύνων μέσα από τη διαδικασία της έρευνας κατορθώσαμε 
να προσδιορίσουμε τους παράγοντες και να βρούμε μηχανισμούς για να 
τους ελέγξουμε. Στην περίπτωση των ΓΤΟ, εφόσον μετά από ορισμένες 
δεκαετίες διαπιστώσουμε ότι μπορεί να προκαλέσουν κάποια προβλήμα
τα (αλλεργίες, κ.λπ.), θα έχουμε τον μηχανισμό να αναστρέψουμε και να 
ελέγξουμε τους παράγοντες αυτούς ή μήπως η διαφυγή των γονιδίων σε 
άλλα είδη θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες διαδικασίες; 

Ι Η αναγκαιότητα διακίνησης των προϊόντων σε μεγάλες αποστάσεις και 
συντήρησης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα συνέβαλε στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών μεταποίησης και συντήρησης. Στη διαδικασία αυτή 
χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες υποβοηθητικές των διαδικασιών μετα
ποίησης ή της συντήρησης του προϊόντος καθώς και νέα υλικά συσκευα
σίας. Στα πλαίσια αυτά διαπιστώθηκε ότι ορισμένες ουσίες μπορεί να 
μεταφέρονται από τη συσκευασία στο προϊόν είτε τα ίδια τα πρόσθετα ή 
υποβοηθητικές ουσίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, έχουν θεσπισθεί αυστηροί κανόνες απο
κλεισμού χρήσης ορισμένων ουσιών και πολύ χαμηλών επιπέδων προ
σθήκης ή υπολειμματικότητας. Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι χημικές 
ουσίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια συνθηκών μεταποίησης 
μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και έχουν θεσπισθεί κανό
νες ορθής πρακτικής κατά τη μεταποίηση, έτσι ώστε να μειώνεται ο κίν
δυνος δημιουργίας αυτών των ουσιών. 

S Τέλος, η τάση των καταναλωτών να εμπλουτίζουν το διαιτολόγιο τους με 
νέες γεύσεις (διότι πλέον στις αναπτυγμένες χώρες η διατροφή δεν απο
βλέπει κατά βάση στην κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών αλλά 
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αποτελεί βασικό στοιχείο απόλαυσης και διασκέδασης) συνέβαλε στη 
σημαντική χρήση πρόσθετων που δεν αποβλέπουν στη συντήρηση αλλά 
στην αύξηση του αισθητηριακού αποτελέσματος (χρωστικές, αρωματικές, 
γλυκαντικές ουσίες, κ.ά.). Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε ότι 
ορισμένες από αυτές μπορεί να προκαλούν βλάβη στον καταναλωτή. 
Σήμερα έχουν θεσπισθεί αυστηρά κριτήρια για την έγκριση χρήσης 
ουσιών όπως και για τα αποδεκτά επίπεδα και έχουν αποκλεισθεί αρκε
τές ουσίες που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. 

ΤΕΛΙΚΆ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΌΜΑΣΤΕ ΣΉΜΕΡΑ; 

Αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα από ένα πλέγμα που στοιχειοθετείται, 
όπως το διάγραμμα 1, με τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

α. Έρευνα, β. Νομοθετικές ρυθμίσεις, γ. Τεχνολογικές παρεμβάσεις, και 
δ. Έλεγχος. Μπορούμε να πούμε ότι οι διατροφικοί κίνδυνοι που απειλούν 
τον άνθρωπο βρίσκονται σήμερα περισσότερο από ποτέ υπό έλεγχο και 
έχουν μειωθεί σημαντικά. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφή
σουμε τα βασικά στοιχεία του πλέγματος που προαναφέραμε. 

Έρευνα . 

Προσδιορισμός 
κινδύνου / 

Βαθμός και επίπεδο 
επικινδυνότητας 

Διάγραμμα 1 Μείωση κινδύνου 

Νομοθετικές 
ρυθμίσεις 

Έλεγχος 

Τεχνολογικές 
παρεμβάσεις 
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α. Έρευνα: Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα έχει συμβάλει τα μέγιστα 

στον προσδιορισμό βλαπτικών παραγόντων που στο παρελθόν ήταν άγνωστοι. 

Βλαπτικοί παράγοντες που ήταν άγνωστοι και καταναλώνονταν ανεξέλεγκτα 

σήμερα έχουν προσδιορισθεί και ελέγχονται αυστηρά για την παρουσία τους, 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μυκοτοξίνες. Επίσης, κατόπιν έρευνας έχουν 

καθορισθεί οι πρακτικές παραγωγής ή οι τεχνολογικές παρεμβάσεις, έτσι ώστε 

οι βλαπτικοί παράγοντες να εξαλείφονται είτε -όπου αυτό δεν είναι δυνατόν-

να περιορίζονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σημαντική επίσης είναι η συμβολή 

της έρευνας στην ανάπτυξη αναλυτικής τεχνολογίας σε επίπεδο προσδιορισμού 

ppb (μέρη στο δισεκατομμύριο). Επομένως σήμερα μπορούμε να προσδιορί

σουμε βλαπτικές ουσίες σε υποχιλιοπλάσια επίπεδα από ό,τι στο παρελθόν. 

Τέλος, χάρη στην έρευνα, έχουν προσδιορισθεί οι ελάχιστες αποδεκτές ποσό

τητες των βλαπτικών ουσιών, έτσι ώστε να θεσπίζονται ελάχιστα αποδεκτά επί

πεδα τα οποία δεν προκαλούν Βλάβη στον καταναλωτή σε περιπτώσεις που ο 

απόλυτος μηδενισμός στα προϊόντα δεν είναι τεχνολογικά εφικτός. 

6. Νομοθετικές ρυθμίσεις: Βάσει των δεδομένων της έρευνας έχουν 

θεσπισθεί ελάχιστα όρια παρουσίας για πάρα πολλές ουσίες καθώς και επίση

μες μέθοδοι δειγματοληψίας και αναλυτικές μέθοδοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

θεωρείται ότι επιβάλλει τις αυστηρότερες ρυθμίσεις, ενώ το FDA (Food and 

Drag Administration) των ΗΠΑ κινείται σε παραπλήσιο επίπεδο. Τέλος, ο 

Codex Alimentarius του FAO εργάζεται εντατικά όσον αφορά τη θέσπιση 

αυστηρών προδιαγραφών για το διεθνές εμπόριο. 

γ. Τεχνολογικές παρεμβάσεις: Η εμπειρία των προβλημάτων που προέκυ

ψαν από την εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας κατά τις προηγούμε

νες δεκαετίες καθώς και τα πορίσματα ερευνητικών εργασιών μάς έχουν οδηγή

σει στη θέσπιση διαδικασιών ορθής γεωργικής πρακτικής, έτσι ώστε η παρουσία 

των βλαπτικών ουσιών να έχει περιοριστεί σημαντικά. Οι απαιτήσεις των κατανα

λωτών κι επίσης η επίτευξη των χαμηλών ορίων που έχουν θεσπισθεί νομοθετι

κά την τελευταία δεκαετία έχουν προωθήσει την προσπάθεια παραγωγής πιστο

ποιημένων προϊόντων. Οι δύο κύριες κατηγορίες πιστοποιημένων προϊόντων 

είναι τα προϊόντα ολοκληρωμένης παραγωγής και τα βιολογικά προϊόντα. 
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Στον τομέα της συντήρησης και μεταποίησης έχουν θεσπισθεί κανόνες 
ορθής πρακτικής (GMP) καθώς και το HACCP που εξασφαλίζει αυστηρούς 
ελέγχους στα ευαίσθητα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε να δια
σφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος. Επιπλέον, η χρήση των διαφόρων πρό
σθετων γίνεται σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες επιπέδου χρήσης προϊόντων. 
Επίσης επιτρέπονται και έλεγχοι για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι κανόνες 
αυτοί τηρούνται. 

δ. 'Ελεγχος: Ο έλεγχος τόσο από τους παραγωγικούς φορείς όσο και από 
τους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Τα ποσά που διατίθενται από τους παραγωγικούς φορείς για να εξα
σφαλίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος έχουν παρομοίως αυξηθεί 
σημαντικά. Οι έλεγχοι καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικα
σίας, από το χωράφι μέχρι το τελικό προϊόν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Είναι τελικά πιο ασφαλή τα τρόφιμα; 

- Η αύξηση του αριθμού των κινδύνων οφείλεται κυρίως σε καταγραφή 
κινδύνων που προϋπήρχαν και με τα νέα δεδομένα σήμερα προσδιορίζο
νται και ελέγχονται. 

- Οι κίνδυνοι που προέκυψαν από την εντατικοποίηση της παραγωγής σε 
μεγάλο Βαθμό έχουν εντοπισθεί και αναπτύχθηκαν αξιόπιστα συστήματα 
ελέγχου. 

- Το νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζεται πιο ολοκληρωμένο και πιο αυστηρό. 

- Ο έλεγχος είναι επίσης πιο ολοκληρωμένος, καθώς αυξάνονται οι δυνα

τότητες στο αναλυτικό επίπεδο. 

Επομένως μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι σήμερα τα τρόφιμα είναι πιο 
ασφαλή απ' ό,τι στο παρελθόν, κι ωστόσο οι κόποι και το κόστος που καταβάλ
λονται για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να συνεχισθούν και μάλιστα 
να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο. 
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Έ λ ε γ χ ο ς της τριχινέλλωσης 
για την ασφάλεια των τροφίμων 

ζωικής προέλευσης 

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος 
Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Παρασιτολογίας 

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

το Βιβλίο του Ντοστογιέφσκι Έγκλημα και τιμωρία, το οποίο γράφτηκε 
το 1866, ο βασικός ήρωας Ρασκόλνικωφ αναφέρει αποσπασματικά ότι 
«όλος ο κόσμος είχε προσβληθεί από μια νέα καταστροφική ασθένεια, 

μια μάστιγα-πληγή που είχε έρθει στην Ευρώπη από τα 6άθη της Ασίας. Κάποια 
νέα είδη τριχίνας, λες και διακατέχονταν από εξυπνάδα και θέληση, προσέβαλ
λαν τους ανθρώπους και τους οδηγούσαν στον θάνατο. Ολόκληρες πόλεις και 
χωριά εξαφανίστηκαν εξαιτίας αυτού του κακού». Η χρήση της λέξης «τρίχινα» 
στο πρωτότυπο κείμενο δείχνει πως αυτό το παράσιτο, που ανακαλύφθηκε το 
1835 και συνδέθηκε με τη μόλυνση του κρέατος το 1860 (Campbell, 1983), 
ήταν από τότε μια παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. 

Η ανακάλυψη του James Paget, ενός Βρετανού φοιτητή πριν από 165 χρό

νια, έδωσε τις βάσεις για την ακριβή περιγραφή προνυμφών Trichinella spiralis, 
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τις οποίες εντόπισε σε ασθενή που είχε πεθάνει από πνευμονική φυματίωση. Το 

ίδιο κιόλας έτος, ο ζωολόγος Richard Owen εξέτασε το δείγμα και του έδωσε 

την ονομασία Trichina spiralis, η οποία άλλαξε και καθιερώθηκε σε Trichinella 

από τον Railliet ro 1895 (Miyazaki, 1991). 

Προνύμφες Trichinella spiralis ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά σε ζώα 

από τον Leidy το 1846, ο οποίος παρατήρησε την ύπαρξη προνυμφικών 

κυστών σε μυϊκούς ιστούς χοίρου και συνειδητοποίησε ότι ήταν ίδιες με αυτές 

που είχαν περιγραφεί στον άνθρωπο. Ενδείξεις ότι η μόλυνση προερχόταν 

από την κατανάλωση ζωντανών προνυμφών από προσβεβλημένο κρέας προέ

κυψαν κατά τη δεκαετία του 1850, έπειτα από πειράματα σε σκύλους και άλλα 

ζώα. 

Ο βιολογικός κύκλος του παρασίτου περιγράφτηκε από τους Leuckart και 

Virchow το 1859, ενώ το 1860 ο Zenker παρατήρησε την ενήλικη μορφή του 

σε ανθρώπινο έντερο. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της βιολογίας του γένους 

Trichinella ήταν γνωστό από τη δεκαετία του 1870, παρά τα ελλιπή μέσα εκεί

νης της εποχής (Ljungstrom et al., 1998). 

Τα τελευταία 25 χρόνια, έντεκα είδη τριχινέλλας έχουν ταυτοποιηθεί με 
μεθόδους μοριακής βιολογίας (Pozio et al., 1992; La Rosa et al.,1992; Pozio 
and La Rosa,2000). Όλα αυτά τα είδη είναι παθογόνα για τον άνθρωπο και 
έχουν την ικανότητα να εγκυστώνονται στους μυς, εκτός από την Trichinella 
pseudospiralis, την Trichinella papuae και την Trichinella Zimbabwensis που 
δεν σχηματίζουν κύστες. Το ευρύ φάσμα ξενιστών και το γεγονός ότι μαρσιπο
φόρα, πουλιά και ερπετά ενδέχεται να προσβληθούν οδηγούν στην υπόθεση 
ότι το γένος Trichinella μπορεί και να συνδεόταν με σαρκοφάγους δεινόσαυ
ρους και προϊστορικά θηλαστικά. 

Τα πρώτα ανθρωποειδή πιθανολογείται ότι προσεβλήθησαν από το παράσι

το αυτό όταν εγκατέλειψαν τη ζωή στα δέντρα και κατέλαβαν την αφρικάνικη 

σαβάνα, αλλάζοντας παράλληλα διατροφικές συνήθειες από φυτοφάγα σε 

σαρκοφάγα. Η εξημέρωση των χοίρων, πριν από δέκα χιλιάδες χρόνια στην 

Ασία, δημιούργησε μια μόνιμη δεξαμενή παρασίτων για τον άνθρωπο. 

160 



Χα
ρα

κτ
ηρ

ισ
τικ

ά 
ει

δώ
ν 

Tr
ic

hi
ne

ll 

Γο
νό

τυ
πο

ι 
Tr

ic
hi

ne
lla

 

Τ.
 s

pi
ra

lis
 

(T
l) 

Τ.
 n

at
iv

a 
(T

2)
 

T.
br

ito
vi

 
(T

3)
 

Τ.
 

ps
eu

do
sp

ira
lis

 
(Τ

4)
 

Τ.
 m

ur
re

lli
 

(Τ
5)

 

(Τ
6)

 

Τ.
 n

el
so

ni
 

(Τ
7)

 

(Τ
8)

 

(Τ
9)

 

Τ.
 

pa
pu

ae
 

(Τ
10

) 

Τ.
 

zim
ba

bw
en

sis
 

—
 

_ 
_ 

_
j 

Γε
ω

γρ
αφ

ικ
ή 

κα
τα

νο
μή

 

Π
αγ

κό
σμ

ια
 

Α
ρκ

τι
κέ

ς 
&

 
Υ

πο
αρ

κτ
ικ

ές
 π

ερ
ιο

χέ
ς 

Εύ
κρ

ατ
η 

ζώ
νη

 

Π
αγ

κό
σμ

ια
 

Ν
εο

αρ
κτ

ικ
ές

 π
ερ

ιο
χέ

ς 

Β
όρ

ει
ο 

κλ
ίμ

α,
 Α

ρκ
τι

κή
 

Τρ
οπ

ικ
ή 

ζώ
νη

 

Β
όρ

ει
α 

Α
φρ

ικ
ή 

Ια
πω

νί
α 

Ν
έα

 Γ
ου

ιν
έα

 

Ζι
μπ

άμ
πο

υε
 

Ξ
εν

ισ
τέ

ς 

Χ
οί

ρο
ς,

 Α
γρ

ιο
γο

ύρ
ου


νο

, Α
ρκ

ού
δα

, 
Ά

λο
γο

, 
Α

λε
πο

ύ 

Α
ρκ

ού
δα

, 
Ά

λο
γο

 

Α
γρ

ιο
γο

ύρ
ου

νο
, 

Ά
λο

γο
 

Π
ου

λι
ά,

 Π
αμ

φά
γα

 
Θ

ηλ
ασ

τι
κά

 

Α
ρκ

ού
δα

 

Α
ρκ

ού
δα

 

Χ
οί

ρο
ς 

Λ
ιο

ντ
άρ

ι 

Ά
γρ

ια
 

σα
ρκ

οφ
άγ

α 
ζώ

α 

Π
ον

τί
κι

α,
 Χ

οί
ρο

ι, 
Κ

ρο
κό

δε
ιλ

οι
 

Π
ον

τί
κι

α,
 Χ

οί
ρο

ι, 
Κ

ρο
κό

δε
ιλ

οι
 

Μ
ετ

αδ
οτ

 

Υ
ψ

η 

Υ
ψ

η 

Μ
έτ

ρ 

Μ
έτ

ρ 

Χ
αμ

η 

Χ
αμ

η 

Υ
ψ

η 

Χ
αμ

η - - ? 
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Τα τεΛευταία χρόνια, η τριχινέλΛωση θεωρείται αναδυόμενη νόσος Λόγω της 

αύξησης των κρουσμάτων. Η τριχινέλΛωση είναι συνηθισμένη σε αγροτικές 

περιοχές (ειδικά της Νοτίου Αμερικής και της Ασίας), αΛΛά σπάνια σε αστικές 

περιοχές. Παρ' όλα αυτά, πάνω από έξι χιλιάδες ασθενείς στην ΕΕ προσεβλήθη

σαν από την ασθένεια τα τελευταία 25 χρόνια (Pozio,1998), ενώ μια έρευνα που 

διεξήχθη το 1998 έδειξε τουλάχιστον 791 περιστατικά προσβολής στη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία (Ancelle et al., 1990; Dupouy-Camet,1999). 

ΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ TRICHINELLA SPIRALIS 

Οι προνύμφες της Trichinella spiralis εντοπίζονται στους γραμμωτούς μυϊκούς 

ιστούς του ανθρώπου και των ζώων που μολύνονται μετά από την κατάποση 

ωμού ή ανεπαρκώς ψημένου κρέατος, το οποίο περιέχει προνύμφες του παρασί-

Εικ. 1 
Ο βιολογικός κύκλος 
της Trichinella spiralis 

Φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ά (κόκκινα) 
και ασβεστοπο ιημένα 
τροφ ι κά κύτταρα 

Η π ρονύμφ 
ωρ ιμάζε ι στον 
μυϊκό ιστό 

Οι νεογέννητη 
προνύμφη 
ε ισέρχετα ι 
στα σκελετ ικά 
μυϊκά κύτταρο 

Οι προνύμφες εισέρχονται στον ξενιστή 
μέσω ωμού ή ατελώς ψημένου κρέατος 

Οι προνύμφες 
"ελευθερώνονται", 
από τ α τ ρ ο φ ι κ ά 
κύτταρα, στο στομάχι 

Εισέρχονται 
στο λεπτό έντερο 

Το θηλυκό 
εναποθέτει τις 
νεογέννητες 
προνύμφες, 
ο ι οποίες 
εισέρχονται 
στη λυμφατική 
κυκλοφορία 
ή στην 
κυκλοφορία 
αίματος 
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Em. 2 
Προνυμφη Trichinella 
spiralis εντός τροφικού 
κυττάρου 

του. Οι προνύμφες απελευθερώνονται μετά την πέψη του μολυσμένου κρέατος 

στο στομάχι και αναπτύσσονται σε ενήλικα παράσιτα, τα οποία διαπερνούν τον 

βλεννογόνο του εντέρου. Μετά τη γονιμοποίηση, το θηλυκό γεννάει νέες προ

νύμφες, οι οποίες μεταναστεύουν μέσω της κυκλοφορίας το αίματος στους γραμ

μωτούς μυϊκούς ιστούς όπου και εγκυστώνονται στο τροφικό κύτταρο. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΙΧΙΝΕΛΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΝ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο 

Τα κλινικά συμπτώματα τριχινέλλωσης στον άνθρωπο είναι πυρετός, περιο-

φθαλμικό οίδημα, μυαλγία, διάρροια και κοιλιακός πόνος. Οι επιπλοκές που 

μπορεί να εμφανιστούν λόγω της προσβολής είναι μυοκαρδίτιδα, εγκεφαλίτι-

δα, οφθαλμικές αλλοιώσεις, δύσπνοια, απώλεια πρωτεϊνών λόγω διάρροιας 

και σπάνια θάνατος (20 θάνατοι σε 10.000 περιστατικά τριχινέλλωσης, 

Kociecka, 2000). 
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Εικ. 3 
Περιοφθαλμικό οίδημα σε 

ασθενή με τριχινέλλωση 

Ε Π Ι Δ Η Μ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Ρ Ι Χ Ι Ν Ε Λ Λ Ω Σ Η Σ 

Η Trichinella spiralis είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα παράσιτα που προ

σβάλλουν τον άνθρωπο και τα άλλα θηλαστικά σε όλο τον κόσμο, εμφανιζόμε

νο στα περισσότερα κλίματα εκτός από τις έρημους (Dupouy-Camet, 2000). Το 

εμπόριο των χοίρων και η μετανάστευση των καφέ ποντικιών (Rattus 

norvegirus) από την Ασία αποτέλεσαν την αιτία της εξάπλωσης του παρασίτου 

στην Ευρώπη, ενώ ο αποικισμός από τους Ευρωπαίους μπορεί να είναι υπαί

τιος για την εξάπλωση στη Βόρεια, Κεντρική, Νότια Αμερική και Νέα Ζηλανδία. 

Εικ. 4 
Παγκόσμια 

εξάπλωση της 
Trichinella 

spiralis 
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Όλα τα είδη της Trichinella είναι μολυσματικά στον άνθρωπο. Η μόλυνση 
του ανθρώπου με τριχινέλλωση γίνεται συνήθως με την κατανάλωση ωμού ή ατε
λώς μαγειρεμένου ή ψημένου μολυσμένου κρέατος από χοιρινά και θηράματα 
κυνηγίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιστατικά τριχινέλλωσης σε ανθρώπους 
έχουν παρατηρηθεί από την κατανάλωση θηραμάτων, κρέατος αλόγου, χοιρινών 
προερχομένων από εκτατικές εκτροφές αλλά ποτέ από εντατικές εκτροφές 
(Pozio, 1998; Boireau et al., 2000). Το κύριο αίτιο τριχινέλλωσης στην Ευρώπη 
από κατοικίδια χοιρινά είναι η Trichinella spiralis. Τα είδη που βρίσκονται συνή
θως στα θηράματα είναι Trichinella britovi, Trichinella nativa και Trichinella 
pseudospiralis. Η διαπίστωση ότι τα είδη Trichinella zimbabwensis και Trichinella 
papuae είναι μολυσματικά σε κροκοδείλους επιβάλλει τον έλεγχο του κρέατος 
ερπετών που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (Kapel, 2000; Mukaratirwa 
and Foggin, 1999; Pozio et al., 2002; Pozio et al., 2004a,b). 

Στην Ελλάδα η Trichinella spiralis ανακαλύφθηκε το 1946. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας δύο επιδημίες τριχινέλλωσης. Συνολι
κά έχουν νοσήσει 38 άτομα και σημειώθηκε ένας θάνατος. Η επίπτωση της 
νόσου στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται σε 0,65% ενώ το ποσοστό των 
μολυσμένων χοίρων σε 0,02% και θεωρείται υψηλό (Χατζηγώγος,1988). 

Τα αίτια που εξακολουθούν να καθιστούν παρούσα την τριχινέλλωση δια
κρίνονται σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. Τα πρωτεύοντα αίτια είναι το 
κόστος των συστημάτων ελέγχου και η χωρίς έλεγχο κατ' οίκον σφαγή χοιρι
νών. Τα δευτερεύοντα αίτια είναι οι κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές, οι αλλα
γές στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, οι νέες πηγές μόλυνσης, η 
αύξηση του εμπορίου και του τουρισμού, η κατάρρευση των κτηνιατρικών υπη
ρεσιών, τα οικονομικά προβλήματα, κ.ο.κ. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΧΙΝΕΛΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

Η πρώτη μέθοδος ελέγχου του κρέατος που εφαρμόστηκε στο σφαγείο 
είναι η τριχινοσκόπηση, η οποία συνίσταται στην εξέταση τεμαχίου κρέατος για 
την παρουσία εγκυστωμένων προνυμφών μετά από συμπίεση μεταξύ δυο υάλι-
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νων πλακιδίων σε ειδικά διαμορφωμένο μικροσκόπιο, όπου η εικόνα προβάλ

λεται σε οθόνη (τριχινοσκόπιο). 

Η τριχινοσκόπηση, όμως, δεν είναι κατάλληλη για την ανίχνευση μη εγκυ-

στωμένων προνυμφών όπως αυτών του είδους Trichinella pseudospiralis. Επι

πλέον μειονεκτήματα της τριχινοσκόπησης είναι ότι απαιτείται πολλή εργασία, 

το κόστος είναι μεγάλο και δεν είναι ευαίσθητη μέθοδος. 

Η μέθοδος που είναι αποδεκτή από την ΕΕ για τον έλεγχο του κρέατος 

είναι η τεχνητή πέψη. Τέσσερις μέθοδοι τεχνητής πέψης συνιστώνται: 

1. Η μέθοδος του μαγνητικού αναδευτήρα (πρότυπη μέθοδος) 

2. Η μέθοδος της καθίζησης με τη συσκευή «Stomacher» 

3. Η μέθοδος του φιλτραρίσματος με τη συσκευή «Stomacher», και 

4. Η αυτόματη πέψη με τη συσκευή «Trichomatic 35». 

Οι μέθοδοι αυτές είναι πολύ κατάλληλες για την ανίχνευση προνυμφών 

Trichinella σε κρέας από χοιρινά, άλογα και θηράματα, αλλά μόνο η μέθοδος 

του μαγνητικού αναδευτήρα έχει πιστοποιηθεί (Forbes and Gajadhar, 1999). 

Όλα τα ζώα που σφάζονται σε πιστοποιημένα σφαγεία της ΕΕ θα πρέπει να 

ελέγχονται με μία από αυτές τις μεθόδους. Η ποσότητα του κρέατος που θα 

πρέπει να ελέγχεται είναι lg για τα χοιρινά, 5g για τα άλογα και αγριογούρου

να και 10g για τα άλλα θηράματα. 
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Εικ. 6 
Συσκευή «Stomacher» 

Εικ. 7 
Συσκευή «Trichomatic 35» 

Εικ. 8 
Προνύμφες Trichinella μετά την τεχνητή πέψη 
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Οι ορολογικές μέθοδοι (Gamble et al., 2004) δεν συνιστούνται για τον 

έλεγχο του κρέατος στο σφαγείο. Στην ΕΕ απαιτείται έλεγχος όλων των χοιρι

νών που προορίζονται για διακρατικό εμπόριο, ενώ μερικές χώρες απαιτούν 

έλεγχο των χοιρινών και για τοπική κατανάλωση. Όμως το κόστος ελέγχου 

θεωρείται πολύ μεγάλο, και μάλιστα σε έρευνα που έγινε το 1998 υπολογίστη

κε για όλη την ποσότητα των χοιρινών σε 570 εκατ. δολάρια ανά έτος. Από την 

άλλη πλευρά, στις ΗΠΑ δεν γίνεται έλεγχος στο σφαγείο. Η πρόληψη Βασίζε

ται στην επεξεργασία του κρέατος και στις συνήθειες των καταναλωτών στο 

μαγείρεμα. Επίσης πρόσφατα στις ΗΠΑ άρχισε να εφαρμόζεται πρόγραμμα 

πιστοποίησης χοιροτροφικών μονάδων για τριχινέλλωση (Trichinae 

Certification Program). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΩΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ) 

Οι μέθοδοι ελέγχου στο σφαγείο αποσκοπούν στην πρόληψη εκδήλωσης 

κλινικής τριχινέλλωσης στους ανθρώπους και δεν αποσκοπούν στην πλήρη 

πρόληψη της μόλυνσης (Gamble et al, 2000). 

Έλεγχος χοιρινών στο σφαγείο 

Ι Πέψη συγκεντρωμένων δειγμάτων: Τουλάχιστον lg μυϊκού ιστού ή 

ακόμα καλύτερα 5g (ειδικά σε ενδημικές περιοχές) από το διάφραγμα ή 

τη γλώσσα. 

Ι Τριχινοσκόπιο: Τουλάχιστον 0,5g μυϊκού ιστού ή καλύτερα μεγαλύτερη 

ποσότητα. 

Έλεγχος αλόγων στο σφαγείο 

Ι Πέψη συγκεντρωμένων δειγμάτων: Τουλάχιστον 5g μυϊκού ιστού ή 

ακόμα καλύτερα 10g από τη γλώσσα ή τους μασητήρες. Το διάφραγμα 

είναι μια εναλλακτική περιοχή λήψης δείγματος μυϊκών ιστών αλλά περιέ

χει από 1/4 μέχρι 1/2 του πλήθους των προνυμφών που υπάρχουν στην 

περιοχή της κεφαλής. 
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Έλεγχος κρέατος θηραμάτων στο σφαγείο 

Εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος ελέγχου με τα χοιρινά με τις εξής διαφορο

ποιήσεις: 

Ι Αγριογούρουνο: Δείγματα από το πρόσθιο άκρο ή το διάφραγμα. 

Ι Αρκούδα: Δείγματα από το διάφραγμα ή τους μασητήρες ή τη γλώσσα. 

Ι Πολική φώκια: Δείγματα από τη γλώσσα. 

Κρίσιμα σημεία ελέγχου στη μέθοδο τεχνητής πέψης 

1. Να εφαρμόζεται ένα σύστημα συλλογής δειγμάτων και ταυτοποίησης 

που μπορεί να πιστοποιηθεί. 

2. Το πεπτικό υγρό θα πρέπει να έχει σταθερή ποιότητα και να παρασκευά

ζεται κατά τρόπο που δεν επηρεάζει τη δραστικότητα της πεψίνης. 

3. Η θερμοκρασία στη διάρκεια της πέψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 

45±2°C. 

4. Μετά την πέψη δεν θα πρέπει να παραμείνουν άπεπτοι ιστοί. 

5. Οι μέθοδοι και χρόνοι διάρκειας καθίζησης θα πρέπει να μεγιστοποιούν 

τη συλλογή των προνυμφών. 

6. Τα δείγματα μετά την πέψη πρέπει να είναι αρκετά διαυγή ώστε να είναι 

ορατές οι προνύμφες. 

7. Το μικροσκόπιο θα πρέπει να είναι ικανό να παρέχει καθαρή μεγέθυνση 

15-40Χ. 

8. Τα δείγματα μετά την πέψη πρέπει να ελέγχονται πριν την έξοδο ή διά

θεση των σφαγίων. 

9. Τήρηση αρχείων που εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση των δειγμάτων και 

των σφαγίων. 

Προσοχή 

Ι Τα δείγματα πρέπει να καθαριστούν από το λίπος και τις περιτονίες αφού 

αυτοί οι ιστοί δεν πέπτονται και δεν περιέχουν προνύμφες Trichinella. 

Ι Δυσκολία πέψης ορισμένων κρεάτων από θηράματα. 
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Συνιστώμενες ενέργειες σε περίπτωση ελέγχου με θετικό αποτέλεσμα 

Ι Ακριβής ταυτοποίηση του θετικού σφαγίου. 

Ι Τα θετικά σφάγια θα πρέπει να καταστρέφονται. 

i Προσδιορισμός της κτηνοτροφικής μονάδας προέλευσης των θετικών 
(μέτρα απολύμανσης). 

Ι Αναφορά στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών. 

Ι Ταυτοποίηση του είδους/γονότυπου των προνυμφών Trichinella στο Διε
θνές Κέντρο Αναφοράς της Trichinella στη Ρώμη της Ιταλίας. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΤΡΙΧΙΝΕΛΛΩΣΗΣ 

Οι μέθοδοι επεξεργασίας για την πρόληψη της τριχινέλλωσης αφορούν την 
επεξεργασία του κρέατος που αδρανοποιεί την Trichinella πριν τη διανομή του 
για ανθρώπινη κατανάλωση (Gamble et al, 2000). 

Μαγείρεμα για την αδρανοποίηση της Trichinella 

Ι Όλα τα τμήματα του χοιρινού μυϊκού ιστού πρέπει να θερμανθούν σύμφωνα 
με έναν από τους συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας του πίνακα 1. 

Ι Ο χρόνος και η θερμοκρασία πρέπει να παρακολουθείται από ένα βαθμο
νομημένο καταγραφικό όργανο. 

Ι Ο χρόνος για την άνοδο της θερμοκρασίας από τους 60 στους 120° F δεν 
πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες παρεκτός και αν το προϊόν αλατίζεται ή υφί
σταται ζύμωση. 

Ι Ο χρόνος, σε συνδυασμό με θερμοκρασίες 138-143 °F, δεν χρειάζεται να 
παρακολουθείται εάν το ελάχιστο πάχος του προϊόντος δεν ξεπερνά τις 2 
ίντσες (5,1cm) και η ψύξη του προϊόντος δεν αρχίζει μέσα σε 5 λεπτά από 
τη στιγμή επίτευξης της θερμοκρασίας των 138° F (58,9 °C). 

ΙΗ εγκατάσταση θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες που εξασφαλίζουν 
την κατάλληλη θέρμανση όλων των τμημάτων του προϊόντος. Είναι σημαντι
κό κάθε τεμάχιο λουκάνικου, ζαμπόν ή άλλου προϊόντος του οποίου η 
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κατεργασία σχετίζεται με θέρμανση σε νερό να Βρίσκεται συνέχεια βυθισμέ
νο καθ' όΛη τη διάρκεια της θέρμανσης, ενώ τα μεγαλύτερα τεμάχια της 
παρτίδας, τα πιο εσωτερικά ευρισκόμενα λουκάνικα ή άλλα προϊόντα και 
τεμάχια που βρίσκονται στο πιο κρύο μέρος του θερμού θαλάμου, διαμερί
σματος ή χύτρας να συμπεριλαμβάνονται στους ελέγχους της θερμοκρασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ελάχιστη εσωτερική Ελάχιστος χρόνος 
θερμοκρασία 

(°F) 

120 

122 

124 

126 

128 

130 

132 

134 

136 

138 

140 
142 

144 

(Χ) 

49,0 

50,0 

51,1 

52,2 
53,4 

54,5 

55,6 

56,7 

57,8 

58,9 

60,0 

61,1 
62,2 

(ώρες) 

21 ώρες 

9,5 ώρες 

4,5 ώρες 

2 ώρες 

1 ώρα 

30 λεπτά 

15 λεπτά 

6 λεπτά 

3 λεπτά 

2 λεπτά 

1 λεπτά 

1 λεπτά 
Ακαριαία 

Κατάψυξη για την αδρανοποίηση της Trichinella 

Η κατάψυξη για την αδρανοποίηση της Trichinella εφαρμόζεται μόνο στα 
χοιρινά. 

Ι Σε οποιοδήποτε στάδιο της παρασκευής και μετά την προπαρασκευαστι
κή ψύξη σε θερμοκρασία όχι ανώτερη από 40° F ή προπαρασκευαστική 
κατάψυξη, όλα τα τμήματα του χοιρινού μυϊκού ιστού ή του προϊόντος που 
περιέχει τέτοιο ιστό θα πρέπει να υποβάλλονται συνεχώς σε θερμοκρασία 
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όχι υψηλότερη από μία από αυτές που καθορίζονται στον πίνακα 2, ενώ η 

διάρκεια κατάψυξης εξαρτάται από το πάχος του κρέατος ή την εσωτερική 

διάμετρο του δοχείου. 

Ι Η ομάδα 1 αποτελείται από προϊόντα σε ξεχωριστά τεμάχια που δεν 

ξεπερνούν σε πάχος τις 6 ίντσες ή τοποθετούνται σε ράφια κατά στρώσεις 

που δεν ξεπερνούν σε βάθος τις 6 ίντσες είτε αποθηκεύονται σε παλέτες 

ή κιβώτια που δεν ξεπερνούν σε βάθος τις 6 ίντσες ή ακόμα αποθηκεύο

νται σαν παγοκολόνες που δεν ξεπερνούν σε πάχος τις 6 ίντσες. 

Ι Η ομάδα 2 αποτελείται από προϊόντα σε τεμάχια, στρώσεις ή μέσα σε 

δοχεία, το πάχος των οποίων ξεπερνά τις 6 ίντσες αλλά όχι τις 27 ίντσες, 

και προϊόντα σε δοχεία, συμπεριλαμβανομένων των βαρελιών και των 

κουτιών των οποίων το πάχος δεν ξεπερνά τις 27 ίντσες. 

Ι Το προϊόν που υφίσταται κατάψυξη ή τα δοχεία του θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένα στον καταψύκτη, έτσι ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο 

αέρας μεταξύ των τεμαχίων του κρέατος, στρωμάτων, κολόνων, κουτιών 

και βαρελιών για να εξασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία σε όλη την έκταση 

του κρέατος θα μειωθεί σε επίπεδα όχι υψηλότερα από 5, -10, ή -20°F, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

Ι Αντί των μεθόδων που περιγράφονται στον πίνακα 2, η επεξεργασία μπο

ρεί να είναι εμπορική εξάχνωση ή ελεγχόμενη κατάψυξη, στο κέντρο των 

τεμαχίων κρέατος, σύμφωνα με τους χρόνους και τις θερμοκρασίες που 

καθορίζονται στον πίνακα 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Απαιτούμενη διάρκεια κατάψυξης στις ενδεικνυόμενες θερμοκρασίες 

Θερμοκρασία (°F/°C) Ομάδα 1 (Ημέρες^ ^ Ομάδα 2 (Ημέρες) 

5/-15 20 30 

-10/-23 10 20 

-20/-29 6 12 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΕναΡ\λακτικες περίοδοι κατάψυξης στις ενδεικνυόμενες θερμοκρασίες 

Ελάχιστη εσωτερική 
θερμοκρασία 

(Τ) 

0 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

-30 

-35 

(°C) 

-17,8 
-20,6 
-23,3 

-26,1 

-28,9 
-31,7 
-34,5 

-37,2 

Ελάχιστος χρόνος 

106 ώρες 

82 ώρες 

63 ώρες 

48 ώρες 

35 ώρες 

22 ώρες 

8 ώρες 

30 λεπτά 

Ι Τα δωμάτια ή διαμερίσματα που περιέχουν το προϊόν που καταψύχεται 

θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με θερμόμετρα ακριβείας τοποθετημένα 

στο ύψος ή πάνω από το υψηλότερο επίπεδο όπου το προϊόν που υφίστα

ται επεξεργασία είναι αποθηκευμένο και μακριά από τους ψυκτικούς 

σωλήνες. 

Ακτινοβολία για την αδρανοποίηση της Trichinella 

Ι Όπου η ακτινοβολία των τροφίμων επιτρέπεται (0,3kGy), καθιστά το 

κρέας κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Ι Η ακτινοβολία επιτρέπεται μόνο σε τρόφιμα σφραγισμένα σε συσκευασία. 

Αλάτισμα και κάπνισμα για την αδρανοποίηση της Trichinella 

Ι Δεν συνιστώνται για την πρόληψη της Trichinella. 

Ι Οι διαδικασίες αλατίσματος και καπνίσματος είναι δύσκολο να ελεγχθούν 

αξιόπιστα. 

Ι Μόνο ελεγμένα ή πιστοποιημένα ασφαλή κρέατα να χρησιμοποιούνται 

για την παρασκευή αλατισμένων ή καπνιστών προϊόντων. 

1 7 3 
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Ενημέρωση του καταναλωτή 

Σε όλες τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζονται πλήρως τα μέτρα πρόληψης 
της Trichinella, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι από 
τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας για τον κίνδυνο και τους σωστούς τρόπους 
παρασκευής του κρέατος. Οι αποδεκτές μέθοδοι για τους καταναλωτές στην 
παρασκευή κρεάτων που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία 
περιλαμβάνουν: 

Ι Μαγείρεμα στους 71 °C (160°F) στο εσωτερικό του κρέατος. 

Ι Κατάψυξη (-15 °C ή χαμηλότερα) για 3 εβδομάδες (για τεμάχια πάχους 
μέχρι 15cm) και κατάψυξη (-15°C ή χαμηλότερα) για 4 εβδομάδες (για 
τεμάχια πάχους μέχρι 69cm). Σε περιοχές όπου υπάρχουν ενδημικά είδη 
της Trichinella ανθεκτικά στην κατάψυξη, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερωθούν ότι η κατάψυξη δεν συνιστάται. 

Οι μέθοδοι παρασκευής των κρεάτων που δεν θεωρούνται ασφαλείς περι
λαμβάνουν: 

Ι Μαγείρεμα με τη χρήση φούρνου μικροκυμάτων. 

Ι Αλάτισμα, αποξήρανση ή κάπνισμα. 

Η ενημέρωση των κυνηγών για την κατάλληλη παρασκευή των κρεάτων 
από θηράματα θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες που δίνονται στους 
καταναλωτές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρουσία ενδημι
κών ειδών της Trichinella στο κρέας των θηραμάτων. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οι κίνδυνοι μετάδοσης της Trichinella στα αγροτικά ζώα είναι περιορισμέ

νοι και περιλαμβάνουν τη διατροφή με προϊόντα από ακατέργαστα σκουπίδια ή 

σφάγια ζώων και έκθεση σε μολυσμένα τρωκτικά και άγρια ζώα. Τα σύγχρονα 

συστήματα εκτροφής περιορίζουν ή εξαλείφουν τον κίνδυνο μόλυνσης με 

Trichinella και ο ατομικός έλεγχος των ζώων που εκτράφηκαν με αυτά τα 

συστήματα θα μπορούσε να καταργηθεί. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες απαιτή-
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σεις ώστε τα αγροτικά ζώα να θεωρούνται ελεύθερα από Trichinella με 6άση 

την εκτροφή τους.1 Αυτές οι διαχειριστικές απαιτήσεις (Gamble et al, 2000) 

συνοψίζονται παρακάτω: 

Απαιτήσεις για χοιροτροφική παραγωγή ελεύθερη από Trichinella 

Αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές φραγές 
Ι Τα χοιροστάσια κατασκευάζονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την είσοδο 

τρωκτικών στα κτίρια. 

Ι Ανοίγματα όπως αυτά για αερισμό ή σωλήνες νερού καλύπτονται με συρ

ματόπλεγμα (με ανοίγματα lem ή λιγότερο). 

Ι Η περιοχή που περικλείει το χοιροστάσιο μέχρι απόσταση 100m πρέπει 

να είναι ελεύθερη από σκουπίδια και εστίες τρωκτικών. 

Ι Μια περίμετρος 2m από χαλίκι ή βλάστηση που κόπτεται σε ύψος χαμη

λότερο από 10cm συντηρείται γύρω από τα κτίρια των χοίρων. 

Ζωοτροφές και αποθήκευση ζωοτροφών 

Ι Οι ζωοτροφές διατηρούνται σε κλειστά σιλό που δεν επιτρέπουν την είσο

δο σε τρωκτικά. 

Ι Η προμήθεια των ζωοτροφών γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
που παράγουν ζωοτροφές με καλές πρακτικές παραγωγής. 

Ι Τα απορρίμματα τροφών που περιέχουν προϊόντα κρέατος μαγειρεύονται 
σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τα απορρίμματα τροφίμων για την 
αδρανοποίηση της Trichinella. 

Έλεγχος τρωκτικών 
Ι Ένα τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών είναι σε εφαρ

μογή από αναγνωρισμένη υπηρεσία απολυμάνσεων. 

1. Όπου έχουν γίνει στατιστικά έγκυρες επιδημιολογικές μελέτες που δείχνουν σίγουρα ότι 
το ποσοστό των μολυσμένων σαρκοφάγων άγριων ζώων (αλεπούδες, λύκοι, αιλουροειδή) είναι 
0,1% ή λιγότερο με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, Βιολογικές φραγές δεν απαιτούνται για χοιρο
τροφική παραγωγή ελεύθερη από Trichinella. Ωστόσο, όλες οι άλλες απαιτήσεις, συμπεριλαμβα
νομένων των προγραμμάτων καταπολέμησης τρωκτικών, θα πρέπει να εφαρμόζονται. 
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Ι Δεν παρατηρούνται ενδείξεις παρουσίας τρωκτικών (φωλιές, ίχνη, κόπρα

να) από αναγνωρισμένη υπηρεσία απολυμάνσεων. 

Μέτρα υγιεινής στην κτηνοτροφική μονάδα 

Ι Τα νεκρά ζώα απομακρύνονται από τη μονάδα μέσα σε 4 ώρες με υγειονο

μικό τρόπο. Σκουπιδότοποι δεν υπάρχουν σε ακτίνα 2km από τη μονάδα. 

Εισαγωγή νέων ζώων 

Ι Τα νέα ζώα προέρχονται από μονάδες ελεύθερες από Trichinella, ή 

Ι Τα νέα ζώα κρατούνται σε απομόνωση και ελέγχονται ορολογικά μετά 

από 3 εβδομάδες για να εξασφαλιστεί η απουσία αντισωμάτων στην 

Trichinella spiralis. 

Απαιτήσεις για παραγωγή αλόγων ελεύθερων από Trichinella 

Λόγω της έλλειψης γνώσης σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης της Trichinella 

στα άλογα και του τρόπου εκτροφής των αλόγων, δεν είναι δυνατόν να εκτρα

φούν άλογα εγγυημένα ελεύθερα από μόλυνση. Η επιτροπή ICT συνιστά να 

γίνουν επιδημιολογικές μέθοδοι σης χώρες απ' όπου προέρχονται τα άλογα 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Πιστοποίηση κτηνοτροφικής παραγωγής ελεύθερης από Trichinella 

Τα προγράμματα που επιτρέπουν την πιστοποίηση των χοίρων ως ελεύθε

ρων από Trichinella, βασιζόμενα στις καλές πρακτικές διαχείρισης που εξαλεί

φουν τον κίνδυνο έκθεσης, θα πρέπει να έχουν διοικητική οργάνωση για να 

είναι δυνατή η κατάλληλη τεκμηρίωση των πιστοποιημένων κοπαδιών. Αυτή η 

διοίκηση θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

Ι Να αναπτύξει ένα σύστημα τεκμηρίωσης των πρακτικών παραγωγής ελεύ

θερης από Trichinella που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγρά

φου 3.1 παραπάνω. 

Ι Να εκδίδει πιστοποιητικά και να διατηρεί αρχεία για τις πιστοποιημένες 

χοιροτροφικές μονάδες. 

Ι Να εκτελεί περιοδικούς ελέγχους των πιστοποιημένων παραγωγών για να 

εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του συστήματος πιστοποίησης. 
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Ι Να εκτελεί περιοδικούς ορολογικούς ελέγχους στους χοίρους που προ

έρχονται από πιστοποιημένες χοιροτροφικές μονάδες για επιβεβαίωση 

της απουσίας μόλυνσης. 

Οι χοίροι που εκτρέφονται σε χοιροτροφικές μονάδες που δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις για παραγωγή ελεύθερη από Trichinella θα πρέπει να ελέγχονται 

ατομικά με εγκεκριμένες μεθόδους. 

Περιοχή ελεύθερη από μόλυνση των χοίρων με Trichinella 

Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως ελεύθε

ρων από τριχινέλλωση. Η International Commission on Trichinellosis δεν 

συνηγορεί για οποιαδήποτε προγράμματα που επιβεβαιώνουν ότι οι χοίροι 

είναι ελεύθεροι από Trichinella βασιζόμενα στην περιοχή, νομό ή χώρα. Θεω

ρεί ότι οι χοιροτροφικές μονάδες που είναι απαλλαγμένες από Trichinella απο

τελούν τη βάση για τη δημιουργία περιοχών απαλλαγμένων από Trichinella 

(Gamble et al, 2000). Από την άλλη πλευρά, το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών 

(ΟΙΕ, 2004) (International Animal Health Code ΟΙΕ Article 2.2.9.3) θεωρεί ότι 

μια περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ελεύθερη από τριχινέλλωση εφόσον 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

Ι Η τριχινέλλωση δηλώνεται υποχρεωτικά 

Ι Υπάρχει σύστημα αναφοράς που ανιχνεύει περιστατικά, και 
Ι Δεν έχει αναφερθεί περιστατικό σε χοίρους, με βάση ορολογικές μεθό

δους τα τελευταία 5 χρόνια, ή 
Ι Δεν έχει αναφερθεί περιστατικό σε χοίρους 

Ι Γίνεται τακτικός έλεγχος στα άγρια ζώα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Trichinella spiralis αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα παράσιτα που 

προσβάλλουν τον άνθρωπο και ορισμένα θηλαστικά σε όλο τον κόσμο, ανε

ξαρτήτως κλίματος. Περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις ανθρώπινης τριχι-

νέλλωσης αναφέρθηκαν στον Διεθνή Οργανισμό Τριχινέλλωσης, από το 1995 
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έως το 1997, και περίπου 10.000 προσβολές χοιρινού επισημάνθηκαν στο Διε
θνές Γραφείο Επιζωοτιών το 1998. 

Οι περιοχές όπου είναι περισσότερο διαδεδομένη η προσβολή στους χοί
ρους είναι τα Βαλκάνια, η Ρωσία, η Βαλτική και κάποια μέρη της Κίνας και της 
Αργεντινής. Προσβολές σε άλογα έχουν παρατηρηθεί στη Γαλλία και την Ιτα
λία, ενώ περίπου 3.000 ασθενείς έχουν προσβληθεί τα τελευταία 25 χρόνια 
στις περιοχές αυτές. Στην Ελλάδα, αν και δεν έχουν εκδηλωθεί πολλές επιδη
μίες τριχινέλλωσης, η νόσος εξακολουθεί να υφίσταται, γεγονός που επιβάλλει 
ένταση μέτρων για την πρόληψη της. 

Καθώς η τριχινέλλωση συνδέεται με την κατανάλωση κρέατος, και ειδικά 
χοιρινού, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μεγάλης προσοχής από τους δια
χειριστές της χοιροτροφικής παραγωγής (κτηνίατροι, ζωοτέχνες) αλλά και από 
τους χοιροτρόφους, τηρώντας τις απαιτούμενες οδηγίες πρόληψης. Τέλος, θα 
πρέπει να συνεχιστούν οι επιστημονικές έρευνες, αφού υπάρχουν ακόμα 
τομείς που μας είναι άγνωστοι. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να μηδενίσουμε τις 
πιθανότητες προσβολής από την Trichinella spiralis ή απ' οποιοδήποτε άλλο 
γονότυπο του γένους αυτού. 
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Σύγχρονες αντιλήψεις 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας 

των τροφίμοον 

Γεώργιος - Ιωάννης Νυχάς 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 

ανάλυση επικινδυνότητας είναι μια διαδικασία που καθιερώθηκε το 

1995 από το συμβουλευτικό σώμα εμπειρογνωμόνων του 

WHO/FAO και ακολουθείται πιστά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ελέγ

χου Τροφίμων (European Food Safety Authority) και το USDA. Αποτελείται 

από τρεις αλληλένδετες συνιστώσες (Κανονισμός ΕΚ 178/2002): 

Α. Την αξιολόγηση επικινδυνότητας, 

Β. Τη διαχείριση επικινδυνότητας, και 

Γ. Την επικοινωνία-ενημέρωση επικινδυνότητας. 

Εκ των τριών αυτών συστατικών στοιχείων, η αξιολόγηση επικινδυνότητας 

είναι μια διαδικασία επιστημονικής βάσης που έχει ως στόχο την εκτίμηση της 

πιθανότητας και του μεγέθους επιβλαβών συνεπειών στην υγεία ενός ανθρώπι

νου πληθυσμού εξαιτίας της έκθεσης σε τροφογενείς κίνδυνους. 

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας απαρτίζεται από τέσσερα ευδιάκριτα βήματα: 
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1. Τον προσδιορισμό κινδύνου, ο οποίος περιλαμβάνει τη συλλογή, την 
οργάνωση και την αξιολόγηση επιδημιολογικών δεδομένων, βιβλιογρα
φικών πληροφοριών και λοιπών εξειδικευμένων γνώσεων (γνώμες 
εμπειρογνωμόνων, βάσεις δεδομένων) που χαρακτηρίζουν ένα βιολογι
κό στοιχείο (agent, π.χ. βακτήρια, ζύμες, μύκητες και τοξίνες αυτών) ως 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, 

2. Την αξιολόγηση της έκθεσης, η οποία εκτιμά την πιθανότητα 
έκθεσης/πρόσληψης του κινδύνου από το τρόφιμο λαμβάνοντας υπόψη 
ποσοτικές και στατιστικές μεταβλητές, όπως η αρχική επιμόλυνση του 
τροφίμου, η συχνότητα και η διάρκεια κατανάλωσης του τροφίμου, τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά του εκτιθέμενου πληθυσμού καθώς επίσης 
και τις μεταβολές του πληθυσμού του παθογόνου εξαιτίας των μεθόδων 
επεξεργασίας και της θερμοκρασιακής ιστορίας του τροφίμου κατά τη 
μεταποίηση, διάθεση και συντήρηση έως τη στιγμή της κατανάλωσης, 

3. Τον χαρακτηρισμό του κινδύνου ή την αξιολόγηση της δόσης-αντίδρα-
σης, η οποία συσχετίζει την ποσότητα-δόση του παθογόνου με τη συχνό
τητα και την έκταση των επιβλαβών συνεπειών στον άνθρωπο, και 

4. Τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας, ο οποίος συνιστά την ολοκλήρω
ση όλων των παραπάνω με στόχο τον προσδιορισμό της πιθανότητας 
εκδήλωσης επιβλαβών αποτελεσμάτων στην ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της 
έκθεσης στον κίνδυνο. Η εκτιμούμενη πιθανότητα αξιολογείται με κριτή
ριο τη στατιστική αβεβαιότητα, όπως επηρεάζεται από την ποικιλότητα των 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του κινδύνου. Συνε
πώς, βοηθά στον καθορισμό των κενών στα δεδομένα και υποδεικνύει τα 
πεδία μελλοντικής έρευνας. Συνολικά, η αξιολόγηση/εκτίμηση επικινδυ
νότητας είναι ένα εργαλείο αντικειμενικής εκτίμησης του κινδύνου που 
δυνητικά συνδράμει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνι
κών προγραμμάτων για την ασφάλεια των τροφίμων και στη λήψη απο
φάσεων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 

Η ανάλυση επικινδυνότητας μπορεί να είναι ποιοτική αν στηρίζεται σε περι-
γραφικές/ρητές εκφράσεις του κινδύνου ή ποσοτική (quantitative), αν στηρίζε-
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ται σε αριθμητικές εκφράσεις (μεταβλητές) του κινδύνου. Τα στάδια της ανάλυ
σης επικινδυνότητας που προσδίδουν ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτήρα στην 
τελική έκφραση της επικινδυνότητας είναι η αξιολόγηση της έκθεσης και ο 
χαρακτηρισμός του κίνδυνου. Σε αυτά τα στάδια, δεδομένα κατανομής του επι
πέδου του κινδύνου ανά τρόφιμο, πληθυσμό, συχνότητα/ποσότητα κατανάλω
σης και προφίλ συνθηκών επεξεργασίας και θερμοκρασιών συντήρησης χρη
σιμοποιούνται για τη δημιουργία διαφόρων σεναρίων μεταχείρισης και κατα
νάλωσης του τροφίμου. Με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων πρόρρησης της 
επιβίωσης ή του ρυθμού ανάπτυξης ή θανάτου των παθογόνων και με τη βοή
θεια τεχνικών προσομοίωσης (Monte Carlo simulation) εκτιμάται η μεταβολή 
των πληθυσμών του παθογόνου από την αρχική επιμόλυνση έως τη στιγμή της 
κατανάλωσης ανά σενάριο, υπολογίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη δόση 
πρόσληψης του κινδύνου. Στη συνέχεια, κατά τον χαρακτηρισμό του κινδύνου, 
απομένει η συσχέτιση της δόσης, όπως υπολογίστηκε στο προηγούμενο στά
διο, με την πιθανότητα εκδήλωσης ασθένειας. Η μολυσματική δόση ενός 
παθογόνου εξαρτάται από τον ξενιστή, το είδος και την ποσότητα του μολυσμέ
νου τροφίμου, την ποσότητα και τη μολυσματικότητα του παθογόνου. 
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ΕΝΌΤΗΤΑ Γ' 
ΝΕΟΦΑΝΉ ΤΡΌΦΙΜΑ 

Άρης Ξενάκης 

Ιωάννης Μπάστας 

Δέσποινα Βασιλειάδου 

Κωνσταντίνο Τζια 





Νεοφανή τρόφιμα 
και νανο-βιοτεχνολογία 

Δρ. Άρης Ξενάκης 
Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών 

Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ), 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

α νεοφανή-λειτουργικά τρόφιμα έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην 
αγορά καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Με την 
ιδιότητα τους να προσφέρουν συγκεκριμένα υγιεινά οφέλη, πέραν 

του διαθρεπτικου περιεχομένου τους, τα λειτουργικά τρόφιμα αποτελούν τον 
κύριο τομέα ανάπτυξης της βιομηχανίας τροφίμων. Η εμφάνιση των νεοφανών 
αυτών τροφίμων είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνητικών μελετών και 
της ανάπτυξης της Βιοτεχνολογίας που επέτρεψαν την επιτυχή αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που πιθανόν προκύπτουν. 

Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει συγκεκριμένα παραδείγματα λει
τουργικών τροφίμων, η υλοποίηση των οποίων Βασίσθηκε σε εφαρμογές της 
νανο-βιοτεχνολογίας. Προϊόντα με συγκεκριμένη λειτουργική δράση στον οργα
νισμό μας -όπως π.χ. οι φυτοστερόλες, το λυκοπένιο, η λουτεΐνη- ενσωματώνο
νται σε τρόφιμα ή εμπλουτίζουν υπάρχοντα τρόφιμα του καθημερινού διαιτολογί
ου μας, κατόπιν μετατροπών που υφίστανται ώστε να είναι Βιοδιαθέσιμα και σε 
ικανή ποσότητα. Η Βιοτεχνολογική χρήση ενζύμων και νανοδιασπορών προσφέ
ρεται για την ήπια και ΒιοσυμΒατή μεταβολή της διαλυτότητας των ενώσεων 
αυτών εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση τους στα λειτουργικά τρόφιμα. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο «νεοφανή» τρόφιμα αποδόθηκε στα ελληνικά ο αγγλικός όρος 

«novel foods» ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως σε νομικά κείμενα για να περι

γραφεί η νέα κατηγορία τροφίμων που εμφανίσθηκε στην αγορά τα τελευταία 

χρόνια. Η νέα αυτή κατηγορία τροφίμων περιγράφεται συχνότερα από τον όρο 

«λειτουργικά τρόφιμα» («functional foods»). Όμως και ο όρος αυτός δεν έχει 

έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό. 

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί έχουν προτείνει ορισμούς για να περιγράψουν 

τα λειτουργικά τρόφιμα δίνοντας έμφαση στα στοιχεία εκείνα που από τη σκο

πιά τους χαρακτηρίζουν τη «λειτουργικότητα» των νέων τροφίμων.1 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ορισμούς των: 

International Food Information Council (IFIC) 

ως «Τρόφιμα που προσφέρουν συγκεκριμένα υγιεινά οφέλη, πέραν του 

διαθρεπτικού περιεχομένου τους» 

t Health Canada 
ως «Τρόφιμα παρόμοια σε εμφάνιση με συμβατικά, τα οποία καταναλώνο
νται στα πλαίσια συνήθους δίαιτας και προσφέρουν πέραν των διαθρεπτι-
κών τους ιδιοτήτων και αποδεδειγμένα οφέλη στη μείωση του κίνδυνου 
εμφάνισης χρονίων παθήσεων» 

Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (US) 
ως «Τρόφιμα στα οποία η συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων συστατικών 
του έχει αυξηθεί ώστε να ενισχυθεί η συνεισφορά τους στην υγεία». 

Συμφωνά με τον πρώτο ορισμό, στην κατηγορία των λειτουργικών τροφίμων 

θα μπορούσαν να περιληφθούν και γνωστά απλά τρόφιμα που δεν έχουν υπο

στεί επεξεργασία (φρούτα που περιέχουν Βιταμίνες και ίνες, τομάτες που περιέ

χουν λυκοπένιο, κ.ά.). Ο τρίτος ορισμός -αν και θέτει την προϋπόθεση της επέμ

βασης στο προσφερόμενο τρόφιμο- περιορίζεται σε ενίσχυση των υπαρχόντων 

1. American Diet Association, J Am Diet Assoc. (2004) 104:814-826. 
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συστατικών του. Οι διαφορές στους ορισμούς δικαιολογούν και τις διαφορές 

πολιτικής που ασκούν οι ελεγκτικοί φορείς κρατών όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, στις δύο πρώτες οι περιορισμοί στην έγκριση νέων 

λειτουργικών τροφίμων είναι πολύ λιγότεροι από την ΕΕ, όπου ο αρμόδιος 

φορέας EFSA απαιτεί διασταυρωμένα αποδεικτικά στοιχεία για να επιτρέψει τον 

χαρακτηρισμό ενός τροφίμου ως φέρον συγκεκριμένη υγιεινή ιδιότητα. 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η σχέση τροφίμων και τεχνολογίας ανάγεται στο απώτερο παρελθόν. Κάθε 

εμπειρική πρακτική που εφαρμοζόταν στα τρόφιμα αντικατόπτριζε και την ανά

πτυξη της εποχής. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πολλές από τις παμπάλαιες τεχνικές 

έχουν τη 6άση τους στη Βιοτεχνολογία. Απλά παραδείγματα είναι η παρασκευή 

γιαούρτης, τυριών, ψωμιού όπου απαιτείται η χρήση (μικρο)οργανισμών ή 

ουσιών που παραλαμβάνονται από αυτούς: ό,τι δηλαδή απαιτεί ο ορισμός της 

Βιοτεχνολογίας σύμφωνα με την European Federation of Biotechnology.2 

Ο περασμένος αιώνας είδε την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Βιομηχανίας 

τροφίμων μέσω της ενσωμάτωσης κυρίως της χημικής τεχνολογίας. Τα τελευ

ταία χρόνια όμως, παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη στροφή των εφαρμο

ζόμενων τεχνολογιών προς ηπιότερες, μεταξύ των οποίων και οι σύγχρονες 

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Η τάση δε είναι τέτοια που να θεωρείται ότι στο 

μέλλον η Βιοτεχνολογία θα αποτελεί την αποκλειστική επιλογή της Βιομηχα

νίας τροφίμων. 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Αναφερόμενοι σε Βιοτεχνολογικές εφαρμογές σε τρόφιμα δεν εννοούμε τη 

χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή προϊόντων που προέρχονται 

2. http://www.efbweb.org/ 
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από αυτούς. Τέτοια προϊόντα εξάλλου δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα 

νεοφανή - λειτουργικά τρόφιμα, τουλάχιστον από την EFSA. 

Οι βιοτεχνολογικές τεχνικές που βρίσκουν εφαρμογή στα τρόφιμα προέρ

χονται από τη βιομηχανική βιοτεχνολογία (ονομαζόμενη και λευκή βιοτεχνο

λογία σε αντιδιαστολή με την παρεξηγημένη πράσινη βιοτεχνολογία). Χαρα

κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βιοκατάλυση, δηλαδή η χρήση ένζυμων για 

ήπιες βιομετατροπές. Με την τεχνική αυτή μπορεί να επιτευχθεί η ενδο-εστερο-

ποίηση λιπαρών για χρήση στην παρασκευή σύγχρονων μαργαρινών, αποφεύ

γοντας την υδρογόνωση και κατ' επέκταση την παρουσία των επιβλαβών trans 

λιπαρών οξέων. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Στην παγκόσμια αγορά σήμερα συναντάμε ποικιλία λειτουργικών τροφίμων 

με συγκεκριμένους ισχυρισμούς υγιεινών οφελών. Η στοχευόμενη προστασία 

που προσφέρεται από τα τρόφιμα αυτά αναφέρεται σε χρόνιες παθήσεις όπως 

τα καρδιαγγειακά προβλήματα και τη συναφή μείωση της χοληστερόλης, διά

φορες μορφές καρκίνου, οφθαλμολογικές παθήσεις, γαστροεντερικά, κ.ά. 

Στον πίνακα Ι αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα λειτουργικών 

τροφίμων παραθέτοντας το ενεργό συστατικό, το είδος του τροφίμου φορέα 

και το υγιεινό όφελος που προσφέρουν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Παραδείγματα σύγχρονων λειτουργικών τροφίμων 

Ενεργό συστατικό 

Φυτοστερόλες 

Σπόροι Psyllium 

Λυκοπένιο 

Λουτεϊνη 
Προ6ιοτικά 
Ω-3 λιπαρά 

Τρόφιμο 
Μαργαρίνες, Γαλακτοκομικά, 
Χυμοί 
Νιφάδες Δημητριακών 

Σάλτσες τομάτας, 
Μαργαρίνες, Χυμοί 
Μαργαρίνες, Χυμοί 
Γαλακτοκομικά 
Μαργαρίνες, Γαλακτοκομικά 

Υγιεινό όφελος 
Μείωση Χοληστερόλης -
καρδιαγγειακά 
Μείωση Χοληστερόλης -
καρδιαγγειακά 
Προστασία από καρκίνο 
προστάτη 
Οφθαλμολογικές παθήσεις 
Γαστροεντερικά 
Καρδιαγγειακά 

1 9 0 



ΝΕΟΦΑΝΉ ΤΡΌΦΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα λειτουργικά τρόφιμα που περιλαμβά

νουν ως ενεργά συστατικά τις φυτοστερόλες, το λυκοπένιο και τη λουτεΐνη, 

δίνοντας έμφαση στα τεχνολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την 

παραγωγή τους. 

ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣ 

Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα λειτουργικών τροφίμων είναι 

εκείνα που έχουν εμπλουτισθεί με φυτοστερόλες. Εκτεταμένες κλινικές μελέτες 

έχουν αποδείξει ότι προσλαμβάνοντας καθημερινά 2g φυτοστερολών επιτυγ

χάνεται μείωση της χοληστερόλης κατά 10-15%.3>4 Η δράση τους βασίζεται 

στην παρεμπόδιση απορρόφησης της χοληστερόλης στο έντερο, προκαλώντας 

τελικά την απομάκρυνση της σε ποσοστό έως και 80%. Η παρεμπόδιση απορ

ρόφησης της χοληστερόλης είναι μηχανική και επιτυγχάνεται χάρη στον αντα

γωνισμό των παρεμφερούς δομής μορίων της χοληστερόλης και των φυτοστε

ρολών κατά τη μεταφορά και εναπόθεση. Στο σχήμα 1 εμφανίζονται οι ομοιό

τητες στη δομή μεταξύ της χοληστερόλης και των κυριότερων φυτοστερολών: 

της καμπεστερόλης και της ß-σιτοστερόλης καθώς και της αντιστοίχου δράσης 

σιτοστανόλης, που είναι η υδρογονωμένη μορφή της τελευταίας. 

Οι φυτοστερόλες είναι φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης που περιέχο
νται και σε παραδοσιακά τρόφιμα, σε πολύ μικρές όμως ποσότητες για να 
έχουν αποτέλεσμα στη μείωση της χοληστερόλης. Στο ελαιόλαδο, για παρά
δειγμα, περιέχονται 1.500-2.OOOppm φυτοστερολών και επομένως θα απαι
τούνταν η κατανάλωση ενός λίτρου ημερησίως. 

Το πρόβλημα που αντιμετώπισε η βιομηχανία στην παραγωγή εμπλουτι

σμένων με φυτοστερόλες τροφίμων είναι η περιορισμένη τους διαλυτότητα σε 

έλαια, ενώ συγχρόνως είναι αδιάλυτες στο νερό. Δεν ήταν επομένως δυνατό 

3. Neil HAW et al., Atherosclerosis (2001) 156:329-337. 
4. Trautwein E et al., Eur. J. Lipid Sci. Technol. (2003) 105:171-185. 
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Σχήμα 1. Μοριακές 
δομές φυτοστερολών ως 

αναλόγων της χοληστερόλης Sitosterol Sitostanol 

να παρασκευασθούν τρόφιμα είτε με ελαιώδες είτε με υδάτινο περιβάλλον που 

να περιέχουν τις αυξημένες ποσότητες φυτοστερολών. Η λύση δόθηκε με τη 

μοριακή τροποποίηση των φυτοστερολών προς ενώσεις με λιπόφιλο χαρακτή

ρα. Στο σχήμα 2 απεικονίζεται η βιοκαταλυτική εστεροποίηση στερολών με 

λιπαρά οξέα προς τους αντίστοιχους λιπαρούς εστέρες. Τα λιπαρά οξέα που 

χρησιμοποιούνται σε αυτές τις τροποποιήσεις είναι φυτικής προέλευσης και 

συνήθως πολυακόρεστα ώστε να έχουν θετική συμβολή στη διατροφή. Η απο

τελεσματικότητα στη μείωση της χοληστερόλης των εστέρων των φυτοστερολών 

δεν αλλάζει, αφού ο εσωτερικός δεσμός υδρολύεται στο όξινο περιβάλλον του 

στομάχου απελευθερώνοντας τις φυτοστερόλες. 

Σχήμα 2. 
Βιοκαταλυτική 

εστεροποίηση στερολών 
με λιπαρά οξέα προς 

τους αντίστοιχους 
λιπαρούς εστέρες 

στερόλη 

Ι -
sr κ 

ί? 

Λιπαρό οξύ 

HO 

Εστέρας 

ο 
Π 

-e— ο' 
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Σχήμα 3. Αντίδραση εστεροηοίησης σε συστήματα νανοδιασποράς 

Η επίτευξη της εστεροποίησης των φυτοστερολών γίνεται χάρη στη 6ιοκα-

ταλυτική δράση ενζύμων όπως οι λιπάσες. Τα ένζυμα αυτά φυσιολογικά κατα

λύουν τη διάσπαση των τριγλυκεριδίων προς γλυκερόλη και ελεύθερα λιπαρά 

οξέα. Ωστόσο, σε περιβάλλοντα με περιορισμένες ποσότητες νερού, είναι 

δυνατόν να αντιστραφεί η πορεία της αντίδρασης και να επιτευχθούν συνθέ

σεις προϊόντων όπως οι εστέρες. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί Βιοκαταλυτικές εστε-

ροποιήσεις χρησιμοποιώντας ένζυμα σε μη υδατικούς διαλύτες, ακινητοποιη

μένα ένζυμα σε πολυμερή υποστρώματα, ένζυμα τροποποιημένα ως προς τη 

διαλυτότητα, ένζυμα σε νανοδιασπορές αμφίφιλων μορίων.5 Στο σχήμα 3, για 

παράδειγμα, απεικονίζεται η εστεροποίηση στερόλης (S) με ενζυμική κατάλυση 

σε νανοδιασπορά. Το ένζυμο (Ε) παραμένει ενεργό και καταλύει την παραγω

γή εστέρα (Ρ).6 

ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ 

Το λυκοπένιο είναι ένα καροτενοειδές (Σχ. 4) που προσδίδει το κόκκινο 

χρώμα σε φυτικά τρόφιμα όπως η τομάτα, το καρπούζι, το ροζ γκρειπφρουτ, τα 

Σχήμα 4. Λυκοπένιο 

5. Ballesteros et al. Biocatalysis Biotransformations (1995) 13:1-42. 
6. Stamatis H, Xenakis A, Kolisis F, Biotechnol.Adv. (1999) 17:293-318. 
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σανγκουίνια, κ.Λπ. Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό με αποδεδειγμένη ικανότητα 

δέσμευσης ελευθέρων ριζών.7 Συσχετίζεται με προστατευτική δράση κατά μορ

φών καρκίνου -όπως του προστάτη και του στήθους- αλλά και κατά της αθη

ρωμάτωσης και συναφών καρδιοπαθειών.8 

Στον πίνακα II εμφανίζονται χαρακτηριστικά φυσικά τρόφιμα πηγές λυκοπε-

νίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι η περιεκτικότητα σε λυκοπένιο εξαρτάται από τη 

μορφή του τροφίμου. Στην τομάτα, για παράδειγμα, η συγκέντρωση του λυκοπε-

νίου αυξάνεται με την επεξεργασία προς πιο αφυδατωμένες μορφές (πολτός, 

σάλτσα). Ανάλογη είναι και μεταβολή της Βιοδιαθεσιμότητάς του στον οργανι

σμό μέσω των τροφών. Το πρόβλημα είναι ότι το λυκοπένιο είναι πρακτικά 

αδιάλυτο σε νερό και λάδι. Η Βιοδιαθεσιμότητα όχι μόνο εξαρτάται από την επε

ξεργασία του τροφίμου αλλά παρουσία διαιτητικών ινών μειώνεται κατά 40-74%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 
Χαρακτηριστικά τρόφιμα και περιεκτικότητες σε λυκοπένιο 

Δόση 

1 φέτα 

1 

1/2 ποτήρι 

1 

1/2 ποτήρι 

2 κουταλιές 

1/2 ποτήρι 

Λυκοπένιο (mg) 

3.3 

8.0 

11.7 

8.3 

13.2 

18.2 

21.9 

Τρόφιμο 
καρπούζι 
ροζ γκρέιπφρουτ 
χυμός λαχανικών 
τομάτα ωμή 
τομάτα χυμός 
τομάτα πολτός 
τομάτα σάλτσα 

Για να αυξηθεί η ποσότητα Βιοδιαθέσιμου λυκοπενίου η βιομηχανία τροφί

μων αξιοποίησε τα ερευνητικά αποτελέσματα της νανοτεχνολογίας και συγκε

κριμένα των νανοδιασπορών. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε φυσικά αμφί-

φιλα μόρια (π.χ. λεκιθίνες) που έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν αυθόρμη

τα μοριακούς σχηματισμούς διαστάσεων λίγων νανομέτρων. Στους νανοσχη-

7. Rao AV, Agarwal S, Nutr.Res. (1999) 19:305-323. 
8. Rao AV, Agarwal S, J.Am.Coll.Nutr. (2000) 19:563-569. 
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Λυκοπένιο 

Υδρόφιλη κεφαλή 

Υδρόφοβη ουρά 

-30 nm 

Σχήμα 5. 
Βιοσυμβατές νανοδιασπο-
ρές (μοριακά οχήματα) που 
επιτρέπουν την ενσωμάτωση 
του λυκοπενίου σε τροφές 
με υδατικό περιβάλλον. 

ματισμούς αυτούς τα αμφίφίΛα μόρια προσανατολίζονται με τρόπο ώστε να 

εκθέτουν προς το περιβάλλον τα τμήματα τους που έχουν παρεμφερείς ιδιότη

τες (υδρόφιλα προς το νερό ή λιπόφιλα προς το έλαιο) προστατεύοντας συγ

χρόνως τα υπόλοιπα τμήματα. Συνέπεια αυτού είναι ότι τα συστήματα αυτά 

μπορούν να «φιλοξενήσουν» ενώσεις με πολύ περιορισμένη διαλυτότητα, 

όπως το λυκοπένιο.9 Τα λειτουργικά τρόφιμα που αναπτύχθηκαν όπως η ενι

σχυμένη σάλτσα τομάτας ή ο χυμός λαχανικών χρησιμοποιούν μοριακά οχή

ματα του σχήματος 5. 

Ο μηχανισμός μεταφοράς του λυκοπενίου στον οργανισμό Βασίζεται στο 

ότι τα μοριακά οχήματα διασφαλίζουν τη μεταφορά του υδρόφοβου λυκοπενί

ου μέχρι το κύτταρο, όπου και απελευθερώνεται μέσω αλληλεπίδρασης των 

αμφίφιλων μορίων του οχήματος και της κυτταρικής μεμβράνης. 

Στο σχήμα 6 εμφανίζεται η συγκέντρωση του λυκοπενίου στον ορό ως 

προς τον χρόνο κατόπιν χορήγησης ισοδύναμης ποσότητας μέσω φρέσκων 

τοματών και λειτουργικού τροφίμου με βάση μοριακά οχήματα. Η αποτελεσμα

τικότητα του λειτουργικού τροφίμου είναι εμφανής αφού ο τριπλασιασμός της 

βιοδιαθεσιμότητας παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου. 

9. Α. Spernath et al. J.Agric.Food Chem.(2002) 50:6917. 
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Σχήμα 6. 
Βιοδιαθεσιμότητα λυκοπενίου 
στον ορό μετά από χορήγηση 

ισοδύναμης ποσότητας 
μέσω φρέσκων τοματών και 

λειτουργικού τροφίμου 
με βάση νανοδιασπορές.10 

Λ Ο Υ Τ Ε Ϊ Ν Η 

Η λουτεΐνη είναι ένα άλλο καροτενοειδές (Σχ. 7) που βρίσκεται σε διάφο

ρα πράσινα λαχανικά όπως οι λαχανίδες, το μπρόκολο, το σπανάκι, κ.λπ. Είναι 

ισχυρό αντιοξειδωτικό με αποδεδειγμένη ικανότητα δέσμευσης ελευθέρων 

ριζών.11 Συσχετίζεται με προστατευτική δράση κατά παθήσεων των οφθαλμών, 

όπως καταρράκτης και γεροντικός εκφυλισμός ωχράς κυλίδος.12 Δρα ως φίλ

τρο για υψηλής ενέργειας ακτινοβολίες (βαθύ γαλάζιο, σχεδόν UV) και εντοπί

ζεται στην ωχρά κυλίδα του ματιού. 

Στον πίνακα III παρατίθενται παραδείγματα φυσικών τρόφιμα πλούσια σε 

λουτεΐνη. Όπως και στην περίπτωση του λυκοπενίου, η περιεκτικότητα σε λου

τεΐνη εξαρτάται από τη μορφή του τροφίμου. Έτσι, στο σπανάκι η συγκέντρω-

Σχήμα 7. Λουτεΐνη 

10. http://www.nutralease.com/ 
11. Landrum JT, Bone RA, Arch. Biochem. Biophys. (2001) 385:28-40. 
12. Bearty S, et al. Arch Biochem Biophys. (2004) 430:70-76. 
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ση της λουτεΐνης αυξάνεται με το μαγείρεμα. Αντίστοιχα παρατηρείται μείωση 

της Βιοδιαθεσιμότητας όταν η πρόσληψη λουτεΐνης γίνεται από το ωμό σπανά

κι, μείωση που επιτείνεται από την παρουσία διαιτητικών ινών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ III 
Χαρακτηριστικά τρόφιμα και περιεκτικότητες σε λουτεϊνη 

Τρόφιμο Δόση Λουτεΐνη, mg 
Λαχανίδες 50 g 22.1 
Σπανάκι (μαγειρεμένο) 50 g 15 
Σπανάκι (ωμό) 50 g 6.7 
Μπρόκολο 50 g 3.4 
Αρακάς 50 g 2.3 
Μαρούλι 50 g 1.5 
Φασολάκια πράσινα 50 g 0.76 

Για την αύξηση της Βιοδιαθεσιμότητας της λουτεΐνης έχουν εφαρμοσθεί 

λύσεις ανάλογες με τις περιπτώσεις των φυτοστερολών και του λυκοπενίου. Σε 

αντίθεση με το λυκοπένιο, η λουτεΐνη διαθέτει δύο φαινολικά υδροξύλια τα 

οποία επιδέχονται εστεροποίηση με λιπαρά οξέα. Είναι επομένως δυνατή η 

σημαντική αύξηση της λιποφιλίας της λουτεΐνης, όπως των φυτοστερολών, και 

η διαλυτοποίησή της σε τρόφιμα με ελαιώδες περιβάλλον. 

Πέρα από τη βιοκαταλυτική εστεροποίηση με χρήση λιπασών ή εστερασών 

σε μη συμβατικά μέσα, έχει προταθεί και η απομόνωση φυσικών εστέρων της 

λουτεΐνης από το φυτό marigold (Tagetes erecta) με εφαρμογή της τεχνολογίας 

της εκχύλισης με υπερκρίσιμα ρευστά.13 Η αναπτυσσόμενη τεχνολογία αυτή 

αξιοποιεί τις ιδιαίτερες διαλυτικές δυνατότητες που έχει το διοξείδιο του άνθρα

κα όταν βρεθεί σε υπερκρίσιμες συνθήκες (scCC^). Συγκεκριμένα σε πιέσεις 

άνω των 100 Atm και θερμοκρασίες άνω των 32 °C το διοξείδιο του άνθρακα 

μεταπίπτει στην κατάσταση του υπερκρίσιμου ρευστού και μπορεί να χρησιμο

ποιηθεί ως διαλύτης. Το ενδιαφέρον στη χρήση scCÜ2 απορρέει από την 

13. Naranjo-Modad S, et al. J.Agric.Food Chem. (2000) 48:5640-2 
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ευκολία παραλαβής των εκχυλισμάτων με απομάκρυνση του μέσω απλής εκτό
νωσης προς την αέρια κατάσταση. Η μέθοδος εξελίσσεται ως μία από τις 
πλέον ήπιες διεργασίες με αποφυγή χρήσης χημικών διαλυτών θεωρούμενη 
ως κατ' εξοχήν «πράσινη» τεχνολογία. 

Λουτεΐνη μπορεί να προστεθεί σε λειτουργικά τρόφιμα αξιοποιώντας την 
τεχνολογία των νανοδιασπορών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση νανοδια-
σπορών ως μοριακά οχήματα λουτεΐνης, αντίστροφα ανάλογα του λυκοπενίου 
(με βάση αμφίφιλα μόρια παράγωγα σακχαρόζης). Τα αμφίφιλα μόρια προσα
νατολίζονται με αντίστροφο τρόπο, με τις υδρόφοβες ουρές προς το εξωτερικό 
ελαιώδες περιβάλλον προστατεύοντας τις πολικές περιοχές, όπου μπορεί να 
«φιλοξενηθεί» η λουτεΐνη. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Για την αποτίμηση της ασφάλειας των λειτουργικών τροφίμων πρέπει να 
συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες. Κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά και 
τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πλαίσιο αδειοδότησης είναι πολύ 
αυστηρό. Πα να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά ένα νέο λειτουργικό 
τρόφιμο πρέπει να κατατεθεί στην EFSA πλήρης φάκελος με όλη την επιστη
μονική τεκμηρίωση για τις δηλούμενες υγιεινές ιδιότητες (health claims) οι 
οποίες και ελέγχονται εργαστηριακά. 

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, συστατικά λειτουργικών τροφίμων μπο
ρούν να είναι μόνο φυσικά προϊόντα, αποκλειομένων έτσι και των γενετικά 
τροποποιημένων. Εξάλλου από ανωτέρω έγινε εμφανές ότι γίνεται χρήση 
«πράσινων» τεχνικών απομόνωσης ενεργών συστατικών ή/και εφαρμόζονται 
ήπιες βιοτεχνολογικές μέθοδοι και βιοσυμβατά υλικά. 

198 



Καινοτομία και Λειτουργικά 
τρόφιμα* 

Ιωάννης Μπάστας 
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ 
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• Λειτουργικά τρόφιμα 

Και θα απαντήσουμε σε ενα κρίσιμο 
ερώτημα: 
Έχουμε καλύτερη δίαιτα; 

* Επειδή δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε το κείμενο της ομιλίας του κ. Ι. Μπάστα, παρα
θέτουμε τις διαφάνειες της εισήγησης του, απλώς για ενημέρωση. 
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

« σφραγίζει ο " \ ~ 

$ ποιότητα Ζ \ . 

Ε Λ Α ' Γ Χ S^ 

1 

• 

• 

• 

• 

• 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Λ σφραγίζει ι 
w μονό την g 
ν ποιότητα ^ 

^ ^ ^ β 

: 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η συνταγή της επιτυχίας είναι: 

••• Μεγάλη, τολμηρή, σχετική ανακάλυψη 

• B.B.CR.Innovation 

200 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

β σφραγίζει η 

^ ποιότητα ζ> 

Ε/%/%'!'Σ 

• Ορισμός 
• Διαχωρισμός από τα φάρμακα 
• Τεκμηρίωση των ιδιοτήτων 
• Ανάπτυξη προϊόντων 
• Επικοινωνία των ιδιοτήτων 
• Νομοθετικό πλαίσιο 

« σφραγίζει ι 
Ζ Movomv S 
Ζ ποιότητα ψ 
^>»»^€€* 
Ε Λ Α Ί JC ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΙΤΑ; 

Τα ευεργετικά τρόφιμα οδηγούν 
την καινοτομία 
Το σύνολο όμως των τροφίμων συμπερι
λαμβανομένων και των συμβατικών 
«κερδίζουν» από αυτή την εξέλιξη 
Παράλληλα οι καταναλωτές μαθαίνουν, 
γνωρίζουν, ζητούν, επιλέγουν αυτό που 
κρίνουν ως το πιο κατάλληλο γι' αυτούς 
τρόφιμο 
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Νεοφανή τρόφιμα: νομοθετικό 
πλαίσιο, εξελίξεις και επιδράσεις 

στις διατροφικές συνήθειες* 

Δέσποινα Βασιλειάδου 
Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ, Καθηγήτρια Υγιεινής & 

Μικροβιολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ 

Τρόφιμα του 21ου αιώνα 

Σήμερα τα τρόφιμα που καταναλώνονται ισχυρίζονται ότι 
είναι: 
D Παραδοσιακά 
D Με χαμηλά λιπαρά {light) 
Ο Εμπλουτισμένα 
Ο Λειτουργικά, και 
Ο Νεοφανή 

* Επειδή δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε το πλήρες κείμενο της ομιλίας της κα Δ. Βασι-
λειάδου, παραθέτουμε περίληψη της ομιλίας της, μέσα από τις διαφάνειες που παρουσίασε. 
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

21ος αιώνας και η επιλογή των 
I I I 

τροφίμων στηρίζεται: 
ι 

D Στην ατομική επιθυμία 
D Στην οικονομική κατάσταση (φθηνότερα και κατώτερης 

ποιότητας) 
D Σε θέματα υγείας 

Στη γενικότερη οτάση ζωής 
D Στην εμφάνιση 
Ο Στη θρησκεία 
D Σε πολιτιστικά στοιχεία 
Ο Στην πληροφόρηση και στη γνώση 

Οι βασικότεροι λόγοι αλλαγής των 
διατροφικών συνηθειών είναι: 

Ο Η υγεία 
D Η οικονομική κατάσταση 
• Η εμφάνιση 
D Ο μοντέρνος τρόπος ζωής (εύκολες και γρήγορες 

λύσεις στη διατροφή) 
D Η εμφάνιση μιας διατροφικής κρίσης 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες στην επιλογή τροφίμων 
(αποτελέσματα 10 χώρων) 

Η 3° 
Διατροφή g 2 7 

Φρεσκάδα 

Ασφάλεια 

Γεύση 

Κόστος 

Ευκολία στους 
χειρισμούς 

2Ο03 
2Ο02 
2Ο00 

Κυριότερο ενδιαφέρον για τα τρόφιμα 

Ασφάλεια τροφίμων 

Τιμή 

Θρεπτική αξία 

Γεύση και εμφάνιση 

Ι Πιθανή έλλειψη τροφίμων 
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

Οι λόγοι αυτοί προκαλούν τις 
επιχειρήσεις τροφίμων στον 

σχεδιασμό και στην παραγωγή 
καινούργιων τροφίμων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει 
τον κανονισμό 258/97 

Με σκοπό: 
D Τη διευκόλυνση οτην ελεύθερη διακίνηση των 

τροφίμων 
Ο Την προστασία της υγείας των καταναλωτών 
D Την προστασία του περιβάλλοντος 
2 Την αποφυγή της παραπλάνησης των καταναλωτών 

- ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

Τι είναι νεοφανή τρόφιμα; 

Τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων τα οποία: 

Ο Έχουν παραχθεί τα τελευταία έτη και η παραγωγή τους στηρίχθηκε 

σε καινοτομίες και σε νέα τεχνολογικά δεδομένα 

• Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση 

Κατηγορίες νεοφανών τροφίμων 

Τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων: 

Τα οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από: 

ο Μικροοργανισμούς 
πΦΰκη 
α Μύκητες 
αΦυτά 
α Συστατικά τροφίμων που ε'χουν απομονωθεί από ζώα 

207 



ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

Κατηγορίες νεοφανών τροφίμων 

Τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων: 

D Με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη πρωτοταγή 
μοριακή σύνταξη 

D Για τα οποία έχει εφαρμοστεί μέθοδος 
παραγωγής που δεν χρησιμοποιείται ευρέως 

Κατηγορίες νεοφανών τροφίμων 

>ι ρόφιμα η συστατικά 
αων που Περιέχουν, 

*ιαράγσκιαι άσυντίθενται 
από γενετική 
τροποτι^ημένους 

πσμούς >ν 

Κανονισμός 
1829/2003 

208 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

Εξαιρέσεις 
U Τρόφιμα που κυκλοφορούσαν στην αγορά μέχρι το 1997 έστω 

κι αν ανήκουν τώρα σε κατηγορία νεοφανών τροφίμων 

• Διαλύτες εκχύλισης 

Ο Πρόσθετα 

D Αρτυματικές ουσίες 

Ö Τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που παράγονται ή περιέχουν 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Καν. 1829/2003) 

Κριτήρια έγκρισης 

Ενιαία αξιολόγηση ασφάλειας 

D Νεοφανές τρόφιμο ή συστατικό 
D Κίνδυνος στη δημόσια υγεία 
Ο Παραπλάνηση του καταναλωτή 
D Θρεπτική αξία 
D Ισοδύναμα με υφιστάμενα τρόφιμα ή συστατικά 

τροφίμων 
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

Ι|| Διαδικασία έγκρισης 

Αίτηση στην αρμόδια αρχή του Κ-Μ 
D Αρχική αξιολόγηση 

Σχόλια από τα Κ-Μ 
D Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής σε περίπτωση 

ενστάσεων για την ασφάλεια του προϊόντος ή τη 
δημόσια υγεία 
Δημοσίευση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης. 

Απόφαση Επιτροπής 

D Προϋποθέσεις χρήσης 

D Ονομασία και περιγραφή 

Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

" Ι | | | 
Εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα 

Είδος 
Φυτοστερόλες 

Χρήση 
Λιπαρές ύλες για επάλειψη 
Σάλτσες σαλάτας 
Προϊόντα τύπου γάλακτος 
και γιαούρτης 
Ποτά σόγιας 
Ποτά με βάση το γάλα 

11 ι 

Εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα 
Χρήση 

Φωσφολιπίδια από κρόκο Συστατικό 
αυγού 
Δεξτράνη LsuooaQStac Συστατικό 
Oaesexußxoides αρτοποιίας 
Τρεχαλόζη Συστατικό 

Συστατικό σε προϊόντα 
αρτοποιίας 
Συστατικό ή τρόφιμο 

Πρωτείνη πατάτας 
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

1 Εγκεκριμένα νεοφανή τρόφιμα 
Είδος 

Παρασκευάσματα με βάση τα 
φρούτα που παστεριώνονται 
κάτω από υψηλή πίεση 
Εικοσιεξανοϊκό οξΰ (DHA) 
Χυμός νόνι 

Q.9JtìlnniS 

Χρήση 

Μέθοδος 

Συστατικό 
Συστατικό 

Συστατικό 

Οφέλη - Κίνδυνοι 

Οφέλη 
Νέα συστατικά 

Κίνδυνοι 
Αλλεργίες 

D Ανθρώπινη διατροφή και 
υγεία 

• Βελτίωση οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών 

D Θεραπευτικές ιδιότητες 

Μακροχρόνιες επιπτώσεις 

Προβλήματα τυποποίησης 
(αυθεντικότητα γεΰσης-
αλλαγή σε οργανοληπτικό 
χαρακτηριστικά) 

Λειτουργικά τρόφιμα 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

Εξελίξεις - Διατροφή 

D Πρόταση κανονισμού για τους διατροφικούς 
ισχυρισμούς και τους ισχυρισμούς για την υγεία που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα 

Πρόταση κανονισμού για την προσθήκη βιταμινών 
ανόργανων αλάτων και ορισμε'νων άλλων ουσιών 
στα τρόφιμα 

Διατροφικοί ισχυρισμοί 

D Κατάλογος με τους επιτρεπόμενους 
διατροφικούς ισχυρισμούς και ειδικοί όροι 
χρήσης (π.χ. χαμηλά λιπαρά, χωρίς αλάτι) 
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ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

Ισχυρισμοί για την υγεία 

Ισχυρισμοί που περιγράφουν έναν γενικά 
αποδεκτό ρόλο μιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας 
(π.χ. το ασβέστιο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δοντιών και 
των οστών) 

Νέοι Ι σ χ υ ρ ι σ μ ο ί (π.χ. η Βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη 

σωστή δομή της επιδερμίδας): ΑπαΐτείΕαΐ εΠΙΟΤημονίκή 

αξιολόγηση και έγκριση. 

Εμπλουτισμός τροφίμων 

G Κοινοτικό μητρώο με τις εγκεκριμένες 

βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία 

D Ανάλυση επικινδυνότητας από EFSA 

D Προϋποθέσεις προσθήκης σε τρόφιμα 

Ο Ανώτατα και κατώτατα όρια 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΤΡΌΦΙΜΑ 

Ο 21ος αιώνας θα χαρακτηριστεί από 

D Καινοτομίες, και 
D Τεχνολογικά επιτεύγματα που θα οδηγήσουν 

στην παραγωγή νέων τροφίμων, 
νέων πρακτικών μάρκεπγκ 
και νέων διατροφικών συνηθειών. 

Και στο ερώτημα «πώς θα σκέπτεται ο 
καταναλωτής του μέλλοντος;» 

Θα σας έλεγα ότι η απάντηση δεν είναι 
εύκολη ! 
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Διαδικασία εκτίμησης επικινδυνό
τητας μικροβιολογικών και χημικών 

κινδύνων των τροφίμων -
Έ λ ε γ χ ο ς κινδύνων μέσω συστημά

των ασφάλειας των τροφίμων 

Κωνσιαντίνα Τζια 
Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, 

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

την εργασία παρουσιάζονται οι εξελίξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων (HACCP -FSOs) όπως διαμορφώνονται σήμερα διεθνώς, 

καθώς επίσης και οι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για τη διευθέτη

ση των θεμάτων υγιεινής στις Βιομηχανίες τροφίμων. Οι διεργασίες της παρα

γωγής των τροφίμων αναλύονται με Βάση τους κινδύνους, καθορίζονται τα 

CCPs και οργανώνονται οι έλεγχοι τους σύμφωνα με τις αρχές του HACCP. H 

ανάλυση επικινδυνότητας πρέπει να γίνεται με ποσοτικοποίηση των κινδύνων 

και ειδικά των Μικροβιολογικών Κινδύνων (Microbiological Risk Assessment -

MRA). Οι χημικοί κίνδυνοι που αφορούν συστατικά των τροφίμων ή επιμολυ-

ντές τροφίμων εξετάζονται για την περίπτωση τοξικότητας στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Η διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας των κινδύνων Βασίζε-

2 1 7 



ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

ται σε επιδημιολογικές και τοξικολογικές μελέτες που γίνονται σε ζώα και στον 
άνθρωπο και περιλαμβάνει την ταυτοποίηση της επικινδυνότητας, τη σχέση 
δόσης/απόκρισης και την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου στον κίνδυνο. 
Ακολουθεί η διαχείριση και η ανακοίνωση/μετάδοση των πληροφοριών σχετικά 
με τον κίνδυνο. Τα αποτελέσματα των μελετών εκτίμησης της επικινδυνότητας 
οδηγούν σε καθορισμό ορίων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εφαρμογή του HACCP, ειδικά για τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων των 
CCPs και των προδιαγραφών ασφάλειας των προϊόντων, όπως και για την επι
λογή του κατάλληλου σχήματος δειγματοληψίας -σε όλα τα σημεία που απαιτεί
ται- με 6άση την επικινδυνότητα των κινδύνων. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι παραγωγοί τροφίμων, με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, λαμβά
νουν μέριμνα για την αντιμετώπιση των κινδύνων των τροφίμων. Καθώς η πλή
ρης εξάλειψη των κινδύνων των τροφίμων είναι πρακτικά ανέφικτη, ο ρεαλιστι
κός στόχος των παραγωγών τροφίμων και των συστημάτων ασφάλειας των 
τροφίμων είναι η κατά το δυνατόν μείωση της επικινδυνότητας (δηλαδή της 
πιθανότητας εμφάνισης) των κινδύνων. Για τον σκοπό αυτό παρέχονται ωφέλι
μα εργαλεία από θεωρητικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες, και ειδικότερα 
χρήσιμες πληροφορίες από μικροβιολογικές και επιδημιολογικές μελέτες. Με 
βάση αυτά, λαμβάνεται η απόφαση για τα προληπτικά μέτρα και οι απαραίτητοι 
έλεγχοι, ανάλογα με τον κίνδυνο και τη σχεδιαζόμενη χρήση του προϊόντος. 

Οι πιθανοί κίνδυνοι των διαφόρων τροφίμων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων που διεθνώς 
έχουν ρυθμιστεί με τη σχετική νομοθεσία. Η οδηγία 93/43 ΕΟΚ και ο νέος κανο
νισμός (ΕΚ) 852/2004, όπως και ο Codex Alimentarius καθορίζουν τις απαιτή
σεις περί υγιεινής των τροφίμων, ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 θέτει απαιτή
σεις για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. Οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται 
με την εφαρμογή του HACCP, ενός εξειδικευμένου συστήματος για τη διασφάλι
ση της ασφάλειας των προϊόντων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Σύμφωνα με τις 
αρχές του HACCP, όλες οι διεργασίες παραγωγής των τροφίμων αναλύονται με 
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Βάση τους κινδύνους, ακολουθεί ο καθορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου 
(CCPs) και η οργάνωση των ελέγχων. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας των κιν
δύνων που ενδέχεται να υπάρχουν στα τρόφιμα, δηλαδή η πιθανότητα εμφάνι
σης κάθε κινδύνου, ο τύπος/φύση του κινδύνου, η σοβαρότητα του κινδύνου και 
ο προβλεπόμενος καταναλωτής του τροφίμου πρέπει να εξετάζονται. 

Εκτός τούτων, η επικινδυνότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την αβεβαι
ότητα των μεθόδων και διαδικασιών, τις διακυμάνσεις των μετρήσεων και τα 
μειονεκτήματα/ελαττώματα αυτών. Η ανάλυση επικινδυνότητας πρέπει να γίνε
ται με ποσοτικοποίηση των κινδύνων και ειδικά των Μικροβιολογικών Κινδύ
νων (Microbiological Risk Assessment - MRA). Όσον αφορά την υγιεινή, έχουν 
αναπτυχθεί πρακτικές για τις βιομηχανίες τροφίμων (Good Manufacture 
Practices - GMPs, Good Hygiene Practices -GHPs). Για τις προϋποθέσεις/προ-
απαιτούμενα υγιεινής που έχουν αποφασιστική σημασία για την παραγωγή 
ασφαλών προϊόντων τροφίμων, γίνεται κωδικοποίηση των απαιτήσεων κατά 
τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και ακολουθεί η 
εισαγωγή τους σε σχετικά προγράμματα (Prerequisite Programs - PRPs). 

2 . ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Παρότι πολλά θέματα σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια των τρο
φίμων έχουν διευθετηθεί διεθνώς με την υποχρεωτική εφαρμογή του HACCP 
από τη νομοθεσία [οδηγία 93/43 (ΕΚ), κανονισμός 852/2004 (ΕΚ), GMPs, 
Codex Alimentarius], ορισμένα ζητήματα εξακολουθούν ακόμη να δημιουργούν 
προβληματισμούς. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα για τις ασθένειες των τροφίμων, λόγω ελλιπούς επιτήρησης και διε
ρεύνησης αυτών, ούτε και διαθέσιμες μέθοδοι που να παρέχουν σαφή προσ
διορισμό των πραγματικών κινδύνων των τροφίμων. Οι μέθοδοι δειγματολη
ψίας δεν είναι ιδιαίτερα ακριβείς ώστε να ανιχνεύουν πραγματικές διαφορές 
όταν απαιτείται. Συχνά οι κίνδυνοι είναι μικροβιολογικοί (E. coli), με αποτέλε
σμα ένα μεγάλο μέρος της έρευνας να ασχολείται με την επιτήρηση και την 
πιθανότητα επιβίωσης τους κατά την επεξεργασία των τροφίμων. Τρόφιμα υψη
λής θρεπτικής αξίας (π.χ. κρέας) μπορεί να κρύβουν σημαντικούς κινδύνους, 

219 



ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΡΊΣΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

ενώ για Βασικά τρόφιμα αναφέρεται ότι το κρέας μολύνεται σοβαρά κατά τη 
σφαγή, τα ιχθυρά ενέχονται σε κινδύνους (αμίνες) που προκαλούν ασθένειες, 
τα φρούτα και τα λαχανικά, όταν καταναλώνονται ως έχουν, μεταφέρουν σοβα
ρούς κινδύνους (φυτοφάρμακα, παθογόνα). Οι τάσεις που διατυπώνονται διε
θνώς από κυβερνητικούς φορείς φιλοδοξούν, βάσει συγκεκριμένων χρονοδια
γραμμάτων, να επιτύχουν κατά 30% μείωση της μόλυνσης των τροφίμων. 

Η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων επιχειρείται μέσω του 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) και των FSOs (Food Safety 

Objectives). To HACCP είναι σήμερα μια ευρέως χρησιμοποιούμενη λογική 

προσέγγιση για ασφαλέστερες διεργασίες των τροφίμων. Αναλύεται κάθε στά

διο της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος, ενώ προσδιορίζοντας τους 

κινδύνους και καθορίζοντας τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs) είναι δυνατόν 

να ελεγχθούν οι διεργασίες παραγωγής ώστε να παρέχεται εγγύηση σε παρα

γωγούς, ελεγκτικούς φορείς και καταναλωτές (Κατάλληλο Επίπεδο Προστασίας, 

Appropriate Level of Protection - ALOP). Τα συστήματα HACCP, σε συνδυα

σμό με ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις και καλή τεκμηρίωση, παρέχουν όλο 

και μεγαλύτερη σιγουριά για τα διακινούμενα τρόφιμα. Τα FSOs παρέχουν τους 

στόχους για τον έλεγχο των κινδύνων στα τρόφιμα, επικεντρώνοντας στην κατά

σταση της δημόσιας υγείας παρά εστιάζοντας στη μείωση των παθογόνων. Οι 

αντικειμενικοί στόχοι της ασφάλειας των τροφίμων (FSOs), συνδυάζοντας το 

HACCP με Προγράμματα Μείωσης Παθογόνων (Pathogen Reduction 

Programs), παρέχουν έναν τρόπο ενοποίησης αυτών και επιτρέπουν την ανά

πτυξη σημαντικών προγραμμάτων ασφάλειας των τροφίμων που Βασίζονται σε 

μετρήσιμους στόχους για τη δημόσια υγεία. Τέτοιος συνδυασμός (HACCP -

Προγράμματα Μείωσης Παθογόνων) έχει ήδη βρει εφαρμογή σε συστήματα 

επιθεώρησης (στις ΗΠΑ για κρέας, πουλερικά). Η καθιέρωση Προδιαγραφών 

Ασφάλειας Τροφίμων (Food Safety Performance Standards - FSPS) και Πρότυ

πων Διαδικασιών για Υγιεινή Λειτουργία (Sanitation Standard Operating 

Procedures - SSOPs) της Βιομηχανίας τροφίμων κρίνεται άμεσα απαραίτητη και 

γίνεται με συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιών Επιθεώρησης για την Ασφά

λεια των Τροφίμων (Food Safety & Inspection Service - FSIS με FDA). Τέλος, 
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έχουν αναπτυχθεί Μοντέλα Επιθεώρησης για HACCP (HACCP Inspection 

Model Project - ΗΙΜΡ) και Υγιεινή (Hygiene Risk Assessment Model -

HYGRAM). 

3 . Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ι - Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η 

Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Ε Π Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ 

Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τρόφιμα έχουν αναγνωρι

στεί και ανήκουν σε βακτήρια, ιούς ή παράσιτα και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

προς την επικινδυνότητα τους (Πίν. 1), ενώ έχουν καθοριστεί τα όρια παθογέ

νειας αυτών (Πίν. 2). Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των τροφίμων πρέ

πει να διενεργείται μικροβιολογική εξέταση τους με σύγχρονες αξιόπιστες μεθό

δους. Απαιτείται να καθοριστούν τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων και 

τα (μικροβιολογικά) κριτήρια των διεργασιών τροφίμων. Για την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας των επεξεργασμένων προϊόντων γίνεται και χρήση προρρητι-

κών μοντέλων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σημαντικότεροι επικίνδυνοι μικροοργανισμοί 

Ι. ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ 

Clostridium botulinum 
types Α,Β, Ε and F 
Shigella dysenteriae 
Salmonella typhi, 
paratyphi Α,Β 
Hepatitis A and E 
Brucella abortis 
Vibrio cholerae 01 
Vibrio vulnificus 
Taenia solium 
Trichinella spiralis 

π. ΜΈΤΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥ

Ν Ό Τ Η Τ Α Σ ΚΑΙ Σ Ο Β Α 

Ρ Ό Τ Η Τ Α Σ (με πιθανότητα 
εκτεταμένης εξάπλωσης) 

Listeria monocytogenes 
Salmonella spp. 
Shigella spp. 
Enterovirulent Escherichia 
coli (EEC) 
Streptococcus pyogenes 
Rotavirus 
Norwalk virus group 
Entamoeba histolytica 
Diphyllobothrium latum 
Ascaris lumbricoides 
Cryptosporidium parvum 

III. ΜΕΤΡΙΑΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ (με 
περιορισμένη εξάπλωση) 

Bacillus cereus 
Campylobacter jejuni 
Clostridium perfrigens 
Staphylococcus aureus 
Vibrio cholerae non-01 
Vibrio parahaemolyticus 
Yersinia enterocolitica 
Giardia lamblia 
Taenia saginata 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κίνδυνοι τροφικών ασθενειών και όρια παθογένειας τους 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ- ΙΟΙ Όρια Παθογένειας (Αριθμός μικροοργανισμών/ g τροφίμου) 

Bacillus cereus 3,4 xlO4 - 9,5 xlO8 

Campylobacter jejuni 5 xlO2 σε 180 mL γάλα 
Clostridium botulinum 3x103 
Clostridium perfrigens 106 -107 

Ecol^ V^^L. 
Salmonella spp. 

• S. anatum 105 > 108 

jt^JML·^ 1Pl^i2i 
Shigella spp. 

• S. flexneri 102 > 109 

• S. dysenteriae 10 - > 104 

Staphylococcus aureus 105 - > 106 

Vibrio cholerae 103 

Vibrio parahemolyticus 106 -109 

Yersinia enterocolitica 3,9xl07 

HAV^ 
Ιοί τύπου Norwalk 

4 . ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Ορισμένα από τα συστατικά των τροφίμων -είτε είναι φυσικά είτε προστίθε

νται στα τρόφιμα ή παράγονται κατά την παρασκευή τους, είτε τέλος με οποιο

δήποτε άλλο τρόπο τυχαίνει να βρεθούν στα τρόφιμα- μπορεί υπό ορισμένες 

συνθήκες να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του ανθρώπου. Αρκετά από τα 

φυσικά συστατικά των τροφίμων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Περισσότερα 

από 2.000 χημικά χρησιμοποιούνται σήμερα στην προετοιμασία και την παρα

σκευή των τροφίμων γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό, είναι δηλαδή 

συστατικά που προστίθενται για να τα κάνουν πιο ελκυστικά και πιο νόστιμα ή 

για να τα συντηρήσουν, να βελτιώσουν τη θρεπτική τους ποιότητα ή, τέλος, για 

να εξυπηρετήσουν ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις εξειδικευμένων καταναλωτών. 
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Τέτοια συστατικά είναι διάφορα πρόσθετα (GRAS - ασφαλή συστατικά), όπως 
αντιοξειδωτικά, συντηρητικά, χρωστικές, αρώματα, γλυκαντικά, αντιμικροΒιακά, 
υλικά μείωσης της ενεργότητας νερού (humectants), Βελτιωτικά, κ.ά. Αλλα 
συστατικά χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και υπολείμματα τους 
μπορεί να παραμένουν στα τρόφιμα λόγω μη ορθής εφαρμογής τους -όπως 
υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων ή μολυντές που εισά
γονται χωρίς λόγο στα τρόφιμα από μόλυνση του περιβάλλοντος (Βαρέα μέταλ
λα, PCBs, διάφορα χημικά και βιολογικά ή βιομηχανικά προϊόντα και παρα
προϊόντα)- άλλα χρησιμοποιούνται σε διεργασίες παραγωγής τροφίμων ή διευ
κολύνουν την παραγωγή τους -όπως οργανικοί διαλύτες, καταλύτες, αποχρω-
στικά, αφυγραντικά- ή, τέλος, εισάγονται στα τρόφιμα από μη ορθές πρακτικές 
στη βιομηχανία κατά την επεξεργασία των τροφίμων -όπως λιπαντικά, πλαστι
κοποιητές, κ.ά. 

Οι συνθήκες υπό τις οποίες οι ανεπιθύμητες αυτές ουσίες αποτελούν κίνδυ
νο για την υγεία είναι ακραίες ή/και τελείως άσχετες με τις πραγματικές συνθή
κες έκθεσης του ανθρώπου. Η εκτίμηση των κινδύνων αφορά την πιθανότητα 
που υπάρχει τα ειδικά συστατικά ή συνδυασμοί τους να προκαλέσουν βλάβη 
υπό πραγματικές ή υπό αναμενόμενες συνθήκες έκθεσης του ανθρώπου. Το 
ερώτημα που τίθεται, βέβαια, είναι ακόμη και αν κάποιο συστατικό δεν είναι 
επιβλαβές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κατά πόσο συμβαίνει το ίδιο και για τις 
πραγματικές συνθήκες έκθεσης του ανθρώπου. Πάντως, πιστεύεται ότι η ασφά
λεια των τροφίμων επιτυγχάνεται όταν υπάρχει σημαντική διασφάλιση ότι υφί
σταται ασήμαντος ή μη σημαντικός (μηδαμινός) κίνδυνος για την ανθρώπινη 
υγεία. 

4.1. ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΑΕΤΕΣ 

Η εξέταση/διερεύνηση οποιουδήποτε χημικού μέσου για πιθανή τοξικότητα 
γίνεται με τοξικολογικές μελέτες. Αντικείμενο των μελετών είναι αρχικά να απο
καλύψουν εάν υπάρχουν φυσιολογικές, βιοχημικές και/ή μορφολογικές αλλα
γές στους ζωντανούς οργανισμούς που εκτίθενται στο μέσο και δευτερευόντως 
να καθορίσουν τη σχέση έκθεσης/επίδρασης κατά τις ενδιάμεσες μεταβολές με 
γνωστές ποσότητες του χημικού συστατικού. 
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Οι τοξικολογικές μελέτες γενικά διεξάγονται προς δύο κατευθύνσεις. Η 
πρώτη αφορά την οξεία έκθεση και την ταυτοποίηση του τελικού σημείου της 
τοξικότητας με καθορισμό της Θανάσιμης Δόσης σε g/kg σωματικού Βάρους 
(Dose Lethal -LD50) που προκύπτει με εφάπαξ χορήγηση ποσότητας ουσίας, 
ώστε να προκληθεί θάνατος του 50% του πληθυσμού των πειραματόζωων. 
Παρακολουθούνται οι μεταβολές στα μάτια, στο δέρμα, καθώς και in vitro μετα-
γένεση και τερατογένεση. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προκύπτουν 
μέσα σε 1-3 μήνες και καταλήγουν στη συνέχιση ή τη διακοπή της περαιτέρω 
μελέτης. Το δεύτερο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει Βραχυπρόθεσμες (χορή
γηση επαναλαμβανόμενων δόσεων σε πειραματόζωα στο μεγαλύτερο μέρος 
της διάρκειας ζωής τους), μακροχρόνιες (90 ημέρες) μελέτες ή/και μελέτες καρ
κινογένεσης (2 έτη) σε συνδυασμό με μελέτες δεύτερης γενεάς αναπαραγωγής 
(2-4 έτη). Τα αποτελέσματα των μελετών, εκτός του ότι αποφαίνονται για το αν η 
ουσία είναι τοξική ή όχι, καθορίζουν ταυτόχρονα -λαμβάνοντας υπόψη πάντα 
μεγάλο συντελεστή ασφαλείας και το όριο της εξεταζόμενης ουσίας- την υψη
λότερη δόση που δεν παρουσιάζει (Χωρίς) Δυσμενή Αποτελέσματα στην Υγεία 
(No Observable Adverse Level - NOEL) σε mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Η διαδικασία της εκτίμησης των κινδύνων είναι παρόμοια για μικροβιολογι
κούς ή χημικούς κινδύνους και περιλαμβάνει την ταυτοποίηση των κινδύνων 
και τον καθορισμό της «σχέσης τους σε έκθεση» με βάση επιδημιολογικές μελέ
τες και άλλου είδους πειραματικές μελέτες σε ανθρώπους και ζώα. Κατά τα στά
δια της επικινδυνότητας και της δόσης-απόκρισης γίνεται προσπάθεια να κατα
νοηθεί τι είδους τοξικότητα ή Βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει η εξεταζόμενη 
ουσία και οι συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει αυτό. 

Ασήμαντος/Μηδαμινός Κίνδυνος (Negligible Risk -NRI) καλείται η ημερήσια 
λήψη του συστατικού που πιστεύεται ότι θέτει σε ασήμαντο κίνδυνο τον άνθρω
πο, με βάση επιστημονικά δεδομένα. Για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώ
που εξετάζονται τα επίπεδα του συστατικού στο τρόφιμο και τα πρότυπα κατανά
λωσης τροφίμων, και προσδιορίζεται η Εκτιμούμενη/Υπολογιζόμενη Ημερήσια 
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Λήψη (Estimated Daily Intake -EDI) του συστατικού. Η ασφάλεια των τροφίμων 
επιτυγχάνεται και εξασφαλίζεται όταν η EDI μειωθεί κάτω από τον NRI. 

Ο NRI προσεγγίζεται διαφορετικά για καθεμία από τις κατηγορίες ουσιών-
κινδύνων (φυσικά συστατικά, πρόσθετα, μολυντές). Συνδυασμός νομοθεσίας, 
ιστορικών στοιχείων και κανονιστικών δράσεων οδηγούν στον καθορισμό κρι
τηρίων για την κρίση/απόφαση σχετικά με την ασφάλεια ανάλογα με το τρόφιμο 
(διαφορετικά κριτήρια ανά τρόφιμο). Διάφορα φυσικά συστατικά, λόγου χάρη, 
μπορεί να είναι τοξικά υπό ορισμένες συνθήκες έκθεσης, είναι όμως ανησυχη
τικά μόνο αν επιδειχθεί τοξικότητα πλησίον ή στις πραγματικές συνθήκες. 

Για τους επιμολυντές των τροφίμων ο NRI συνήθως εκφράζεται ως η Ανοχή 
Ημερήσιας Λήψης (Tolerance Daily Intake -TDI). Τα TDIs Βασίζονται σε μελέτες 
είτε σε άνθρωπο είτε σε ζώα. Η Αποδεκτή Ημερήσια Δόση (Acceptable Daily 
Intake - ADI) είναι όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει τον NRI για συστατικά 
που εισάγονται για συγκεκριμένο σκοπό στα τρόφιμα. Είναι διεθνώς αποδεκτά 
και βασίζονται σε δεδομένα τοξικότητας σε ζώα, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς 
συντελεστές ασφάλειας για τον άνθρωπο (ΙΟχ μεταξύ ζώων και ανθρώπων και 
στη συνέχεια ΙΟχ μεταξύ ανθρώπων). Το ADI βασίζεται στην άποψη ότι πρέπει να 
υπάρχει μία κατώτερη δόση (κατώφλι) πριν εμφανιστούν δυσμενείς επιδράσεις. 

Εκτίμηση κίνδυνων 

Ταυτοποίηση 
επικινδυνότητας 

Σχέση Δόσης/ 
Έκθεσης 

s * 
Εκτίμηση έκθεσης 

Χαρακτηρισμός 
κίνδυνου 

(εκτίμηση του 
κίνδυνου, της 
κατάστασης 

αβεβαιότητας) 

Διαχείριση κίνδυνων 

Θεώρηση του 
χαρακτηρισμού 
του κίνδυνου 

Κανονιστικές 
αποφάσεις 

Υποχρεωτική 
νομοθεσία 

Οικονομικοί, 
πολιτικοί, 

τεχνολογικοί 
παράγοντες 

Ανακοίνωση κίνδυνων 

Κοινωνιολογικά 
στοιχεία της 

αποδεκτότητας του 
κινδύνου 

Δημόσια 
γνώμη 

Θεώρηση του 
χαρακτηρισμού 
του κινδύνου 

J 
Σχήμα 1. Στάδια διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων 
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Έντονος προβληματισμός διατυπώνεται και εστιάζεται στο μέγεθος των κίν

δυνων που τίθενται από χημικές ουσίες και στην κοινωνική αποδοχή τέτοιων κίν

δυνων. Η απόφαση σχετικά με τους απαιτούμενους κανονισμούς και τις απαραί

τητες ρυθμίσεις βασίζεται σε μια τριάδα παραγόντων/σταδίων: α. Εκτίμηση, β. 

Διαχείριση κινδύνων, και γ. Ανακοίνωση/διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους 

κινδύνους. Η σχέση των σταδίων αυτών παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Καθένα 

από τα στάδια αντιπροσωπεύει μοναδικό πεδίο μελέτης το οποίο σχετίζεται με τα 

άλλα και μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξελισσόμενο και μερικώς αμφισβητήσιμο. 

5.1 ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΊΝΔΥΝΩΝ 

Η διαδικασία για την εκτίμηση των κινδύνων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. 

Η επιδημιολογία χρησιμοποιεί δεδομένα από τον άνθρωπο για να προβλέψει 

πιθανούς κινδύνους της υγείας. Επιδημιολογικές μελέτες χρησιμοποιούνται για 

να συσχετίσουν ανθρώπινες ασθένειες με διάφορους παράγοντες. Υπάρχουν 

αρκετοί περιορισμοί για τις επιδημιολογικές μελέτες, όπως ηθικοί και έλλειψη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Συστατικά των μελετών της εκτίμησης των κινδύνων 

Παράμετροι 

Ταυτοποίηση 
επικινδυνότητας/ 
Κινδύνου 
Εκτίμηση 
έκθεσης 
Επικινδυνότητας 
κίνδυνος 
Χαρακτηρισμός 
κίνδυνου 

Αντικείμενο 

Προσδιορισμός για το αν το 
μέσο θέτει πιθανό κίνδυνο 
στην υγεία ή όχι 
Προσδιορισμός της έκτασης 
της έκθεσης του ανθρώπου 
σε τοξικά 
Προσδιορισμός της σχέσης 
μεταξύ μεγέθους έκθεσης και 
πιθανότητας εμφάνισης των 
επιπτώσεων της υγείας 
Συνδυασμός των παραπάνω 
αναλύσεων για να εκτιμηθούν 
οι κίνδυνοι υγείας που σχετί
ζονται με την έκθεση του 
ανθρώπου στο μέσο 

Απαιτούμενες πληροφορίες 

Επιδημιολογικές μελέτες 
Χρόνιες δοκιμές σε πειραματόζωα 
Δοκιμές οξείας τοξικότητας 
Πορεία, μέγεθος, συχνότητα και 
διάρκεια έκθεσης 
Πηγές: αέρας, νερό, έδαφος και 
τρόφιμα 
Εκτίμηση δόσης-επίδρασης 
Προσδιορισμός κατωφλίου και μη 
κατωφλίου με χαμηλές δόσεις προ
έκτασης με τη βοήθεια μοντέλων 
Συλλογή και εκτίμηση των σχετι
κών δεδομένων 
Πιθανότητα επιβλαβών αποτελε
σμάτων από έκθεση ορισμένου 
πληθυσμού στο μέσο 

2 2 6 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΏΝ ΚΊΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων (ακρίβεια, στατιστική εμπιστοσύνη). Κύριο πρό

βλημα που υπάρχει στις επιδημιολογικές μελέτες είναι η δυσκολία ταυτοποίη

σης των ομάδων ελέγχου που δεν έχουν εκτεθεί στον κίνδυνο, όπως επίσης και 

η δοκιμή νέων χημικών σε ομάδες προσβεβλημένες (π.χ. από καρκίνο). Στον 

πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αντικείμενα των μελετών και οι εξεταζόμενες παρά

μετροι κατά τη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων. 

5.1.1 Ταυτοποίηση επικινδυνότητας/κινδύνων 

Πρόκειται για διαδικασία με την οποία ειδικά χημικά συνδέονται αιτιολογη

μένα με πρόκληση ιδιαίτερων επιδράσεων στην υγεία. Η ταυτοποίηση της επι

κινδυνότητας περιλαμβάνει ταχείες και μεγάλης διάρκειας δοκιμές. Η διαδικα

σία συνεπάγεται τη συλλογή και εκτίμηση των δεδομένων τοξικότητας που προ

έρχονται από μελέτες σε ζώα και ανθρώπους, προκειμένου να προσδιοριστούν 

οι τύποι των επιδράσεων στην υγεία και οι συνθήκες έκθεσης οι οποίες μπορεί 

να προκαλέσουν τις επιδράσεις. Κρίσιμο σημείο για την ταυτοποίηση των κινδύ-

ΠΙΝΑΚΑΣ4 

Ταξινόμηση καρκινογενών 

Ομάδα Ταξινόμηση Πειραματική απόδειξη 

Α Καρκινογενή για τον Ικανοποιητική απόδειξη (αυξημένη προσβολή 
β άνθρωπο κακοηθών όγκων ή συνδυασμός κακοηθών και 
C Πιθανόν Καρκινογενή ! καλοηθών όγκων) από επιδημιολογικές μελέτες, 

νια τον άνθρωπο ν ι α ν α καθορίσει αιτιολογημένη συσχέτιση μεταξύ 
D , „ , • έκθεσης στο μέσο και καρκίνου 

Δυνατόν Καρκινογενή 
νια τον άνθρωπο ^ = περιορισμένη απόδειξη καρκινογενετικότητας 

\ στον άνθρωπο από επιδημιολογικές μελέτες Μη ταξινομημένο 
Καμία απόδειξη για 

Β2 = ανεπαρκή δεδομένα σε άνθρωπο αλλά 
επαρκείς αποδείξεις μελέτης σε ζώα 

καρκινογενεπκοτητα 
νια τον άνθρωπο Περιορισμένη απόδειξη καρκινογενετικότητας 

σε ζώα, απουσία δεδομένων για τον άνθρωπο. 
Οριστικές κακοήθεις αποκρίσεις σε απλές μελέτες, 
οριακή απόκριση όγκου σε μελέτες που δεν έχουν 
επαρκή σχεδιασμό, καλοήθεις αλλά όχι κακοήθεις 

ί όγκοι με μη-μεταγενεπκά μέσα 
Ανεπαρκείς αποδείξεις καρκινογενετικότητας 

; Καμία απόδειξη από πειράματα έκθεσης 
Ι ανθρώπου και ζώων 
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νων είναι να προσδιοριστεί εάν ένα συστατικό προκαλεί ή όχι καρκίνο, για το 
οποίο γίνονται ειδικές μελέτες που καταλήγουν στην κατάταξη των συστατικών 
σε καρκινογόνα και μη (Πίν. 4). Άλλο κρίσιμο στοιχείο στην ταυτοποίηση των 
καρκινογενών είναι ο καθορισμός της Μέγιστης Ανεκτής Δόσης (Maximum 
Tolerated Dose - MTD) που είναι η υψηλότερη δόση στα ζώα (καθορίζεται με 
90-ημερών μελέτες τοξικότητας) που δεν αλλάζει τη μακροζωία και την καλή 
υγεία προκαλώντας αποτελέσματα καρκίνου. 

5.1.2 Εκτίμηση δόσης/απόκρισης 

Μετά την ταυτοποίηση του κινδύνου είναι δυνατόν να προβλεφθεί η σχέση 
μεταξύ ανθρώπινης έκθεσης στην εν λόγω χημική ουσία και των δυσμενών επι
πτώσεων. To NOEL είναι το τελικό σημείο των σχετικών μελετών και η τιμή 
αυτή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ασφαλούς επιπέδου των 
μέσων/ουσιών στα οποία εκτίθεται ο άνθρωπος. Η εκτίμηση της επικινδυνότη
τας εμπλέκει τη χρήση της τιμής του NOEL στον προσδιορισμό της ποσοτικής 
σχέσης δόσης-επίδρασης που ακολουθείται από προέκταση σε υποπειραματική 
έκθεση σε χαμηλή δόση. 

Ένα «τοξικό με κατώφλι» υποτίθεται ότι δεν θέτει κίνδυνο σε δόση κάτω 
από το πειραματικό κατώφλι, τιμή που ξεκινά από μια δεδομένη ασφάλεια ή 
έναν συντελεστή αβεβαιότητας στο NOEL, για να φθάσει σε μια αποδεκτά 
ασφαλή συγκέντρωση. Ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων της μελέτης, 
ένα ελάχιστο ασφαλές επίπεδο ενός μέσου/ουσίας πρέπει να φθάνει το 1/100 
του NOEL. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν αυθαίρετοι συντελεστές αβεβαι
ότητας στην τιμή NOEL των ζώων, για παράδειγμα διαίρεση με 10 για άγνωστες 
διαφορές ανάμεσα στα είδη και επιπλέον με 10 για άγνωστες ή υποψιαζόμενες 
διακυμάνσεις απόκρισης ανάμεσα στα είδη. 

Αντίθετα τα «τοξικά χωρίς κατώφλι», γενικά καρκινογενή στη φύση, εκτιμώ
νται διαφορετικά διότι υποτίθεται ότι θέτουν σε κάποιο κίνδυνο σε όλες τις 
δόσεις πάνω από το μηδέν και απαιτούν μαθηματικά μοντέλα επέκτασης για 
συσχέτιση της «δόσης επίδρασης» σε έκταση υποπειραματικών δόσεων. Το 
αντικείμενο του χαρακτηρισμού των κινδύνων δεν είναι να υποτιμήσει τον 
ανθρώπινο κίνδυνο. 
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Για το «κατώφλι» χρησιμοποιούνται σε εθνικούς κανονισμούς διάφοροι 
όροι: Επιτρεπόμενη Ημερήσια Λήψη (ADI) ή Μέγιστη Επιτρεπόμενη Συγκέ
ντρωση (MAC - Maximum Allowable Concentrations), Ανοχή (Tolerance) ή Επί
πεδο Ελέγχου (Action Level). Αυτές οι τιμές θεωρείται ότι είναι τα ελάχιστα επί
πεδα, ορίζοντας ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Ένα επίπεδο που θεωρείται 
ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία τίθεται υπό θεώρηση από τους κανονισμούς. 
Συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τέτοιες τιμές θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε κίν
δυνο και τα κράτη όπου εμφανίζονται πρέπει να μεριμνούν για αυτό. Τα τοξικά 
χωρίς κατώφλι θέτουν πιο πολύπλοκα προβλήματα. 

Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές για καρκινογενή και μη συστατικά. Για τα 
μη καρκινογόνα συστατικά πιστεύεται ότι δεν έχουν τοξικές επιδράσεις μέχρις 
ενός ελάχιστου ορίου-κατωφλίου δόσης. Υπολογίζονται δύο επίπεδα: Χαμηλό
τερο Επίπεδο Παρατηρούμενης/Εμφανιζόμενης Επίδρασης (Lower Observed 
Effect Level - LOEL) και το Επίπεδο Μη Παρατηρούμενης/Εμφανιζόμενης Επί
δρασης (No Observed Effect Level -NOEL). 

Οι συντελεστές NOEL υπολογίζονται σε πειραματόζωα και για τον άνθρωπο 
γίνονται μετατροπές, λαμβάνοντας διάφορους συντελεστές αβεβαιότητας που 
φθάνουν από 1/100 έως 1/10,000. Ιστορικά το NOEL με ένα συντελεστή αβε
βαιότητας παρέχει την Αποδεκτή Ημερήσια Λήψη (Acceptable Daily Intake -
ADI) που εκφράζεται σε ποσότητα χημικού έκθεσης ανά ποσότητα σωματικού 
βάρους ανά ημέρα. Η EPA έχει αντικαταστήσει το ADI με τη Δόση Αναφοράς 
Τοξικότητας (Reference Dose - RfD), όπου χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα πει
ραματικά δεδομένα δόσης/έκθεσης. Για τα καρκινογενή θεωρείται ότι δεν 
υπάρχει κατώφλι. Οι δόσεις για τον άνθρωπο είναι πολύ (αρκετές χιλιάδες) 
χαμηλότερες και η πρόβλεψη για τον άνθρωπο γίνεται με μαθηματικά μοντέλα 
που παρέχουν τον δείκτη ισχύος καρκίνου, γνωστό ως Q* ή Q1*. 

Για την παρουσία των καρκινογενών στα τρόφιμα δεν τίθεται θέμα, θεωρεί
ται ότι μηδέν ανοχή ισχύει για κάθε τέτοιο μέσο. Οι κανονισμοί μπορούν να 
καθιερώσουν ασφαλή επίπεδα των καρκινογενών στα τρόφιμα με βάση ορισμέ
να κριτήρια. Η εφαρμογή μεγάλου συντελεστή αβεβαιότητας (1/1000, 1/5000) 
στο NOEL είναι μια μέθοδος, αν και συνήθως αυτό ισοδυναμεί με υπολογισμό, 
όπου ο συνδυασμένος κίνδυνος στον χρόνο ζωής του καρκίνου είναι κάτω από 
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10-6 (μία επιπλέον περίπτωση καρκίνου σε πληθυσμό ενός εκατομμυρίου ατό
μων). Μερικές προσεγγίσεις πιο σημαντικές από της EPA είναι του Διεθνούς 
Γραφείου για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) που έχει αναπτύξει έρευνα για 
την ταξινόμηση των καρκινογενών με 6άση τη βαρύτητα των πειραματικών απο
δείξεων. 

5.1.3 Εκτίμηση έκθεσης 
Για να εφαρμοστούν οι πληροφορίες από την ταυτοποίηση των κινδύνων 

και την εκτίμηση της δόσης/απόκρισης στην εκτίμηση των κινδύνων είναι απα
ραίτητος ο υπολογισμός της ποσότητας έκθεσης του ανθρώπου. Παρακολουθώ
ντας τις πηγές των πιθανών τοξικών παρέχονται τα δεδομένα που απαιτούνται 
για την εκτίμηση της έκθεσης. Η έκθεση του ανθρώπου σε χημικά εκφράζεται 
ως η συγκέντρωση του χημικού στα τρόφιμα και οι ποσότητες των καταναλισκό
μενων τροφίμων (οι υπολογισμοί γίνονται με υποθέσεις με σημαντική αβεβαιό
τητα). Κρίσιμο σημείο στο στάδιο αυτό είναι να καθοριστεί ο στόχος-πληθυσμός 
(διαφορετικές καταναλώσεις τροφίμων). 

5.1.4 Χαρακτηρισμός κινδύνου 
Είναι το τελευταίο στάδιο της εκτίμησης του κινδύνου, περιέχει την περιγραφή 

της φύσης και συχνά το μέγεθος του κινδύνου, και περιλαμβάνει κάθε αβεβαιότη
τα. Για μη καρκινογενή τυπικά η εκτιμούμενη έκθεση σχετίζεται με το RfD ή το 
ADI. Είναι κρίσιμο να κατανοηθεί ότι RfD ή το ADI δεν είναι επίπεδα κατωφλίου 
που χωρίζουν τα συστατικά σε ασφαλή και μη ασφαλή. Ο κίνδυνος εκφράζει 
πιθανότητα και επομένως έκθεση σε RfD ή ADI σημαίνει χαμηλό κίνδυνο ή έκθε
ση πάνω από το RfD ή το ADI σημαίνει αυξημένο κίνδυνο. Για καρκινογενή 
συστατικά υπολογίζονται οι κίνδυνοι καρκίνου με πολλαπλασιασμό της εκτίμησης 
έκθεσης με τον δείκτη ισχύος καρκίνου (στην πράξη συντελεστής ΙΟ"6 που σημαί
νει 1 άτομο επιπλέον με καρκίνο στο 1.000.000 ατόμων που εκτίθενται). 

5.2 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΊΝΔΥΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ /ΔΙΆΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία που εξετάζει τις δραστηριότητες 
με τις οποίες θα ελέγχονται οι κίνδυνοι που ταυτοποιούνται, πώς θα επιλέγονται 
και θα εφαρμόζονται. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύ-
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νων, η διαχείριση αντιπροσωπεύει αποφασιστικές διαδικασίες που εμπλέκουν 
πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πληροφορίες και απαιτούν κρίση/αιτιο
λόγηση για την αποδεκτότητα του κινδύνου και αξιολόγηση του κόστους της 
μεθόδου ελέγχου. Τέλος, την εκτίμηση των κινδύνων ακολουθεί η πληροφόρη
ση σχετικά με τους κινδύνους σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη κοινω
νικά στοιχεία αποδοχής και την κοινή γνώμη που θα επηρεάσουν τη διαχείριση 
των κινδύνων. 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

6.1 ΥΓΙΕΙΝΉ - ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ HACCP 

Η βιομηχανία τροφίμων, προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή του 
συστήματος HACCP, πρέπει να ικανοποιεί γενικές απαιτήσεις υγιεινής. Ως «υγι
εινή» χαρακτηρίζονται όλα τα μέτρα/απαιτήσεις που θεωρούνται προϋποθέ-
σεις/προαπαιτούμενα και είναι αποφασιστικής σημασίας για την παραγωγή 
ασφαλών προϊόντων τροφίμων και την εφαρμογή του HACCP. Τα μέτρα «υγιει
νής» κωδικοποιούνται χωριστά σε εκείνα που αφορούν: 

α. Κατασκευαστικές προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα/απαιτήσεις κατά τον 
σχεδιασμό της Βιομηχανίας τροφίμων (κατασκευαστικά θέματα), και 

β. Προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα/απαιτήσεις κατά τη λειτουργία της βιομη
χανίας τροφίμων (λειτουργικά θέματα). Οι κατασκευαστικές και λειτουργι
κές προϋποθέσεις/προαπαιτούμενα/απαιτήσεις σχεδιάζονται και προτείνε
ται η οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών (Sanitation Stanaard 
Operating Procedures - SSOPs) και η εισαγωγή τους σε προγράμματα 
προαπαιτούμενων (PRP - Prerequisite Programs). 

Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις είναι προαπαιτούμενα (προϋποθέσεις) που 
πρέπει να ικανοποιούνται, προκειμένου να επιτρέπεται η ίδρυση της βιομηχα
νίας και να έχει αυτή τη δυνατότητα να λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της υγιεινής και του HACCP. Πολλές προϋποθέσεις αφορούν πρακτικές σχετι
κές με την υγιεινή στο σχεδιασμό (GHP - Good Hygienic Practices) και τις 
ευκολίες/βοηθητικές παροχές υγιεινής (Hygienically Designed Facilities) για τον 
χώρο και το προσωπικό. Οι λειτουργικές απαιτήσεις είναι επίσης απαραίτητες 
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προϋποθέσεις για την εφαρμογή του συστήματος HACCP στις διεργασίες παρα
γωγής των τροφίμων. Ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να έχουν ήδη εγκατα
σταθεί πριν την εφαρμογή του HACCP (όπως π.χ. η προκαταρκτική εκπαίδευση 
του προσωπικού). Πολλά από αυτά τα μέτρα είναι πρακτικές υγιεινής (GMPs, 
GHPs) που αφορούν χειρισμούς ή ενέργειες του προσωπικού κατά τη διεξαγω
γή των διεργασιών. Αυτές οι απαιτήσεις κατά τη λειτουργία της Βιομηχανίας τρο
φίμων πρέπει -συμπληρωματικά με τις διαδικασίες του συστήματος HACCP- να 
ικανοποιούνται απαραίτητα για τον έλεγχο των CCPs. Εκτός από τις γενικές 
απαιτήσεις υγιεινής που κανονικά πρέπει να ικανοποιούνται σε κάθε Βιομηχα
νία τροφίμων, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα 
της ή με τις ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου, του περιβάλλοντος, του προσωπι
κού της πρέπει να προδιαγράφονται και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ή μέτρα 
υγιεινής της, ώστε αυτή να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, παράγοντας 
προϊόντα με το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Σε μικρές επιχειρήσεις, 
όταν οι κτιριακές προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται πλήρως και επιπλέον εάν 
παράγονται μικροβιολογικά ευαίσθητα προϊόντα, τα μέτρα υγιεινής πρέπει να 
είναι πιο αυστηρά και σε τέτοιες περιπτώσεις αναπτύσσονται ειδικά προγράμμα
τα (Hygiene Risk Assessment Program - HYGRAM). 

Οι χώροι της Βιομηχανίας τροφίμων συνήθως χωρίζονται σε 3-5 
επίπεδα/Βαθμίδες καθαρότητας, συνήθως με διαβάθμιση καθαρότητας κατά 
αύξουσα σειρά ως εξής: 

α. Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών 

6. Επεξεργασία πριν τη θερμική κατεργασία, εφόσον εφαρμόζεται 

γ. Ενδιάμεσος χώρος ημι-έτοιμων προϊόντων 

δ. Χώρος μετά από τη θερμική κατεργασία, και 

ε. Συσκευασία και αποθήκευση των τελικών προϊόντων. 

Σε κάθε βαθμίδα απαιτούνται διαφορετικά μέτρα υγιεινής, οι χώροι δεν επι
τρέπεται να επικοινωνούν, οι μετακινήσεις των εργαζόμενων ανάμεσα στους 
χώρους δεν επιτρέπονται, αν δεν ακολουθηθεί καθάρισμα, απολύμανση, αλλα
γή στολής κ.λπ. και, τέλος, απαιτούνται διαφορετικής αυστηρότητας και συχνό
τητας προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης. Οι απαιτήσεις -κατασκευα-
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σπκές ή λειτουργικές- μιας Βιομηχανίας τροφίμων πρέπει να επιθεωρούνται, γι' 
αυτό και οργανώνονται λίστες υγιεινής και προτείνονται είτε αλλαγές/επισκευές 
είτε μετρήσεις για επιμολύνσεις από μη ορθές πρακτικές και εκπαίδευση προ
σωπικού για τις δύο κατηγορίες απαιτήσεων υγιεινής. Συνήθως χρησιμοποιείται 
βαθμολόγηση με 3-6άθμια κλίμακα (1: Πλήρης απουσία ή μη ικανοποίηση 
μέτρων, 2: Μερική ικανοποίηση/εφαρμογή μέτρων, 3: Πλήρης εφαρμογή 
μέτρων). Η τελική βαθμολόγηση για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων 
πρέπει να συγκεντρώνει τον μέγιστο δυνατό αριθμό σημείων. Αυθαίρετα ως 
κριτήριο αποδεκτότητας (ικανοποιητική κατάσταση υγιεινής) λαμβάνεται σε 
περίπτωση που προκύπτουν συμμορφώσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%. 

6.2. HACCP - ΑΝΆΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΚΊΝΔΥΝΩΝ 

Η εφαρμογή του HACCP επιτυγχάνεται μέσω των επτά αρχών στη σειρά, 
όπως παρουσιάζεται διαγραμματικά στο σχήμα 2. Η έως σήμερα εφαρμογή 
συστημάτων HACCP παρουσιάζει δυσκολίες ως προς τον έλεγχο και την ποσο
τικοποίηση των κινδύνων (μικροβιολογικών, χημικών, φυσικών), ειδικότερα 
των παραμέτρων των κινδύνων: α. Επικινδυνότητας (πιθανότητα εμφάνισης κιν-

Αρχές 
HACCP 

Αναγνώριση κίνδυνων 
Επικινδυνότητα 

Σοβαρότητα 

Προσδριορισμός κρίσιμων 
σημείων ελέγχου 

CCP1, CCP2, CCP3 
κτλ. 

Καθορισμός κρίσιμων ορίων 

Όρια συναγερμού 
(ALERT LEVEL) 

Εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης 

Όρια έλεγχου 
(ALERT LEVEL) 

Διορθωτικές ενέργειες l·^-

Επαλήθευση / Επιθεώρηση Τεκμηρίωση / Καταγραφή 

Σχήμα 2. Εφαρμογή των αρχών HACCP 
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δύνων), και 6. Σοβαρότητας (μέγεθος κινδύνων σε σχέση με επίπτωση στην 

υγεία - αριθμός προσβαλλόμενων ατόμων πληθυσμού). 

To HACCP γενικά πρέπει να επιμένει στην Εκτίμηση Επικινδυνότητας/Κιν-

δύνων (Risk Assessment Critical Control Point - RACCP) με διεξαγωγή Ποσοτι-

κοποιημένης Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Quantitative Risk Analysis - QRA). H 

εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει: Ταυτοποίηση Κινδύνου (Hazard Identification 

- HI), Εκτίμηση (Risk Assessment - RA) και Ποσοτικοποίηση Κινδύνου (Risk 

Quantification - RQ) μέσω εκτίμησης της Δόσης/Έκθεσης (Dose/Exposure) και 

της Έκθεσης (Exposure Assessment - ΕΑ), Χαρακτηρισμό Κινδύνου (Risk 

Characterization), Διαχείριση και Ανακοίνωση/κοινοποίηση κινδύνου (Risk 

Management, Risk Communication). 

Η επικινδυνότητα ορίζεται ως: R (Risk) = Ρ (Probability) D (Damage), όπου: 
R: Κίνδυνος, Ρ: Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου, D: Επίπτωση κινδύνου. Οι 
μικροβιολογικοί κίνδυνοι απαντώνται γενικά στα τρόφιμα, οπότε για τη Μικρο
βιολογική Ανάλυση Επικινδυνότητας (Microbiological Risk Assessment - MRA) 
ακολουθείται η προσέγγιση του HACCP που εστιάζει στον έλεγχο των μικρο
βιολογικών κινδύνων και τους ποσοτικοποιεί μέσω της δράσης τους σε σχέση 
με τον χρόνο (αποθήκευσης, θερμικής κατεργασίας), τη θερμοκρασία (θερμι
κής κατεργασίας, αποθήκευσης) και τις επιμολύνσεις. 

Κατά την ανάλυση επικινδυνότητας -για μικροβιολογικούς, χημικούς ή 
φυσικούς κινδύνους- κάθε πρώτη ύλη, συστατικό ή τελικό προϊόν κατατάσσεται 
σε έξι κατηγορίες χαρακτηριστικών κινδύνων: 

Α: Το τρόφιμο προορίζεται να καταναλωθεί από ομάδα πληθυσμού υψηλού 
κινδύνου (π.χ. έγκυες γυναίκες, βρέφη, άτομα με μεταμόσχευση καρ
διάς, νεφροπαθείς, κ.λπ.). 

Β: Τα συστατικά είναι πιθανές πηγές μικροβιολογικών, χημικών ή φυσικών 

κινδύνων. 

C: Η μέθοδος παραγωγής δεν περιέχει στάδιο ελέγχου των πιθανών κιν

δύνων. 

D: Υπάρχει πιθανότητα για μόλυνση μεταξύ παραγωγής και συσκευασίας. 
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Ε: Υπάρχει πιθανότητα για μόλυνση κατά τη διανομή ή χρήση από τον κατα

ναλωτή. 

F: Δεν υπάρχει τρόπος για ανίχνευση, απομάκρυνση ή καταστροφή των 

κινδύνων. 

Το σχετιζόμενο Επίπεδο Επικινδυνότητας (Risk Level) από 0-VI (χαμηλότε

ρο προς υψηλότερο) ορίζεται με 6άση τον αριθμό ή τους τύπους των χαρακτηρι

στικών κινδύνων που αναγνωρίζονται, ως εξής: 

VI: Υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας, επιφύλαξη για προϊόν με Α κίν

δυνο. 

V: Πέντε γενικοί χαρακτηριστικοί κίνδυνοι (οι πέντε Β, C, D, E, F). 

IV: Τέσσερις γενικοί χαρακτηριστικοί κίνδυνοι (τέσσερις από τους Β, C, D, E, F). 

III: Τρεις γενικοί χαρακτηριστικοί κίνδυνοι (τρεις από τους Β, C, D, E, F). 

II: Δύο γενικοί χαρακτηριστικοί κίνδυνοι (δύο από τους Β, C, D, E, F). 

Ι: Ένας γενικός χαρακτηριστικός κίνδυνος (ένας από τους Β, C, D, E, F). 

0: Κανένας χαρακτηριστικός κίνδυνος δεν αναγνωρίζεται. 

Ημι-ποσοτικές προσεγγίσεις γίνονται, όπου μπορεί να γίνει εκτίμηση της 

πιθανότητας εμφάνισης ενός κινδύνου. Ενδεικτικά προτείνεται (Πίν. 5) σχήμα 

βαθμολόγησης που χρησιμοποιεί προσωπική κρίση ή βαθμολόγηση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Σχήμα Βαθμολόγησης ημι-ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων 

Σοβαρότητα (S) 
Επικινδυνότητα - Πιθανότητα εμφάνισης κίνδυνου (Ρ) 

Απίθανη (1) Σποραδική (2) Πιθανή (3) Κοινή (4) 

Πολύ υψηλή (4) 2 3 4 4 
Υψηλή (3) 2 3 3 4 
Μέτρια (2) 1 2 3 3 
Χαμηλή (1) 1 1 2 2 

Ποσοτικές προσεγγίσεις εκτιμούν την πιθανότητα εμφάνισης ενός κινδύνου, 

συγκρίνοντας τη συγκέντρωση στην οποία ένας μολυντής (μικροοργανισμός, 

χημικό, ξένο σώμα) εμφανίζεται στο τρόφιμο ως προς τη συγκέντρωση στην 

οποία αυτός αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Η Ομολυντή κινδύνου είναι η 
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Αναγνώριση (ταυτοποίηση) κινδύνων 

Ι 
Διαδικασία ανάλυσης επικινδυνότητας 

Χρησιμοποιούμενα χημικά, προσμίξεις Μη προσδιοριζόμενες προσμίξεις, υπολείμματα 

Ποσοτική ανάλυση επικινδυνότητας Ημι-ποσοτική και ποσοτική εκτίμηση κίνδυνων 

1 : Γ Ι 
Επεξεργασία σχετιζόμενων κίνδυνων Τ 

Ημι-ποσοτική και ποσοτική εκτίμηση κινδύνων 

γ ^ Ι 
Τελική απόφαση/κρίση για τη σημασία των αναγνωρισμένων κινδύνων 

Κίνδυνος διευθύνεται μέσω της διαδικασίας ανάλυσης επικινδυνότητας 

Σχήμα 3. Συνδυασμός ημι-ποσοτικής και ποσοτικής εκτίμησης των κινδύνων κατά την 
ανάλυση επικινδυνότητας 

Cmin στην οποία ο μολυντής πιστεύεται ότι αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή η 

Cmax που δεν αναμένεται να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία (π.χ. MRLs, 

NOEL). 

Δείκτης Κινδύνου (Hazard Index - HI) = Cvohwin τροφίμου / CpoAwin κκ8ύνου 

Η ανάλυση επικινδυνότητας με συνδυασμό ημι-ποσοτικής και ποσοτικής 

εκτίμησης κινδύνων γίνεται όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3 και ακολουθεί η 

εφαρμογή των υπόλοιπων αρχών του HACCP. 

Η δειγματοληψία -πέραν από τις μεθόδους ελέγχου και της αξιοπιστίας 

αυτών- είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον έλεγχο των κρίσιμων παρα

μέτρων των CCPs, όπως και του ελέγχου των κριτηρίων ασφάλειας των παρα

γόμενων προϊόντων. Οι δειγματοληψίες στα διάφορα στάδια της παραγωγής, 

όπου απαιτείται, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα των 

κινδύνων που προσδιορίζονται κατά την ανάλυση επικινδυνότητας (Πίν. 6). 

Συνήθεις θέσεις δειγματοληψίας όπου πρέπει να ληφθεί υπόψη η επικινδυνό

τητα των κινδύνων είναι στις πρώτες ύλες για έλεγχο των προδιαγραφών, στον 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Σχέδια δειγματοληψίας ανάλογα με την επικινδυνότητα των κινδύνων των τροφίμων 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ ΤΟ 
ΤΡΟΦΙΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ* 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Κανένας άμεσος 

κίνδυνος για την υγεία 

Κίνδυνος για την υγεία: 
μικρός, έμμεσος 

Κίνδυνος για την υγεία: 
μέτριος, άμεσος, με μικρή 
πιθανότητα εξάπλωσης 
Κίνδυνος για την υγεία: 

Μέτριος, άμεσος, με 
μεγάλη πιθανότητα για 
εκτεταμένη εξάπλωση 
(επιδημία) 

Κίνδυνος για την υγεία: 

Σοβαρός, άμεσος 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ 
ΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΑΝΗΣΥΧΊΑΣ 

Κατηγορία 1η 

3η τάξη 

η=5 , c=3 

Κατηγορία 4η 

3η τάξη 

η=5 , c = 3 

Κατηγορία 7η 

3η τάξη 

η=5 , c=2 

Κατηγορία 10η 

2η τάξη 

η=5 , c=0 

Κατηγορία 13η 

2η τάξη 

η=15, c=0 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ 
; ΔΕΝ ΕΠΙΦΕ

ΡΟΥΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΑΝΗΣΥΧΊΑΣ 

Κατηγορία 2η 

3η τάξη 

η=5 , c=2 

Κατηγορία 5η 

3η τάξη 

η=5 , c=2 

Κατηγορία 8η 

3η τάξη 

η=5 , c = l 

Κατηγορία 11η 

2η τάξη 

η=10, c=0 

Κατηγορία 14η 

2η τάξη 

η=30, c=0 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟ 
ΑΥΞΑΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΑΝΗΣΥΧΊΑΣ 

Κατηγορία 3η 

3η τάξη 

η=5 , c = l 

Κατηγορία 6η 

3η τάξη 

η=5 , c = l 

Κατηγορία 9η 

3η τάξη 

η=10, c = l 

Κατηγορία 12η 

2η τάξη 

η=20, c=0 

Κατηγορία 15η 

2η τάξη 

η=60, c=0 

καθορισμό και την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων, για παράδειγμα 

στις θερμικές διεργασίες, στις μελέτες καθορισμού του χρόνου ζωής των προϊό

ντων ή καθορισμού των προδιαγραφών ασφάλειας των τελικών προϊόντων. 

Όπως παρατηρείται από τον πίνακα 6, ανάλογα με την επικινδυνότητα του κίν

δυνου σε σχέση με το μέγεθος του κινδύνου για την υγεία (Βαθμός ανησυχίας 

από τη χρήση του προϊόντος) και σε σχέση με τις συνθήκες υπό τις οποίες ανα-
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μένεται να καταναλωθεί το προϊόν (βαθμός ανησυχίας εξαρτώμενος από το ίδιο 
το τρόφιμο και τα χαρακτηριστικά του ή τον καταναλωτή) επιβάλλεται να προ
σαρμοστεί το μέγεθος του δείγματος κατά τις δειγματοληψίες και ο επιτρεπόμε
νος αριθμός των μη αποδεκτών προϊόντων κατά την εξέταση των δειγμάτων. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων -ή σωστότερα η παραγωγή προϊόντων 
τροφίμων με μειωμένη (κατά το δυνατόν) επικινδυνότητα- εξασφαλίζεται με την 
εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας των τροφίμων (HACCP). Αρκετά βήματα 
έχουν ήδη γίνει στην επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων, η ανθρώπινη υγεία 
μπορεί όμως να προστατευθεί περισσότερο με εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω 
HACCP - FSOs στις βιομηχανίες τροφίμων για αποτελεσματικότερο έλεγχο της 
ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων, ενώ οι απαιτήσεις «υγιεινής» πρέπει 
να οργανωθούν με «προγράμματα προαπαιτούμενων» (PRPs). H ανάλυση επι
κινδυνότητας κατά την εφαρμογή του HACCP πρέπει να γίνει με ποσοτικοποίη
ση των κινδύνων (μικροβιολογικών, χημικών) με βάση τα δεδομένα παθογένει
ας και επικινδυνότητας των σχετιζόμενων με τα προϊόντα κινδύνων από επιδη
μιολογικές και τοξικολογικές μελέτες. 
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ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΉΣ 
ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΜΕ ΘΈΜΑ: 

« Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ» 

Συμμετέχουν: 
Νικόλαος Κατσαρός 

Αννούλα Μαυρίδου 

Σωφρονάς Παπουτσόγλου 

Μαρία Μποτσιβάλη 





Ασφάλεια τροφίμων και περιβάλλον 

Νικόλαος Κατσαρός 
Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 

Πρόεδρος ΕΦΕΤ 

ρος το τέλος της Βιομηχανικής περιόδου που τοποθετείται στις 

αρχές της δεκαετίας του '50 και στα χρόνια που ακολούθησαν 

άρχισαν να διαπιστώνονται και οι σοβαρές επιπτώσεις από το περι

βάλλον στην τροφική αλυσίδα. 

Από την αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων μολύνθηκαν οι υδροφόροι ορί

ζοντες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις το πόσιμο νερό από γεωτρήσεις 

στον Θεσσαλικό κάμπο, στον Νομό Ηλείας, στους Νομούς της Ροδόπης και σε 

άλλες περιοχές της χώρας να περιέχει νιτρικό πάνω από το ανώτερο επιτρεπτό 

όριο των 50 mg ανά λίτρο. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και νιτρικών πάνω 

από το επιτρεπτό όριο βρίσκονται σε φρούτα και λαχανικά σε ποσοστό περίπου 

7%, ενώ πριν δύο χρόνια βρέθηκε σε ποσοστό 25% περίπου να περιέχουν 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων κοντά στο επιτρεπτό όριο. Αλλά και τα συσκευα

σμένα, μεταποιημένα τρόφιμα γεωργικής προέλευσης βρέθηκε να περιέχουν 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε ποσοστό 60% περίπου. Είναι γνωστό ότι τα 

νιτρικά έχουν θεωρηθεί ύποπτα για καρκίνο του στομάχου, όπου τα νιτρικά 

μετατρέπονται σε νιτρώδη και στη συνέχεια σε νιτροζαμίνες που πιθανόν προ

καλούν καρκινογενέσεις. Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων προκαλούν στον 
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άνθρωπο ορμονικές διαταραχές. Τέλος, ενώ είναι γνωστή η επίδραση ενός 

έκαστου φυτοφαρμάκου στον οργανισμό, η αθροιστική επίδραση όλων αυτών 

των φυτοφαρμάκων στον οργανισμό δεν είναι γνωστή. 

Συγχρόνως, δεν μπορούμε να τρώμε ντομάτες, αγγούρια, φράουλες ή 

πεπόνια τον χειμώνα χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτά είναι προϊόντα θερμοκηπί

ου και πιθανόν να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επίσης, οι τερά

στιες φράουλες, ρόγες από σταφύλια, καρπούζια κ.λπ. το καλοκαίρι δεν είναι 

παρά προϊόντα χρήσης ορμονών. Στη φύση θαύματα δεν γίνονται. Βεβαίως, τα 

πρώτα θύματα από τη χρήση των φυτοφαρμάκων είναι οι ίδιοι οι γεωργοί, 

αφού χωρίς προφυλάξεις ραντίζουν τις καλλιέργειες τους, με αποτέλεσμα οι 

καρκίνοι μεταξύ των γεωργών να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας της χρή

σης των φυτοφαρμάκων. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στη δεκαετία του '50 βρέθηκε ένα υλικό (το 

κλοφέν) που ήταν πολύ καλό μονωτικό υγρό και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 

'80 σε πυκνωτές και μετασχηματιστές. Πολύ αργότερα διαπιστώθηκε ότι οι 

οργανοχλωριωμένες αυτές ενώσεις, τα κλοφέν, παραμένουν για μεγάλο χρο

νικό διάστημα στο περιβάλλον και προκαλούν βλάβες στο ορμονικό σύστημα 

του οργανισμού και πιθανόν καρκινογενέσεις και τερατογενέσεις. 'Οταν στις 

αρχές του '80 απαγορεύτηκε η χρήση του, πολλές περιοχές του πλανήτη είχαν 

μολυνθεί με κλοφέν, το οποίο όταν καίγεται παράγει διοξίνες με παρόμοιες 

ιδιότητες και βλάβες στον οργανισμό. 

Η ΕΕ έχει εκδώσει οδηγία σύμφωνα με την οποία όλες οι εγκαταστάσεις 

που περιέχουν κλοφέν οφείλουν να το έχουν απομακρύνει μέχρι το 2008. 

Όμως η τροφική αλυσίδα έχει μολυνθεί, με αποτέλεσμα σε κρέας, ψάρια, 

γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα να ανιχνεύουμε κλοφέν και διοξίνες. Επί

σης, βρέθηκε ότι το κρέας και τα προϊόντα από ζώα που βόσκουν κοντά σε 

χωματερές περιέχουν τις τοξικές αυτές ουσίες. Ακόμα και το DDT που η 

χρήση του απαγορεύτηκε από τις αρχές της δεκαετίας του '70 το ανιχνεύου

με σε ψάρια, κρέας και τα προϊόντα τους καθώς και σε φρούτα, λαχανικά και 

εσπεριδοειδή. 
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Όταν τυχαία, το 1972, διαπιστώθηκε ότι ο υδράργυρος που αλόγιστα οι 

βιομηχανίες έριχναν στις θάλασσες μεταφερόταν στα ψάρια ήταν ήδη πολύ 

αργά. Οι βυθοί των θαλασσών και των λιμνών είχαν μολυνθεί με υδράργυρο 

που τελικά περνούσε στη θαλάσσια διατροφή, και ιδιαίτερα στα καρχαριοειδή. 

Ο υδράργυρος προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. 

Ακόμα και σήμερα ανιχνεύουμε κατά καιρούς υδράργυρο σε μεγάλα ψάρια 

της οικογένειας των καρχαριοειδών. Οι μπαταρίες υδραργύρου έχουν απαγο

ρευθεί στην ΕΕ από το 1992 αλλά ο υδράργυρος βρίσκεται σε πολλά είδη 

καθημερινής διατροφής. Η μολυβδωμένη βενζίνη κυκλοφορούσε μέχρι πρό

σφατα στη χώρα μας. 'Οταν όμως απαγορεύτηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 

ΕΕ μεγάλες περιοχές του πλανήτη είχαν μολυνθεί με μόλυβδο που σήμερα 

ανιχνεύουμε σε ψάρια, φρούτα, λαχανικά, εσπεριδοειδή και άλλα τρόφιμα. 

Κάδμιο από τις μπαταρίες καδμίου, υδράργυρο από τις μπαταρίες και 

άλλες Βιομηχανικές χρήσεις και μόλυβδο από μπαταρίες, χρώματα και βενζίνη 

θα εξακολουθούν να μολύνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την τροφική 

αλυσίδα. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι στους μεταλλικούς ψύκτες νερού οι 

συγκολλήσεις γίνονταν από κράματα που περιείχαν κάδμιο, με αποτέλεσμα να 

μεταναστεύει στο νερό. Σε 15% των μεταλλικών ψυκτών ανιχνεύτηκαν στο 

νερό ποσότητες καδμίου δύο έως τρεις φορές πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό 

όριο των 5mg ανά λίτρο νερού. Ο ΕΦΕΤ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με 

την οποία 80.000 ψύκτες νερού έπρεπε να αποσυνδεθούν και να ελεγχθούν 

για την ποσότητα καδμίου στο νερό. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο 

αυτό δεν είχε σχέση με το νερό του δικτύου ή την παλαιότητα του ψύκτη, αλλά 

μόνο με τον χρόνο παραμονής του νερού στο μεταλλικό δοχείο του ψύκτη και 

βέβαια εφόσον οι συγκολλήσεις ήταν από κράματα που περιείχαν κάδμιο. 

Όταν καίγονται πετρελαιοειδή και βενζίνες, καθώς και άλλα είδη καυσίμων, 

παράγονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ, Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons, PAH ) οι οποίοι διατηρούνται στο περιβάλλον για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και μολύνουν την τροφική αλυσίδα (ελαιόλαδα, σπο

ρέλαια, κ.λπ.). 
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Χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις μέχρι σήμερα, μεγάλος προβληματισμός 
υπάρχει και για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις καλλιέργειες γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών. Πρόσφατη, πενταετής έρευνα που χρηματοδο
τήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και κόστισε πέντε εκατομμύρια λίρες έδειξε 
ότι επηρεάζεται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής κατά τη διάρκεια καλ
λιέργειας μεταλλαγμένων σπόρων καλαμποκιού, σόγιας και ελαιοκράμβης. 
Έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν, διότι 
αν αυτό αποδειχθεί τότε η βιοποικιλότητα τίθεται σε κίνδυνο με απρόβλεπτες 
επιπτώσεις σε όλη την τροφική αλυσίδα. 

Στα πόσιμα νερά ορισμένων περιοχών που προέρχονται από γεωτρήσεις 
(Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, περιοχές Λάρισας) βρέθηκε να περιέχουν αυξημέ
νες ποσότητες αρσενικού. Το αρσενικό δεν προέρχεται από ανθρωπογενή 
παράγοντα αλλά από κοιτάσματα που στο βάθος τους αποτελούνταν από 
πετρώματα που περιείχαν αρσενικό. Υπάρχουν μέθοδοι απομάκρυνσης του 
αρσενικού από το νερό αλλά είναι σχετικά ακριβοί. Ενώ οι σωληνώσεις παρο
χής νερού από μόλυβδο έχουν σταδιακά αντικατασταθεί από χάλκινους σωλή
νες, προβληματισμός υπάρχει για τις σωληνώσεις από αμιαντοσωλήνες στο 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, καθώς το 70% από τα 2.700 χλμ. αποτελείται από αμιαντο-
σωλήνες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει κατώ
τερο επιτρεπτό όριο έκθεσης στον εισπνεόμενο αμίαντο, ο οποίος προκαλεί 
καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του μεσοθηλιώματος και αμιάντωση, μια 
σοβαρή εκφυλιστική ασθένεια των πνευμόνων. Η Επιτροπή Υγείας της ΕΕ επι
σημαίνει ότι στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια 600.000 κάτοικοι της ΕΕ θα υπο
φέρουν από καρκίνο εξαιτίας της έκθεσης σε ίνες αμιάντου. 

Το 1992 η ΕΕ εξέδωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία έπρεπε να απομα
κρυνθεί ο αμίαντος από τους φούρνους που χρησιμοποιείτο ως μονωτικό 
υλικό. Τότε 3.000 φούρνοι απομάκρυναν τις μονώσεις από αμίαντο. Ενώ δεν 
υπάρχει αμφιβολία για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από τον αμίαντο, 
εντούτοις προβληματισμός υπάρχει για τον αμίαντο από κατάποση. Οι μέχρι 
σήμερα μελέτες δεν έχουν αποδείξει ότι ο καταπιωμένος αμίαντος προκαλεί 
βλάβες στην υγεία και η ΕΕ έχει συστήσει ότι οι αμιαντοσωλήνες των δικτύων 
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νερού μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρις ότου αντικατα
σταθούν λόγω παλαίωσης. Είναι γνωστό ότι από 01/01/2005 απαγορεύεται η 
παραγωγή, η εμπορία και η χρήση αμιάντου σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ. 

Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τα Βαρέα μέταλλα, ο υδράργυρος, ο 
μόλυβδος, το κάδμιο, οι διοξίνες και οι οργανοχλωριωμένες ενώσεις είναι 
μόνο μερικές κατηγορίες χημικών που θα παραμείνουν στο περιβάλλον για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και θα μολύνουν την τροφική αλυσίδα και τον υδρο
φόρο ορίζοντα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. 

Στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγής τροφίμων μολύναμε το περιβάλ
λον αλλά και τα τρόφιμα της νέας γενιάς. Υπάρχει ελπίδα; Η απάντηση είναι 
ναι, εφόσον περιορισθεί το αλόγιστο κέρδος των ολίγων και η διάσωση του 
περιβάλλοντος και η υγεία του ανθρώπου γίνουν παγκόσμιες προτεραιότητες 
και τεθούν πάνω από τα κέρδη των ολίγων. 
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Η νέα πραγματικότητα στα τρόφιμα 
και οι προοπτικές στην Ελλάδα 

στα χρόνια που έρχονται 

Αννούλα Μαυρίδου 
Εκπρόσωπος Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ναφορικά με τη νέα πραγματικότητα στα τρόφιμα και τα γεωργικά 

προϊόντα όσο και με τις προοπτικές στην Ελλάδα, το μήνυμα, τουλάχι

στον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές για τα επόμενα χρόνια: 

Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων θα στηριχτεί κυρίως στην ποιότητα τους, 

θα βρίσκεται σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ τα προϊό

ντα ως πρώτες ύλες θα καταλήγουν στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων για 

τον καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα χρήματα που 

επενδύει για τη στήριξη της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, έχει να αντιμε

τωπίσει τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες, τα οποία ευνοού

νται γιατί έχουν πολύ χαμηλότερη αξία και που συχνά προτιμώνται ακριβώς 

γιατί είναι φθηνότερα. Άρα η στήριξη των ευρωπαϊκών προϊόντων θα πρέπει 

να βασίζεται στην ποιότητα τους. Συνεπώς, τα πρότυπα ποιότητας (τα στάνταρτ) 

όλων των γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να είναι πολύ υψηλά, η διατροφική 

τους αξία αδιαμφισβήτητη, η καλλιέργεια τους δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες 
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για το περιβάλλον και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του καταναλωτή. Εάν, 

λόγου χάρη, οι καταναλωτές επιδιώκουν περισσότερα Βιολογικά προϊόντα, θα 

πρέπει να υπάρξει στροφή στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων. 

Η εναρμόνιση της τοπικής νομοθεσίας με την κοινοτική αλλά και η εφαρ

μογή της ήδη υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας στα γεωργικά προϊόντα 

γίνεται με ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα παραγόμενα ελληνικά γεωργικά προϊ

όντα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζει η κοινοτική 

νομοθεσία, ώστε αφενός να μην υπάρχουν διατροφικοί κίνδυνοι στην εσωτερι

κή αγορά και αφετέρου να μην υπάρχουν προβλήματα στις εξαγωγές ούτε να 

υπάρχουν επιστροφές κατόπιν ανίχνευσης τοξικών ουσιών. Βεβαίως, η κοινοτι

κή νομοθεσία, έτσι όπως προτείνεται και κατατίθεται από τα διάφορα πιο 

προηγμένα από την Ελλάδα κράτη-μέλη, βασίζεται σε μια κρατική δομή πιο 

οργανωμένη από αυτήν της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι προδιαγραφές είναι 

ήδη αρκετά υψηλές και εμείς καλούμαστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

να τις καλύψουμε και να είμαστε σύννομοι με την κοινοτική νομοθεσία. 

Θα αναφέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που προκύπτει από την αρμοδιό

τητα της διεύθυνσης μας. Υπάρχουν ελληνικές βιομηχανίες μεταποίησης γεωρ

γικών προϊόντων οι οποίες λειτουργούν χωρίς κανονική άδεια λειτουργίας. Οι 

αρμόδιες διευθύνσεις Βιομηχανίας δεν μπορούν να τους τη χορηγήσουν είτε 

γιατί οι μονάδες τους βρίσκονται μέσα σε οικιστικές ζώνες είτε επειδή δεν πλη

ρούν όλους τους όρους Βιολογικού καθαρισμού. Παρ' όλα αυτά, λειτουργούν 

κανονικά, η τοπική ΔΕΗ τις έχει συνδέσει με ρεύμα, απασχολούν χιλιάδες 

εργαζόμενους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολη η πολιτική από

φαση που καλείται να πάρει ένας υπουργός για να αποφασίσει τη διακοπή λει

τουργίας μιας τέτοιας βιομηχανίας, η οποία ίσως μπορεί να συνεχίσει να λει

τουργεί ακόμη υπό αυτές τις συνθήκες για κάποιο σύντομο διάστημα αλλά 

μετά από κάποια χρόνια, μια πενταετία για παράδειγμα, αυτό θα είναι αδύνατο. 

Για τα επόμενα χρόνια, πάντως, η στήριξη της καλλιέργειας και της παραγω

γής γεωργικών προϊόντων (που ξεκινάει για κάποια ευρωπαϊκά κράτη από 

φέτος και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2012) είναι η πλήρης εναρμόνιση της καλ-
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λιέργειας ή της παραγωγής προϊόντων με το περιβάλλον, το οποίο δεν πρέπει 
να επιβαρύνεται υπό καμία έννοια και θα καταλήγει στην παραγωγή προϊόντων 
απολύτως ασφαλών για τον καταναλωτή και σύμφωνων με τις απαιτήσεις του. 

Σήμερα ακούσαμε πολλά για τις νέες τεχνολογίες και τα πραγματικά επι

στημονικά επιτεύγματα που σημειώνονται στον χώρο των τροφίμων. Όπως 

ανέφερε ο εκπρόσωπος της βιομηχανίας, μπορεί η βιομηχανία τροφίμων να 

επιδιώκει το θεμιτά κανονικό κέρδος, η κοινωνία όμως της πληροφορίας -η 

επικοινωνία μάλλον της πληροφορίας από το επιστημονικό επίπεδο μέχρι τον 

τελικό καταναλωτή- βασίζεται και ορίζεται αποκλειστικά από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ ευθύνονται για την ασάφεια 

που συχνά επικρατεί στο μυαλό του απλού καταναλωτή, για την κινδυνολογία 

γύρω από τα νεοφανή, τα γενετικά τροποποιημένα, τα λειτουργικά τρόφιμα. 

Δυστυχώς τρομοκρατείται το καταναλωτικό κοινό όσο καιρό κρατούν ανάλογες 

ειδησεογραφικές καμπάνιες, που στόχο έχουν την αύξηση της πώλησης των 

φύλλων της εκάστοτε εφημερίδας ή εν γένει την άνοδο της ακροαματικότητας. 

Οι επιστήμονες επομένως έχουν τεράστια ευθύνη για την ορθή πληροφόρηση 

των καταναλωτών. 

251 





Η νέα πραγματικότητα erta τρόφιμα 
και οι προοπτικές στην ΕΛΛάδα 
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Σωφρόνιος Παπουτσόγλου 
Πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας 

Καθηγητής Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

πως συμβαίνει και με πλήθος άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
και ενεργειών καθώς και τρόπων συμπεριφοράς τους, έτσι και η 
διατροφή των ανθρώπων -ως ενότητα παραγωγικής και καταναλω

τικής διαδικασίας- εξελίσσεται με ποικίλους ρυθμούς και ποικίλες κατευθύν
σεις, ανάλογα με τις περιστάσεις των διαφόρων εποχών. 

Το σημερινό επίπεδο των γνώσεων αναμφίβολα είναι υψηλότερο του απώ
τερου αλλά και του άμεσου παρελθόντος και, προφανώς, υπολείπεται του 
αυριανού. Έτσι, αβίαστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι σημερινές γνώσεις 
σχετικά με τη φυσιολογία θρέψεως του ανθρώπου αλλά και τη δυνατότητα 
παραγωγής διατροφικά κατάλληλων και ασφαλών τροφίμων, θεωρητικά του
λάχιστον, μπορεί να περιορίσουν σημαντικά τους όποιους κινδύνους συνεπά
γεται η ποικιλοτρόπως εννοούμενη διατροφή των ανθρώπων. 

Η συνεχώς απαιτούμενη προσπάθεια πληρέστερης προσέγγισης -αν όχι 
ταύτισης- θεωρίας και πράξης, στην περίπτωση της σχέσης τροφίμων και κατα-
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ναλωτών, πρέπει να βασίζεται σε δύο έντονα αλληλοεπηρεαζόμενους παράγο
ντες. Ο ένας αφορά στο σύνολο των ενεργειών παραγωγής των τροφίμων, ενώ 
ο άλλος στο εκάστοτε επίπεδο συμμετοχής των καταναλωτών κατά την επιλογή 
των κατάλληλων από τα προσφερόμενα τρόφιμα. 

Είναι γνωστό ότι τα εμφανώς διακριτά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

των τροφίμων είναι η πρωτογενής παραγωγή, η δευτερογενής παραγωγή με 

την έννοια της συσκευασίας ή και της μεταποίησης, η συντήρηση των παραγό

μενων τροφίμων, καθώς και ο τρόπος προσφοράς ή διάθεσης τους στους 

καταναλωτές. 

Βασικός παράγοντας επίτευξης της επιθυμητής ποιότητας των τροφίμων, 

κατά το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, είναι το περιβάλλον και οι συν

θήκες παραγωγής τους, δηλαδή το έδαφος, το νερό, το σύστημα παραγωγής, 

οι εγκαταστάσεις, κ.λπ. Στην ποιότητα των τροφίμων, ανεξάρτητα από το αν 

καταναλώνονται ως προϊόντα πρωτογενούς ή όχι παραγωγής, πέραν της 

σωστής χημικής τους σύστασης πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά και ορισμέ

να οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα, η γεύση, η οσμή καθώς 

και το άρωμα τους, ώστε να καθίστανται ελκυστικά στο καταναλωτικό κοινό. 

Στην τελική διαμόρφωση των επιθυμητών επιπέδων των προαναφερόμενων 
χαρακτηριστικών των τροφίμων, σημαντικός πρέπει να θεωρείται ο ρόλος των 
συνεχώς αυξανόμενων γνώσεων σχετικά με την ευεργετική ή όχι δράση συγκε
κριμένων χημικών ενώσεων -οργανικών ή ανόργανων- που πρέπει ή δεν πρέ
πει να περιλαμβάνονται στα τρόφιμα, πρωτογενώς ή μη. Έτσι, σήμερα είναι γνω
στή η ευεργετική δράση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων για την ανθρώπινη 
υγεία, κυρίως της σειράς ω-3, καθώς και η ανάγκη αποφυγής -αν όχι πλήρους 
απουσίας- αυξημένων επιπέδων βαρέων μετάλλων, ανόργανων ενώσεων, όπως 
π.χ. τα νιτρικά και νιτρώδη ιόντα, πολλών και ποικίλων φυτοφαρμάκων και, 
ασφαλώς, χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την αντιμετώπιση ή ενδε
χομένως και την πρόληψη των διαφόρων νοσημάτων των εκτρεφόμενων ζώων. 

Είναι επομένως προφανές ότι η πρωτογενής παραγωγή, είτε αυτή αφορά 

στην παραγωγή άμεσης προσφοράς τροφίμων -δηλαδή κρέατα, λαχανικά και 
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φρούτα- είτε αφορά στην παραγωγή τροφίμων που προορίζονται για συντήρη

ση ή μεταποίηση, μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ποιότητα των 

παραγόμενων τροφίμων, εφαρμόζοντας σωστά ή λανθασμένα τις υπάρχουσες 

γνώσεις. Έτσι, στις περιπτώσεις που τα πρωτογενώς παραγόμενα προϊόντα 

προβλέπεται να τύχουν διαφόρων επεξεργασιών συντήρησης ή μεταποίησης, 

ώστε να καταστούν τρόφιμα δευτερογενούς παραγωγής, η διατήρηση του επι

θυμητού επιπέδου της ποιότητας τους καθορίζεται από τη σωστή ή όχι εφαρμο

γή των υπαρχουσών γνώσεων και, ασφαλώς, από τη σχετική ισχύουσα νομοθε

σία, της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντικός κατά το 

στάδιο των τρόπων προσφοράς των προϊόντων στους καταναλωτές, δηλαδή 

αγορανομικοί έλεγχοι σε χώρους συντήρησης και πώλησης των τροφίμων. 

Γενικά, η συμμετοχή των καταναλωτών κατά την επιλογή των καταλληλότε

ρων για τη διατροφή τους προϊόντων επηρεάζεται ή μπορεί να επηρεαστεί από 

πολλούς και ποικίλους παράγοντες. Από αυτούς, ως σημαντικότεροι μπορεί να 

αναφερθούν η σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με το τι και 

γιατί πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο ή λιγότερο από τα προσφερόμενα 

τρόφιμα, η τιμή των τροφίμων σε σχέση με την αφθονία ή όχι προσφοράς 

τους, καθώς και η ψυχολογική διάσταση που χαρακτηρίζει τους καταναλωτές 

κατά την επικράτηση της εκάστοτε διατροφικής τους συνήθειας. 

Μολονότι η σημερινή δυνατότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκτιμά

ται ιδιαίτερα ισχυρή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, εντούτοις οι κατανα

λωτές -στο μεγαλύτερο τους ποσοστό- χαρακτηρίζονται από ημιμάθεια, άγνοια 

ή ακόμη και πλημμελή γνώση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οφείλεται είτε στη 

διάδοση εσφαλμένων γνώσεων είτε σε εσφαλμένο ή πλημμελή τρόπο διάδο

σης σωστών γνώσεων. Αναφέρεται, για παράδειγμα, η περίπτωση της μεσογει

ακής δίαιτας, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θα πρέπει να περιορί

σουν την κατανάλωση ερυθρών κρεάτων σε περίπου ένα γεύμα μηνιαίως, προ

κειμένου να μειωθεί το επίπεδο της κακής χοληστερόλης. Το λάθος στην προ

κειμένη περίπτωση συνίσταται στη μη αναφορά ή παρότρυνση των καταναλω

τών, ιδιαίτερα λόγω του σημερινού τρόπου ζωής τους, να περιορίσουν την 
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κατανάλωση του ορατού ζωικού λίπους και όχι τα άπαχα ερυθρά κρέατα, των 

οποίων το ερυθρό χρώμα οφείλεται στην πρωτεΐνη μυοσφαιρίνη, που δεν σχε

τίζεται καθόλου με τη χοληστερόλη. 

Επιπλέον, πώς να μην παραπληροφορούνται οι καταναλωτές όταν με μεγά
λη ευκολία η μεσογειακή δίαιτα τους παροτρύνει στη σχετικά άφθονη κατανά
λωση πουλερικών και ψαριών, όταν είναι γνωστό ότι και οι ιστοί των ζώων 
αυτών περιέχουν ερυθρές μυϊκές μάζες; Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής 
είναι οι καταναλωτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία να αγνοούν τις προανα
φερόμενες προτροπές και, σε συνδυασμό με τις διατροφικές τους συνήθειες, 
να ακολουθούν -μάλλον όχι με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο- την ενστικτώδη 
διατροφική τους συμπεριφορά, η οποία καθορίζεται από τον παμφάγο διατρο
φικό τους τύπο. Ακόμα, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ο διατροφικός τύπος 
του ανθρώπου επιτάσσει καθημερινή κατανάλωση και πρωτεϊνών ζωικής προε
λεύσεως, σε συνδυασμό ασφαλώς με άφθονη κατανάλωση υδατανθράκων, 
λαχανικών και φρούτων, καθώς και κατάλληλων λιπαρών οξέων. 

Ένα άλλο παράδειγμα πλημμελούς πληροφόρησης του καταναλωτικού κοι
νού αφορά στην κατανάλωση των θαλασσινών, δηλαδή γαρίδων, αστακών, 
καβουριών, μυδιών, στρειδιών και άλλων οστρακοειδών. Και στην περίπτωση 
αυτή οι καταναλωτές δυσκολεύονται να επιλέξουν τον σωστότερο τρόπο διατρο
φής. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά όταν βρίσκονται αντιμέ
τωποι με δύο απόψεις; Σύμφωνα με τη μία άποψη, παροτρύνονται τεκμηριωμέ
να και αποδεδειγμένα να καταναλώνουν θαλασσινά όποτε το επιθυμούν και ιδι
αίτερα όταν πρέπει να μειώσουν το επίπεδο της κακής χοληστερόλης. Σύμφωνα 
όμως με την άλλη άποψη, η οποία υιοθετείται από ορισμένους γιατρούς, παρο
τρύνονται για το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να μην καταναλώνουν θαλασσινά 
για να μην αυξηθεί το επίπεδο της κακής χοληστερόλης. Η αλήθεια ασφαλώς 
βρίσκεται στην πρώτη άποψη, κυρίως επειδή η δεύτερη δεν λαμβάνει υπόψη 
της ότι εδώ και περίπου 25 χρόνια η βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων προσ
διορισμού της χοληστερόλης και των παραγώγων της δεν συμπεριλαμβάνει τις 
στερόλες, οι οποίες θεωρούνται πολύ ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανι
σμό, κατά τον προσδιορισμό της χοληστερόλης. 
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Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πιστεύω ότι οι προοπτικές του θέματος 
των τροφίμων στη χώρα μας μπορεί να διαμορφωθούν θετικά, κυρίως όταν 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρωτογενή παραγωγική διαδικασία, καθώς και 
στην πληρέστερη και ορθότερη ενημέρωση των καταναλωτών. Στους τελευταί
ους θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προσαρμογής της διατροφής τους στις 
σωστές επιστημονικές απόψεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον διαμορφούμενο 
τρόπο ζωής τους όσο και την ψυχολογική τους διάσταση κατά την επιλογή των 
διαφόρων τροφίμων. 
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Μαρία Μποτσι6άλη 
Δρ. Χημικός, Επιστημονική Συνεργάτης, 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

ο θέμα της συζήτησης αυτής δεν αφορά 6έ6αια μόνο την Ελλάδα, 

αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Και 

αφορά όχι μόνο τα νέα τρόφιμα, όπως τα γενετικά τρομοποιημένα 

τρόφιμα (ΓΤΟ), θέμα που συζητήθηκε εκτεταμένα στη διάρκεια της ημερίδας, 

αλλά και σε νέους κινδύνους που σχετίζονται με την παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών στα τρόφιμα καθώς και νέους τρόπους διαχείρισης κινδύνων. 

Α. ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Οι νέοι αυτοί κίνδυνοι μπορεί είτε να είναι πραγματικά νέοι είτε υπάρχο

ντες παλιοί που αναδεικνύονται όμως λόγω των επιστημονικών εξελίξεων. 

Η κοινοτική και η εθνική μας νομοθεσία καθορίζουν ολόκληρη σειρά επι

κίνδυνων ουσιών που πρέπει να ελέγχονται στα τρόφιμα, είτε αυτές προέρχο-
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νται από το περιβάλλον είτε αναπτύσσονται κατά την επεξεργασία των τροφί

μων. Τέτοιες ουσίες είναι: 

Νιτρικά (στα μαρούλια, σπανάκι, παιδικές τροφές) 

Αφλατοξίνες (στους ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, γάλα) 

Βαριά μέταλα (κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος) 

Διοξίνες 

Ωχρατοξίνη Α (στα δημητριακά, καφέ, σταφίδες, κρασί) 

Πατουλίνη (στους μηλοχυμούς) 

Αναφέρονται ενδεικτικά μερικές πρόσφατες περιπτώσεις: 

Ακρυλαμίδιο: Εμφανίζεται κατά τη θερμική επεξεργασία τροφίμων και δη 

αμυλούχων (όπως πατάτες, τσιπς). Το πρόβλημα αναδείχτηκε το 2002 από 

σουηδικές μελέτες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η Κοινότητα και να 

αρχίσουν παντού μετρήσεις. 

Σεμικαρβαζίδιο: Συνδέεται με τον τρόπο (υλικό) πωματισμού γυάλινων φιαλι

δίων παιδικών τροφών ή άλλων παρασκευασμάτων (π.χ. μαγιονέζες). Το θέμα 

εντοπίστηκε το 2003, κινητοποιήθηκε η Κοινότητα και άρχισαν παντού μετρήσεις. 

Διοξίνες: Αν και θέμα πολυσυζητημένο (κοτόπουλα Βελγίου 1999), εντού
τοις είναι αναγκαίο να τονίζεται διαρκώς η σημασία του, γιατί κατά καιρούς 
εμφανίζονται ιδιαίτερα περιστατικά, όπως το εντελώς πρόσφατο (πριν δύο 
περίπου μήνες) με το ολλανδικό γάλα. Η ανάγκη αυτή συνδέεται: α. Με την 
ιδιότητα των διοξινών να συσσωρεύονται στον λιπώδη ιστό παραμένοντας εκεί 
για χρόνια, β. Με το αναπόφευκτο της διαρκούς έκθεσης, γ. Με την οριακή 
κατάσταση όσο αφορά το σωματικό φορτίο σε διοξίνες, και δ. Με την ιδιαίτερη 
ευαισθησία των γυναικών και των εμβρύων. Σημειώνεται ότι το όριο ασφαλούς 
έκθεσης που θεσπίστηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και την Ευρω
παϊκή Ένωση, δηλαδή 2pg ανά ημέρα, είναι πολύ κοντά στην πρακτικά ανα
πόφευκτη ημερήσια έκθεση (l-3pg ανά ημέρα). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 
κάθε νέο περιστατικό μπορεί να αυξάνει τον ήδη υπαρκτό κίνδυνο. 

Κάδμιο: Από το σχετικό πρόγραμμα SCOOP (Κοινοτικά Προγράμματα Επι
στημονικής Συνεργασίας με στόχο τον έλεγχο διαφόρων ουσιών από τα 
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κράτη-μέλη στην επικράτεια τους), τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιοποιή
θηκαν τον Απρίλιο του 2004, προκύπτει ότι οι μετρήσεις στη χώρα μας εμφανί
ζουν τον ελληνικό πληθυσμό να επιβαρύνεται κατά μέσον όρο με 19mg ανά 
ημέρα, επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά, από τα οποία τα 14mg ανά ημέρα οφείλονται 
στην κατανάλωση ψαριών και τα 2mg ανά ημέρα στην κατανάλωση θαλασσι
νών. Λόγω της ιδιαίτερης τοξικότητας του καδμίου (νεφροτοξικό) και της ευαι
σθησίας ορισμένων ομάδων (διαβητικών, γυναίκες με έλλειψη σιδήρου, 
οστεοπόρωση), το θέμα χρειάζεται άμεση εξέταση και παρέμβαση. 

Μόλυβδος: Από την ίδια παραπάνω μελέτη αναδείχθηκε ανάλογο πρόβλη

μα με τον μόλυβδο. Η Κοινότητα επισημαίνει ότι η έκθεση σε 25mg ανά ημέρα 

κατά μέσον όρο στην Ελλάδα, μάλιστα προερχόμενη από πολύ μικρή κατανά

λωση τροφίμων (215g) επιβαρυμένων με μόλυβδο, είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγ

χρόνως επισημαίνεται το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της ποσότητας αυτής οφεί

λεται στην κατανάλωση ψαριών, γεγονός που εγείρει εύλογες απορίες και 

δημιουργεί ανάγκη εξέτασης της κατάστασης, δεδομένης της ιδιαίτερης ευαι

σθησίας των μικρών παιδιών. 

Πολυπυρηνικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες: Στη σχετική μελέτη 
SCOOP, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα (Οκτώβριος 2004), εμφανίζεται 
μέση έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο ύψος των lOOng ανά ημέρα. Αυτό 
το ύψος έκθεσης είναι ανάλογο με εκείνο που παρατηρείται σε άλλες χώρες, 
όμως σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα για την Ελλάδα αφορούν έκθεση που 
οφείλεται μόνο στην κατανάλωση λαδιών. Συνεπώς χρειάζεται αφενός μεν να 
δοθεί προσοχή στο είδος των λαδιών και αφετέρου οι μετρήσεις να επεκτα
θούν και σε άλλα τρόφιμα ώστε η εκτιμώμενη έκθεση να είναι ζυγισμένη και 
αντιπροσωπευτική, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για καρκινογόνες ουσίες. 

Β. ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥ

ΝΟΥ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα 

κινδύνων, οι οποίοι όμως χρειάζεται να αντιμετωπιστούν με νέο, ολοκληρωμέ-
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νο τρόπο. Δεν αρκούν πλέον οι απλές μετρήσεις των επικίνδυνων ουσιών στα 
τρόφιμα, αλλά χρειάζονται τρόποι ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Η αντιμετώ
πιση των κινδύνων αποτελεί πλέον μια νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Βασισμένη σε επιστημονική θεωρία. Ήδη έγιναν ειδικά επιστημονικά συμπό
σια για το θέμα και το 2003 η ΕΕ παρουσίασε τη δεύτερη σχετική έκθεση για 
τη μεθοδολογία σχετικά με το θέμα της αντιμετώπισης των κινδύνων. Η αντιμε
τώπιση αυτή έχει τρία στάδια: 

Την Εκτίμηση του Κινδύνου (Risk Assessment), 

Τη Διαχείρηση του Κινδύνου (Risk Management), και 

Την Επικοινωνία/Κοινοποίηση του Κινδύνου (Risk Communication) 

Η Εκτίμηση του Κινδύνου γίνεται με συγκεκριμμένη μεθοδολογία που 
περιλαμβάνει την ανάλυση των εν δυνάμει επιπτώσεων στην υγεία (τοξικολογι-
κή εκτίμηση), την εκτίμηση του ύψους της έκθεσης του πληθυσμού και, τέλος, 
τον υπολογισμό της πιθανότητας η έκθεση αυτή να οδηγήσει σε πραγματική 
6λά6η της υγείας. Η επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό στηρίζεται ιδιαίτερα 
στις επιστήμες της επιδημιολογίας και της τοξικολογίας (ιδιαίτερος τομέας 
έρευνας στο EIE). Αναφέρεται ιδιαίτερα η χρήση τοξικολογίας διά του υπολο
γιστή (in silico toxicology), η δημιουργία τραπεζών δεδομένων και η χρήση 
μοντέλων για τις εκτιμήσεις. 

Στον ίδιο τομέα υπάγεται και ο καθορισμός ορίων/κατωφλίων ασφάλειας 
για κάθε ουσία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, με νέες προσεγ
γίσεις και δεδομένα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις χαμηλές εκθέσεις. Θεωρείται 
ότι δεν υπάρχουν ασφαλή κατώτερα όρια για τις γονοτοξικές καρκινογόνες, 
ενώ ενδέχεται να υπάρχουν για άλλου είδους τοξικές ουσίες. Παρ' όλα αυτά, 
οι νέες έρευνες κατά καιρούς αποκαλύπτουν επικινδυνότητα ακόμα και κάτω 
από τα θεωρούμενα κατά καιρούς «ασφαλή» όρια ή, αντίστροφα, δείχνουν να 
υπάρχει ακόμα και όφελος από την έκθεση σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ουσίες 
που είναι επιβλαβείς σε μεγαλύτερες ποσότητες («φαινόμενο όρμησης»). Σήμε
ρα, με την ταχεία ανάπτυξη νέων επιστημονικών προσεγγίσεων (π.χ. τοξικογο-
νιδιωματική), το τοπίο της εκτίμησης των τοξικών κινδύνων μεταβάλλεται ταχέ
ως, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της βιολογικής έρευνας. 
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Άλλο σημαντικό θέμα κατά την εκτίμηση των κίνδυνων είναι τα μείγματα 

και η επικινδυνότητα τους, δεδομένου ότι καμία ουσία στα τρόφιμα δεν κατα

ναλώνεται αυτούσια. Η παρουσία άλλων τοξικών ουσιών μπορεί να λειτουργή

σει προσθετικά, ανταγωνιστικά ή συνεργατικά. 

Η Επικοινωνία του Κινδύνου (Risk Communication) αφορά τη συμμετοχή 

της κοινωνίας. Πρόκειται για τομέα ο οποίος απαιτεί απόλυτη διαφάνεια, δεδο

μένου ότι η διαφάνεια εδώ είναι τόσο σημαντική όσο και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων. Η επικοινωνία αυτή δεν σημαίνει απλά γνωστοποίηση του κινδύνου 

αλλά και διάλογο και συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις για τη διαχείριση 

ενός κινδύνου που τους αφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει τη συμμετοχή 

όλων (παραγωγοί τροφίμων, καταναλωτές, ομάδες ασθενών, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα). Επιβάλλει μια συμμετοχή θεσμοθε

τημένη και ουσιαστική και όχι απλή ενημέρωση, η οποία βέβαια πρέπει να είναι 

κατανοητή, τεκμηριωμένη ποσοτικά και να είναι απαλλαγμένη τόσο από κινδυ

νολογία όσο και από στάση προστατευτισμού και εφησυχασμού. 

Αυτή η συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία της γνώσης για την ασφά

λεια των τροφίμων αποτελεί δικαίωμα το οποίο έχει θεσμοθετηθεί σε κοινοτικό 

επίπεδο με τη Λευκή Βίβλο για τα Τρόφιμα (2000), όπου αναφέρεται ρητά ότι 

οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν σαφή και ακριβή πληροφόρηση για την 

ποιότητα των τροφίμων και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Θα μπορούσε κανείς να παροτρύνει: 

α. Την πολιτεία, εκτός από την ουσιαστική ποιότητα των ελέγχων, να εκπο

νεί μελέτες εκτίμησης των κινδύνων και να θεσμοθετήσει την κοινωνική συμ

μετοχή και την επίσημη ενημέρωση, 

ß. Την επιστημονική κοινότητα να ενημερώνει την κοινωνία, αφού και 

γνώση παράγει και ιδιαίτερη πρόσβαση στις πηγές της γνώσης έχει. Ιδιαίτερα, 
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αφού έχει το κατοχυρωμένο προνόμιο της ελευθερίας της έρευνας και της 

έκφρασης. Ο Χάρτης Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών ορίζει με ιδιαίτερο 

τρόπο αυτή την ελευθερία ως ισοδύναμη της καλλιτεχνικής ελευθερίας: «Οι 

τέχνες και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες». 
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΊΔΑΣ: 

Ζητήματα Νομοθεσίας 

Ιχνηλασιμότητα των γενετικά 
τροποποιημένων τροφίμων 

Τροφική ανεξαρτησία της Ελλάδας 
στην ενοποιημένη Ευρώπη 

Ζητήματα οικονομικής 
ανάπτυξης και εξάρτησης 

Χρήστος Αποστολόπουλος 

Κωνσταντίνος Αναγνώστου 





Τρόφιμα με την ασφαλέστερη 
ανασφάλεια 

Χρήστος Αποστολόπουλος 
PhD, MIFST, CBioI MIBiol, 

Γενικός Δ/ντής ΕΦΕΤ 

ο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων είναι διαχρονικά επίκαιρο κι 
αυτό δεν συμβαίνει γιατί το περιβάλλον μας γέμισε από δηλητήρια 
και τοξικές ουσίες, οι οποίες μπαίνουν αναπόφευκτα στην τροφική 

αλυσίδα, ούτε γιατί ζούμε και παράγουμε την τροφή μας σε έναν κόσμο τόσο 
μολυσμένο που η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών θεωρείται αναπό
φευκτη. Αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι μια οριακή, θα έλεγα, 
κατάσταση ισορροπίας στις επιχειρήσεις τροφίμων, όχι μόνο στην παραγωγή 
τροφίμων αλλά και στη διακίνηση και τη διάθεση τους. Την κατάσταση αυτή 
κατά κανόνα δεν την επέλεξε ο επιχειρηματίας, αλλά τη διαμόρφωσε ο ίδιος ο 
καταναλωτής. Σήμερα ο καταναλωτής απαιτεί τα τρόφιμα που καταναλώνει: 

Να μην έχουν συντηρητικά ή οποιαδήποτε πρόσθετα 

Να έχουν υποστεί τις ελάχιστες επεξεργασίες 

Να διατηρούνται εκτός ψυγείου αλλά να είναι απολύτως ασφαλή 

Να είναι πάσης εποχής 

Να έχουν ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα 

Να διατηρούν όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρέσκου 
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Ι Να είναι πολύ θρεπτικά 

9 Να είναι ελκυστικά, αλλά 

Ι Να είναι και πολύ φθηνά. 

Είναι κατανοητόν, λοιπόν, ότι ο καταναλωτής με αυτά τα μηνύματα που 

περνάει μέσω των καθημερινών επιλογών του στο ράφι δίνει το μήνυμα στις 

επιχειρήσεις τροφίμων να παράγουν τρόφιμα οριακά, δηλαδή «διακινδυνεύο

ντας περισσότερο». Γι' αυτό, λοιπόν, ίσως είναι ακριβέστερο να μιλάμε για τον 

βαθμό της ανασφάλειας των τροφίμων ή καλύτερα για το είδος και το μέγεθος 

των κίνδυνων, του ρίσκου δηλαδή που ενέχει η κατανάλωση τους. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Το όλο σύστημα όμως της ασφάλειας των τροφίμων ο ΕΦΕΤ το στηρίζει στην 

ανάλυση της επικινδυνότητας. Αυτή η πρακτική δεν είναι εφεύρεση του ΕΦΕΤ 

αλλά αποτελεί πια, από το 2002, κοινοτική επιταγή για όλες τις αρχές ελέγχου. Η 

ανάλυση επικινδυνότητας έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος συσχετίζεται 

με την αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία γίνεται με καθαρά επιστημονικά κριτή

ρια που προϋποθέτουν την ταυτοποίηση του κινδύνου, την εκτίμηση της απόκρι

σης σε μια συγκεκριμένη δόση και τον υπολογισμό του επιπέδου της έκθεσης σε 

αυτόν τον κίνδυνο. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη διαχείριση του κινδύνου, ο 

οποίος περιλαμβάνει ενέργειες διοικητικές, κανονιστικές/νομοθετικές, συμβου

λευτικές ή και κυρωτικές. Γι' αυτές χρειάζεται να ληφθούν υπόψη, πέρα της αξιο

λόγησης του κινδύνου, και παράμετροι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές, 

περιβαλλοντικές, κ.ά. Ο τρίτος πυλώνας, που αποδεικνύεται ίσως πάντοτε ο 

πλέον προβληματικός, είναι η επικοινωνία του κινδύνου, η οποία δεν είναι τίπο

τα άλλο παρά η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων με ιδιώτες, 

ομάδες πληθυσμού ή θεσμικά όργανα σχετικά με τη φύση και το μέγεθος του 

κινδύνου αλλά και τις εξ αυτού ανησυχίες και αντιδράσεις. 

Εργαλεία για τον έλεγχο του βαθμού ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων 

είναι η χρήση τυποποιημένων αλλά εξαιρετικά λεπτομερών εντύπων φορμών 
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ελέγχου καθώς και η απαίτηση της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας (υποχρε

ωτικών πια από τη νομοθεσία) συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής και ασφά

λειας των τροφίμων (HACCP, ιχνηλασημότητα, κ.λπ.). Έτσι επιτυγχάνεται όχι 

μόνον η απαιτούμενη πρόληψη αλλά και η αναδρομικότητα στον έλεγχο, δίνο

ντας τη δυνατότητα να διαπιστωθούν προβλήματα όχι μόνον κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου αλλά και πολλές ημέρες πριν από αυτόν. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι η εκτίμηση του ρίσκου. Πόσο καλά αυτή γίνε

ται; Λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εκδοχή; Η εκτίμηση του ρίσκου περιλαμβά

νει μελέτες (π.χ. ογκογένεσης) οι οποίες στηρίζονται στη φαρμακοκινητική, φαρ

μακοδυναμική και είναι τοξικολογικές μελέτες τόσο μικρής όσο και μεγάλης 

διάρκειας. Όσον αφορά τη νευροτοξικότητα, αυτή εξετάζεται πάντοτε σε πολύ 

ευαίσθητα είδη όπου προσδιορίζεται το επίπεδο της μη παρατηρούμενης αρνητι

κής αντίδρασης (NOAEL) και το όριο της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης 

(ADI). Ιδιαίτερη μέριμνα τελευταία λαμβάνεται για τη νευροτοξική επίδραση στη 

συμπεριφορά, ενώ περιπτώσεις επαγγελματικής, ατυχηματικής και πειραματικής 

έκθεσης λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Γίνεται επίσης χρήση ραδιενεργών ισοτό

πων και ελέγχεται η απορρόφηση, η διάχυση και η αποβολή του πιθανού τοξι

κού παράγοντα. Για τη μεταφορά συμπερασμάτων από τα πειραματόζωα στον 

άνθρωπο γίνεται χρήση συντελεστών ασφάλειας, φαρμακοκινητική αναγωγή 

καθώς και γραμμική αναγωγή μικρών δόσεων. Τέλος, σενάρια που έχουν να 

κάνουν με την εφ' όρου ζωής πρόσληψη, την έκθεση ευαίσθητων ατόμων στον 

συγκεκριμένο παράγοντα καθώς και η εξέταση τυχόν συσσωρευτικής του δρά

σης ή φαινομένων συνέργειας με άλλες ουσίες ή συστατικά των τροφίμων λαμ

βάνονται πάντοτε υπόψη. 

Από τι κινδυνεύουμε όμως; 

Οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να προέλθουν από τη διατροφή του 

ανθρώπου είναι κυρίως: 

Χημικοί 

Μικροβιολογικοί, και 

Διαθρεπτικοί 
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Παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι η απει

λή της υγείας και της ζωής του προέρχεται κυρίως από τις φοβερές χημικές 

ουσίες που προστίθενται ή μολύνουν τα τρόφιμα μας, η σημερινή πραγματικότη

τα απέχει παρά πολύ από αυτή την εκτίμηση. Σήμερα κινδυνεύουμε πολύ περισ

σότερο από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και πολύ λιγότερο από το περιβάλλον 

όπου κινούμαστε. Η παντελής σχεδόν έλλειψη άσκησης καθώς και το στρες της 

καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, έχει συσχετισθεί άμεσα με τις 

πιο σημαντικές ασθένειες που μαστίζουν σήμερα την ανθρωπότητα, δηλαδή τον 

καρκίνο, τις καρδιοπάθειες και την υψηλή πίεση. Δυστυχώς όμως πολλοί πιστεύ

ουν ότι τα σοβαρότερα προβλήματα στη διατροφή μας πηγάζουν από τα ιχνο

στοιχεία ή τα πρόσθετα, αγνοώντας ότι όλες οι σημαντικές ασθένειες της σύγ

χρονης εποχής έχουν ως κύρια διατροφική αιτία τα εγγενή συστατικά του τροφί

μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πολύ λοιπόν μεγαλύτερη σημασία έχει η 

ποσότητα και το είδος τους λίπους που καταναλώνουμε, η ποσότητα των απλών 

σακχάρων, η έλλειψη φυτικών ινών στη διατροφή μας, κ.λπ. 

Ένας επιπλέον μύθος είναι ότι κινδυνεύουμε από τα τρόφιμα που άλλοι 

παράγουν ή παρασκευάζουν για εμάς. Πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι σε 

σημαντικό Βαθμό της θρεπτικής αξίας ενός τροφίμου συμβάλλει ο τρόπος 

παρασκευής και μαγειρέματος του. Υπάρχουν πρακτικές μαγειρέματος (όπως 

π.χ. ψήσιμο στα κάρβουνα, τσιγάρισμα, παρατεταμένο τηγάνισμα, κ.ά.), οι 

οποίες δεν υποβαθμίζουν μόνο την ποιότητα των τροφίμων αλλά αποτελούν 

και την αιτία της δημιουργίας ιδιαίτερα τοξικών ενώσεων (π.χ. ετεροκυκλικές 

αμίνες, αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, trans-λιπαρά οξέα, ελεύ

θερες ρίζες, ακρυλαμίδιο, κ.ά.), οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ενοχο

ποιηθεί για καρκινογένεση, αθηροσκλήρωση και γήρανση των κυττάρων. Δεν 

πρέπει λοιπόν να διυλίζουμε τον κώνωπα όντας ευαίσθητοι απέναντι στην 

πρόσληψη ορισμένων χημικών ουσιών που υπάρχουν σε ασφαλείς συγκε

ντρώσεις στα τρόφιμα ενώ καταπίνουμε την κάμηλο όσον αφορά τον τρόπο 

παρασκευής και μαγειρέματος τους. 
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Πολλοί έχουν αφορίσει τα επεξεργασμένα τρόφιμα, αγνοώντας ότι σήμερα 

με τις ήπιες μορφές επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται μπορούν να διατηρη

θούν σχεδόν αναλλοίωτα τα περισσότερα ωφέλιμα συστατικά του τροφίμου. 

Ταυτόχρονα όμως αγνοούν ότι οι μεγάλες ποσότητες τροφίμων που καταναλώ

νουμε αποτελούν το κύριο αίτιο της παχυσαρκίας, η οποία χαρακτηρίζεται πια 

ως ασθένεια και έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας στον παιδικό πληθυσμό, ιδιαί-

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

συστηματική 
φυσική άσκηση 

Κόκκινο κρι ας 
4 μικρό μερίδες 

Γλυκά, 3 μικρομερίδες 

Αυγά, 3 μικρομερίδες 

Πατάτις, 3 μικρομερίϋες 

Ελιίς, όοπρια, ξηροί καρποί 
3- 4 μικρσμερίδες 

ΠουΛιρικα 
4 ιιικοομεοίδες 

Ψάρια 
5-6* μι*ρομερί5ες 

Γαλακτοκομικά προϊόντα 
2 μικρομερίδες 

κρασί με μέτρο 

Μία μ ικρομιρ ίοα αντίστοιχη πιρίπου ατο μισό της μιρίδας που καθορίζουν οι αγορανομικές διατάξτις 

Θυμηθείτε επίσης: 
• πίνετε άφβονο νερό 

αποφεύγετε το αλάτι, χρησιμοποιείτε μυρωοικ« (ρίγανη, ββσιΛικο, θυμάρι. κ,Λπ.) στη θέση του 

Πηγή: Ανώτατο Ειδικά Επιστημονικό Συμβούλιο ΥγίΙας.. Υπουργείο Yvtiß-ς και Πρόνοιας 
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τερα στην Ελλάδα. Τέλος, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η έλλειψη ποικι

λίας στη διατροφή μας, η οποία συχνά καταλήγει σε μονοφαγία, με αποτέλεσμα 

ο οργανισμός μας να μην προσλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία για να επιτελέ

σει τις καθημερινές του λειτουργίες και παρουσιάζει συχνά προβλήματα που 

έχουμε την τάση να τα αποδίδουμε σε οποιεσδήποτε άλλες αιτίες. Είναι περιπό 

να τονισθεί ότι μακροπρόεσμα αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβα

ρά προβλήματα υγείας. 

ΟΙ ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Λόγω της αλλοτρίωσης του ουσιαστικού σκοπού της διατροφής από τον σύγ

χρονο άνθρωπο, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και λόγω της υιοθέτησης συνηθει

ών ή προτύπων διατροφής που στηρίζονται σε δόγματα ή πλάνες, η σύγχρονη 

διατροφή έχει κατά κανόνα πάψει να είναι η ενδεδειγμένη. Πολλές φορές το 

είδος της διατροφής (όταν μάλιστα αποτελεί πάγια πρακτική ετών) είναι η κύρια 

αιτία της ανάπτυξης και δημιουργίας εκφυλιστικών νοσημάτων, όπως ο καρκίνος 

και οι καρδιοπάθειες που αποδεκατίζουν σήμερα το ανθρώπινο είδος. 

Υπάρχουν πολλές συμβουλές που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 
διατροφή του ανθρώπου. Η συνοπτικότερη όμως είναι η υιοθέτηση των βασι
κών κανόνων της πυραμίδας της μεσογειακής διατροφής, με ταυτόχρονη όμως 
σύνεση ως προς τις προσλαμβανόμενες ποσότητες. 

Η διατήρηση ποικιλίας στη διατροφή σε συνδυασμό με τη σωματική άσκη
ση μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην υγεία του καταναλωτή. 

Επειδή όμως ο καρκίνος είναι η ασθένεια που φοβόμαστε ίσως περισσότερο 

από κάθε άλλη, είναι πολύ χρήσιμο να κατανοήσουμε ποσοτικά τις αιτίες οι 

οποίες δυνητικά συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου και τον θάνατο, σε 

σχέση με άλλες δραστηριότητες μας, τις οποίες όμως θεωρούμε ακίνδυνες 

συγκριτικά με τους διατροφικούς κίνδυνους. Ο παρακάτω πίνακας λοιπόν δηλώ

νει ισοδύναμες στατιστικά δραστηριότητες, οι οποίες προκαλούν την αύξηση του 

κινδύνου θανάτου 1/1.000.000, αναφέροντας και την αντίστοιχη αιτία θανάτου. 
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Κάπνισμα 1-4 τσιγάρων 

Vz λίτρο κρασιού 

1 ώρα σε ανθρακωρυχείο 

2 ημέρες στην Νέα Υόρκη ή Βοστόνη 

Κάνοντας 10 λεπτά ποδήλατο 

Οδηγώντας 500 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο 

Πετώντας 9.000 χλμ. με αεροπλάνο 

2 μήνες σε κτίριο από πέτρα η τούβλο 

1 ακτινογραφία θώρακος 

Συζώντας 2 μήνες με καπνιστή(-τρια) 

Τρώγοντας 40 κουταλιές φιστικοβουτυρου 

Ζώντας 5 χρόνια κοντά 
σε πυρηνικό σταθμό 

Ζώντας 150 χρόνια σε απόσταση 
30 χλμ. από πυρηνικό σταθμό 

Καταναλώνοντας 100 μπριζόλες 
στα κάρβουνα 

Πίνοντας 1.000 μπουκάλια 
αναψυκτικού κατασκευασμένο 
από ακατάλληλο πλαστικό 

Καρκίνος, καρδιοπάθεια 

Κίρρωση του ήπατος 

Καταστροφή των πνευμόνων 

Μόλυνση της ατμόσφαιρας 

Ατύχημα 

Ατύχημα 

Καρκίνος από την κοσμική ακτινοβολία 

Καρκίνος από την φυσική ραδιενέργεια 

Καρκίνος από την ραδιενέργεια 

Καρκίνος, καρδιοπάθεια 

Καρκίνος από αφλατοξίνη Β 

Καρκίνος από την ραδιενέργεια 

Καρκίνος από την ραδιενέργεια 

Καρκίνος από βενζοπυρένιο 

Καρκίνος από ακρυλονιτρίλιο 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Ένας δεύτερος παράγοντας που ίσως συνέβαλε και συμβάλλει τα μέγιστα 

στη διατροφική ανασφάλεια του σημερινού καταναλωτή είναι οι γενετικά τροπο

ποιημένοι οργανισμοί και τα εξ αυτών παραγόμενα τρόφιμα. Γενικότερα, θα 

έλεγα ότι η κατάσταση μπορεί να ιδωθεί με συγκρατημένη αισιοδοξία. Η αισιο

δοξία προέρχεται από τα νέα επιστημονικά δεδομένα, μια κι έτσι έχουμε απο

φασίσει στη σημερινή κοινωνία να πορευόμαστε, με τις σύγχρονες επιστημονι

κές γνώσεις δηλαδή που διαθέτουμε. Διαφορετικά, καμία απολύτως πρόοδος 

δεν μπορεί να υπάρξει. Όσον αφορά λοιπόν τα τρόφιμα που προέρχονται από 

γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ειδικότερα από όσους έχουν εγκρι-
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θεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα ασφάλειας από την κατανάλωση τους σε σχέση με τα συμβατικά. 

Επίσης, οι εύλογες ανησυχίες για την επίπτωση τους στο περιβάλλον δεν 
βρίσκουν σοβαρά επιστημονικά ερείσματα, αλλά δεν παύει η τεχνική αυτή να 
είναι μια σαφέστατη εκτροπή από τους κανόνες της φύσης και ιστορικά έχουμε 
διδαχθεί ότι αυτές οι εκτροπές και παρεμβάσεις στη φύση μακροπρόθεσμα 
αποδεικνύονται επικίνδυνες. Η διάδοση των ΓΤΟ στηρίζεται σε σημαντικό 
βαθμό σε διαπιστωμένα οικονομικά χαρακτηριστικά, όχι όμως σε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που άμεσα εκτιμά και επιθυμεί ο καταναλωτής. Δεν είναι 
όμως καθόλου λογικό ο μοναδικός λόγος έγκρισης και διάδοσης μιας γενετι
κά τροποποιημένης ποικιλίας καλαμποκιού να είναι η ανθεκτικότητα σε κάποιο 
ζιζανιοκτόνο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί περισ
σότερο ζιζανιοκτόνο από τους γεωργούς του συγκεκριμένου καλαμποκιού 
είναι άμεσος, κι επομένως κάθε άλλο παρά θετική συμβολή θα έχει στο περι
βάλλον. Γενικότερα, πάντως, οι κίνδυνοι αναστάτωσης της οικολογικής ισορ
ροπίας δεν έχουν εκλείψει, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η τάση που προκύπτει από 
την εξάπλωση τέτοιων ΓΤΟ είναι η μονοκαλλιέργεια. Τότε ο κίνδυνος είναι 
αναπόφευκτος, με τρομακτικές οικολογικές συνέπειες. 

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια πολύ αυστη
ρή διαδικασία για την έγκριση κυκλοφορίας τέτοιων οργανισμών. Υπάρχει μία 
μόνον αίτηση και ο ίδιος τρόπος αξιολόγησης, είτε σκοπός είναι η παραγωγή 
ζωοτροφής είτε τροφίμου είτε και τα δύο. Υπάρχει επιστημονική εκτίμηση του 
κινδύνου από την ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων μέσα από ανοιχτές 
διαδικασίες διαβούλευσης πριν τη μόρφωση της γνωμοδότησης. Ακολουθεί η 
πρόταση της Επιτροπής και η ψήφιση από την κανονιστική επιτροπή της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, η τυχόν έγκριση δίδεται για δέκα χρόνια με 
υποχρεωτικό πρόγραμμα παρακολούθησης. 

ΝΕΟΦΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Τα νεοφανή τρόφιμα είναι άλλος ένας παράγοντας ανασφάλειας για τον 
καταναλωτή και δεν είναι τίποτε άλλο παρά νέα τρόφιμα τα οποία περιέχουν 

274 



ΤΡΌΦΙΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΈΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΦΆΛΕΙΑ 

κάποια ουσία ή οργανισμό που δεν έχουν καμία ιστορία προηγούμενης χρή
σης. Τέτοια τρόφιμα είναι αυτά που προέρχονται από κάποια διαδικασία παρα
γωγής, συντήρησης ή συσκευασίας, η οποία στηρίζεται σε μια απολύτως νέα 
επεξεργασία που δεν έχει προηγουμένως εφαρμοσθεί ποτέ σε τρόφιμο και 
συνεπιφέρει σημαντική αλλαγή στο τρόφιμο. Η διαδικασία έγκρισης ξεκινά 
από το κράτος-μέλος που υποβάλλει την αίτηση και είναι παρόμοια με αυτήν 
των ΓΤΟ. Συχνά κατά την εξέταση ενός τέτοιου τροφίμου εξετάζεται η έννοια 
του «σημαντικά ισοδύναμου» (σε σχέση με το συμβατικό) που αφορά τη σύστα
ση, τη διατροφική αξία, τον μεταβολισμό, τη χρήση και τις τυχόν ανεπιθύμητες 
ουσίες που θα έχουν δημιουργηθεί. Από το 1997 έχουν υποβληθεί 53 αιτήσεις 
και έχουν εγκριθεί 14. Παραδείγματα τέτοιων νεοφανών τροφίμων είναι: 

Φωσφορολιπίδια από κρόκο αυγού 

Λιπαρές ύλες με φυτοστερόλες/φυτοστανόνες 

Δεξιράνες 

Παστεριωμένος χυμός με υψηλή πίεση 

Τρεχαλόζη 

Χυμός noni 

Λάδι με DHA από φύκια 

Salatrims, κ.ά. 

Το βέβαιο είναι ότι στο μέλλον θα υπάρχουν πολλά τέτοια τρόφιμα, τα 

οποία παρουσιάζουν μια σημαντικά αυξημένη προστιθέμενη αξία που πηγάζει 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (συνήθως επίκτητα). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μετά από όλα αυτά λοιπόν για να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής τη διατρο

φική του ανασφάλεια, η οποία είναι δεδομένη και συχνότατα καταγεγραμμένη, 

απαιτείται: 

Λιγότερος πανικός σε οτιδήποτε είναι γι' αυτόν νέο και άγνωστο. Χρειά

ζεται να μάθει, όχι απλώς να αποφύγει. 
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Απαιτείται από όλους λιγότερη κινδυνολογία και περισσότερη επιχειρημα
τολογία, η οποία θα πρέπει πάντοτε να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδο
μένα κι όχι σε αφορισμούς και παραλογισμούς. 

Χρειάζεται ειδικότερη θεώρηση του προβλήματος κι όχι γενικότερη απόρ
ριψη. 

Απαιτούνται γενικώς λιγότερες ακρότητες και προς τη μία κατεύθυνση και 
προς την άλλη, ενώ είναι 

Απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση από απολύτως αξιόπιστες πηγές, έχο

ντας πάντοτε λιγότερη εμπιστοσύνη στους μη ειδικούς. 

Χρειάζεται λιγότερος στρουθοκαμηλισμός και συνολική θεώρηση της 

υγείας του ανθρώπου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χαθεί εντελώς 

ο στόχος (που είναι σαφώς και μόνον η υγεία του καταναλωτή). 
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Ιχνηλασιμότητα γενετικά 
τροποποιημένων τροφίμων. 

Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία 

Κωνσταντίνος Αναγνώοτου 
Γεωπόνος, Διευθυντής Μεταποίησης/Τυποποίησης 

και Ποιοτικού Ελέγχου, Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

α ήθελα και εγώ με τη σειρά μου -ως εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- να ευχαριστήσω το Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών για την τιμή που μας έκανε να συμμετάσχουμε σε 

αυτό τον κύκλο ομιλιών με θέμα την αποτίμηση ρίσκου και ασφάλειας τροφίμων. 

Στην πρώτη διαφάνεια που έδειξα παρουσίασα κάποια κηπευτικά. Μπορεί 
να έμοιαζαν με φρούτα αλλά δεν είναι. Πρόκειται για κολοκύθια. Τα παράξενα 
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τους (σχήμα, μέγεθος, υφή, κ.λπ.) δεν υποδηλώ
νουν βέβαια ότι έχουν γενετικά τροποποιηθεί. Πρόκειται για εδώδιμα αλλά και 
άγρια είδη κολοκυθιού, τα οποία βρίσκονται και παράγονται στα βουνά της 
Λατινικής Αμερικής. Αποτελούν πλούσια πηγή γενετικού υλικού, το οποίο χρη
σιμοποιούν πάρα πολλά πανεπιστήμια τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερι
κής, για τη δημιουργία νέων ποικιλιών μέσω κλασικής βελτίωσης και κλασικής 
γενετικής. Γενετικό υλικό πλούσιο σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι 
οποίες με τη σειρά τους παρέχουν ανθεκτικότητα/ανεκτικότητα, σε ιώσεις, 
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βακτήρια, μύκητες και σε διάφορες άλλες ασθένειες όταν εκφράζονται στους 
φυτικούς οργανισμούς. 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Βέβαια το θέμα μου δεν θα συμπεριλάβει την ιχνηλασιμότητα όλων των 
τροφίμων, παρόλο που ο καινούργιος κανονισμός για τα τρόφιμα (178/2002/ 
ΕΚ), η εφαρμογή του οποίου ξεκινά από 01/01/2005, επιβάλλει σε όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ την ιχνηλασιμότητα πλέον όλων των τροφίμων. 

Το θέμα που θα αναπτύξω ασχολείται κυρίως με την ιχνηλασιμότητα γενετι
κά τροποποιημένων τροφίμων. Θα αναφερθώ στην ισχύουσα κοινοτική, εθνική 
και εν μέρει στην παγκόσμια νομοθεσία. Με άλλα λόγια, θα κάνω μια γρήγορη 
ιστορική αναδρομή στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυσε και ισχύει μέχρι σήμε
ρα, από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, επι
κεντρώνοντας την παρουσίαση μου σε θέματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας. 

Παρόλο που οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και μικροοργανισμοί 
κατοχυρώθηκαν νομοθετικά στην ΕΕ των δεκαπέντε από το 1990, με τις οδη
γίες 220/1990/ΕΚ και 219/1990/ΕΚ, η σήμανση και η ιχνηλασιμότητα των εν 
λόγω οργανισμών έχουν την αφετηρία τους στο 1997, βασιζόμενες στον κανο
νισμό (ΕΚ) 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οι προα
ναφερόμενες δύο οδηγίες παραπέμπουν αφενός μεν στη σκόπιμη απελευθέ
ρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (220/1990/ΕΚ), 
αφετέρου δε στην περιορισμένη χρήση των γενετικά τροποποιημένων μικρο
οργανισμών σε εργαστηριακό επίπεδο, δηλαδή κυρίως στη χρήση για πειρα
ματικούς σκοπούς (219/1990/ΕΚ). 

Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα ήθελα να δούμε μαζί είναι ο ορισμός της 
έννοιας της ιχνηλασιμότητας και αν όντως η ιχνηλασιμότητα και η σήμανση των 
τροφίμων είναι χρήσιμα στοιχεία για την ασφάλεια της ζωής των καταναλωτών. 

Τον ορισμό της ιχνηλασιμότητας τον έχω αναζητήσει μέσα από τον κανονι
σμό 1830/2003/ΕΚ (ένας πολύ πρόσφατος Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου και του Συμβουλίου), στον οποίο θα αναφερθώ εκτενέστερα παρακάτω. 

Ονομάζεται λοιπόν ιχνηλασιμότητα η δυνατότητα ιχνηλάτησης γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών και προϊόντων που παράγονται, προέρχονται ή 
αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, καθ' όλα τα στάδια 
διάθεσης τους στην αγορά, από το χωράφι μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. 

Η ιχνηλασιμότητα συμβάλλει: 

α. Στο να γνωρίζουμε τι προϊόν(-τα) έχει εισαγάγει μια εταιρεία και που το 
(τα) έχει διαθέσει. Είναι αυτό που ακούμε να λέγεται συχνά: one step 
forward - one step backward, δηλαδή ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. 

β. Στον καθορισμό στόχων για την παρακολούθηση και την εξέταση των 
πιθανών επιπτώσεων, τόσο στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων όσο και 
στο περιβάλλον. 

γ. Στην απόσυρση προϊόντος (-ων), σε περίπτωση που αποδειχθεί στην 
πορεία διακίνησης του ότι είναι ακατάλληλο/επικίνδυνο για τον κατανα
λωτή, και 

δ. Στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων (Risk Management), 
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Φυσικά, για να εφαρμοστεί η ιχνηλασιμότητα απαιτείται αρχικά η επισήμαν
ση των τροφίμων. Ο πρώτος κανονισμός λοιπόν, όπως μόλις προανέφερα, 
που επιβάλλει την επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή 
συστατικών τροφίμων, μη ισοδύναμων όμως με τα συμβατικά, είναι ο κανονι
σμός 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) 258/97. 

Ο εν λόγω κανονισμός διευκρινίζει ότι εάν ένα γενετικά τροποποιημένο 
τρόφιμο μετά από τους απαραίτητους επιστημονικούς ελέγχους αποδειχθεί ότι 
είναι ουσιωδώς ισοδύναμο με ένα συμβατικό, τότε αυτό δεν επισημαίνεται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η σήμανση θεωρείται υποχρεωτική, δηλαδή τα γενετικά 
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τροποποιημένα χαρακτηριστικά ή οι τροποποιημένες ιδιότητες, μαζί με την 
υπόδειξη της μεθόδου βάσει της οποίας παρήχθη το εν Λόγω χαρακτηριστικό, 
ή η συγκεκριμένη τροποποιημένη ιδιότητα, σημαίνονται επί της συσκευασίας 
του διακινούμενου προϊόντος. Ουσιαστικά λοιπόν, από το 1997 δίνεται η 
δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέγει τα προϊόντα που θα καταναλώνει. 

Ο κανονισμός επίσης εισάγει και την έννοια των νέων τροφίμων και νέων 
συστατικών τροφίμων στην οποία εμπίπτουν και τα γενετικά τροποποιημένα τρό
φιμα ή συστατικά τροφίμων. Ο κύριος Αποστολόπουλος όπως και οι άλλοι ομι
λητές ανέφεραν την έννοια «νεοφανή τρόφιμα». Χρησιμοποιώ τον όρο, «νέα 
τρόφιμα», γιατί έτσι τον πήρα μεταφρασμένο από την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) 1139/1998. 

Έναν χρόνο αργότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει τον κανονισμό 
(ΕΚ) 1139. Ο κανονισμός αυτός αναφέρεται στην υποχρεωτική αναγραφή 
στην ετικέτα του τροφίμου στοιχείων για τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που 
παράγονται από γενετικά τροποποιημένη σόγια και αραβόσιτο. Τα δύο αυτά 
φυτικά είδη αποτέλεσαν τις πρώτες εγκεκριμένες γενετικές τροποποιήσεις που 
καλλιεργήθηκαν σε μεγάλη έκταση, κυρίως εκτός ΕΕ. 

Η επισήμανση -για τη διευκόλυνση του καταναλωτή- επιβάλλει να αναγρά
φεται πάνω στην ετικέτα του προϊόντος: «Γενετικά τροποποιημένη σόγια ή αρα
βόσιτος» ή ότι «Παράγεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια ή αραβόσιτο». 

Ο κανονισμός αυτός επίσης θέτει και τις βάσεις για θέσπιση ενός κατωφλί
ου, ενός κατώτατου ορίου αναφορικά με την παρουσία DNA ή πρωτεϊνών στο 
τελικό προϊόν. Δεν ορίζει όμως ποιο είναι αυτό το κατώφλι. 

3 . ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 49/2000. 

Δύο χρόνια αργότερα, το έτος 2000, εκδίδεται ο κανονισμός (ΕΚ) 49 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος τροποποίησε τον προηγούμενο που μόλις 

προανέφερα. 

Ο εν λόγω κανονισμός διευκρινίζει δύο νέα στοιχεία: 
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α. Όταν στο τελικό προϊόν δεν ανιχνεύεται ούτε πρωτεΐνη ούτε DNA που 

προέρχεται από γενετική τροποποίηση, τότε δεν απαιτείται σήμανση του 

παραχθέντος τελικού προϊόντος. 

Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ τα ραφιναρισμένα 

έλαια. Είναι γνωστό -και ας με διορθώσουν οι αρμόδιοι αν κάνω λάθος- ότι 

είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί (με τις μέχρι σήμερα μεθόδους) πρωτεΐνη ή 

DNA σε ραφιναρισμένα έλαια όταν έχουν προέλθει από οργανισμό ο οποίος 

έχει γενετικά τροποποιηθεί και υποστεί υψηλή θερμική επεξεργασία για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος. 

6. Ορίζεται, για πρώτη φορά ως κατώτατο όριο επισήμανσης για τυχαία ή 

τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία εγκεκριμένου γενετικά τροποποιημέ

νου υλικού σε συμβατικό, το ποσοστό 1% για κάθε ένα από τα γενετικά 

τροποποιημένα συστατικά. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το 1% δεν 

σχετίζεται με την επικινδυνότητα του τροφίμου. 

Δηλαδή παρουσία γενετικά τροποποιημένου συστατικού σε τρόφιμο σε 

ποσοστό > 1%, δεν σημαίνεται γιατί το εν λόγω τρόφιμο είναι επικίνδυνο. Το 

τρόφιμο σημαίνεται, διότι είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται σε όλη την τροφική 

αλυσίδα πλήρης και αξιόπιστη πληροφόρηση των καταναλωτών ώστε να επιλέ

γουν το προϊόν πλήρως ενημερωμένοι. 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 50/2000. 

Την ίδια χρονική περίοδο δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
ένας δεύτερος κανονισμός, ο κανονισμός (ΕΚ) 50. Πεδίο εφαρμογής του είναι 
η σήμανση των πρόσθετων (additives) και αρτυματικών (flavorings) υλών οι 
οποίες έχουν τροποποιηθεί γενετικά. Συμπληρώνει με άλλα λόγια τον κανονι
σμό (ΕΚ) 49/2000. Οι απαιτήσεις επισήμανσης επί της συσκευασίας, όσον 
αφορά τις αρτυματικές και τις πρόσθετες ύλες, είναι παρόμοιες με αυτές του 
κανονισμού (ΕΚ) 1139/98, ενώ επιπρόσθετα θέτει και τις Βάσεις για τη θέσπιση 
ενός κατώτατου ορίου αναφορικά με την παρουσία DNA ή πρωτεϊνών (για την 
παραγωγή πρόσθετων και αρτυματικών υλών) στο τελικό προϊόν. Αποφεύγει 
όμως να το ορίσει. 
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5. ΟΔΗΓΊΑ (ΕΚ) 18/2001. 

Το 2001, εκδίδεται η οδηγία (ΕΚ) 18/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου. Κυρία σημεία της οδηγίας είναι: 

1. Η σκόπιμη απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο 
περιβάλλον. 

2. Η κατάργηση της οδηγίας (ΕΚ) 90/220, που ανέφερα στην αρχή της ομι
λίας μου. 

3. Η επιβολή στα κράτη-μέλη, της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων 
για την εξασφάλιση -σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά- της επισή
μανσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 

Επιπρόσθετα, προτείνει τη θέσπιση ενός κατώτατου ορίου, κάτω του οποίου 
τα προϊόντα αυτά δεν επισημαίνονται. Τα επίπεδα των κατώτατων ορίων καθο
ρίζονται ανάλογα βέβαια με το συγκεκριμένο προϊόν. 

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) 1829/2003. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμ
βουλίου «Περί γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών» εκδίδεται 
το 2003. Ο κανονισμός αυτός ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις 18 Απριλίου 
2004. Κύρια σημεία του είναι τα κάτωθι: 

1. Επιβάλλει την επισήμανση σε τρόφιμα που προορίζονται στον τελικό 
καταναλωτή ή στις μονάδες μαζικής εστίασης. 

2. Επιβάλλει την επισήμανση σε τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται 
από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 

3. Επιβάλλει την επισήμανση σε τρόφιμα που παράγονται ή περιέχουν 
συστατικά που παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 

4. Δεν εφαρμόζεται η επισήμανση σε ποσοστό μικρότερο του 0,9% για 
τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσίαση για κάθε μεμονωμένο 
εγκεκριμένο γενετικά τροποποιημένο συστατικό. Με άλλα λόγια, το 1% 
που ανέφερα προηγουμένως [(ΕΚ) 49/2000)] έχει μειωθεί τώρα στο 
0,9%. Η διαφορά του 0,1% ως ποσοστό εμπίπτει μέσα στα όρια του στα
τιστικού λάθους κατά την ανίχνευση της γενετικής τροποποίησης. 
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5. Δίνει τη δυνατότητα καθορισμού χαμηλότερων ορίων, στηριζόμενη 

πάντα στην πρόοδο της επιστήμης. 

6. Η επισήμανση που θα πρέπει να βλέπει ο καταναλωτής πάνω στο προϊόν 

είναι παρόμοια με αυτή που ήδη ανέφερα και στους προηγούμενους 

κανονισμούς. 

7. Δεν διευκρινίζει εάν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εμπίπτουν τα 

προϊόντα ζύμωσης. 

8. Τέλος, ορίζει ως κατώτατο όριο μη εγκεκριμένου ΓΤ υλικού, που έτυχε 
όμως ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφά
λειας Τροφίμων και άνω του οποίου επιβάλλεται σήμανση, το 0,5%. Το 
ποσοστό ισχύει για ένα μεταβατικό στάδιο 3 ετών (μέχρι και το 2007). 

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) 1830/2003. 
Και τέλος έχουμε τον κανονισμό (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινο

βουλίου και Συμβουλίου «Περί σήμανσης και ιχνηλασιμότητας γενετικά τροπο
ποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών». Εκδίδεται ταυτόχρονα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) 1829/2003 και τίθεται σε εφαρμογή στις 18 Απριλίου του 2004. Ο εν 
λόγω κανονισμός επιβάλλει: 

1. Την επισήμανση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και καθιερώνει 
πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών, που αποτε
λούνται, περιέχουν ή παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργα
νισμούς. 

2. Την εφαρμογή του σε όλα τα στάδια της διάθεσης ενός προϊόντος στην 
αγορά, ακόμα και στα χύδην προϊόντα. 

3. Την επισήμανση που θα πρέπει να βλέπει ο καταναλωτής πάνω στο 
προϊόν, η οποία είναι παρόμοια με αυτή που ανέφερα και στους προη
γούμενους κανονισμούς. 

4. Την ύπαρξη ενός μοναδικού ταυτοποιητή, δηλαδή ενός αλφαριθμητικού 
αναγνωριστικού κωδικού, ο οποίος στην ιχνηλασιμότητα βοηθάει στην 
αναγνώριση του είδους της γενετικής τροποποίησης, πότε έγινε και πότε 
κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο προϊόν. 
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5. Την επισήμανση σε ποσοστό άνω του 0,9% για κάθε μεμονωμένο ΓΤ 

συστατικό. 

6. Τη δημιουργία μητρώου για τη φύλαξη/διατήρηση πληροφοριών, ανα

φορικά με τον φορέα διακίνησης από τον οποίο και στον οποίο έχουν 

διατεθεί τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 

CODEX ALIMENTARIUS - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μέχρι στιγμής, έγινε αναφορά για το τι ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο. Θα 

ήθελα να μεταπηδήσουμε λίγο και στο παγκόσμιο επίπεδο, για να δούμε τι 

κινήσεις υπάρχουν και τι γίνεται σε επίπεδο Codex Alimentarius. Ο Codex 

Alimentarius είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ασχολείται με θέματα ποιότη

τας και ασφάλειας τροφίμων και ιδρύθηκε το 1963 μετά από συνεργασία του 

FDO (Food and Drug Organization) και WHO (World Health Organization). Ο 

Codex Alimentarius σήμερα απαρτίζεται από 169 μέλη. 

Στα πλαίσια λοιπόν των ομάδων εργασίας του Codex Alimentarius για θέματα 
ασφάλειας τροφίμων και προστασίας του καταναλωτή αλλά και καλύτερης ενημέ
ρωσης του, συστάθηκε στο Κάλγκαρι του Καναδά το 2003 μια ομάδα εργασίας με 
σκοπό την εκπόνηση ενός κειμένου, αναφορικά με τη σήμανση γενετικά τροπο
ποιημένων τροφίμων. Στην ομάδα εργασίας μετείχαν πολλά κράτη-μέλη του 
Codex Alimentarius, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εκπρο
σώπους της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία, και Σουηδία). 

Το κείμενο που εκπονήθηκε παρουσιάστηκε στην 32η Σύνοδο της Επιτρο

πής του Codex Alimentarius για τη σήμανση τροφίμων (Codex Committee on 

Food Labeling - CCFL) τον Μάιο του 2004, με τίτλο «σχέδιο κατευθυντήριων 

γραμμών για τη σήμανση τροφίμων και συστατικών τροφίμων, παραγόμενων 

με τη χρήση τεχνικών γενετικής τροποποίησης και γενετικής μηχανικής». 

Το κείμενο αναφέρεται σε διατάξεις σήμανσης για τρόφιμα τα οποία περιέ
χουν, εμπερικλείουν ή παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανι-

284 



ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

σμους καθώς επίσης και σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά στοιχεία σήμανσης 
των τροφίμων, παραγόμενων με αυτές τις τεχνικές. 

Βέβαια, το συγκεκριμένο κείμενο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, βρίσκεται 

στα πολύ αρχικά στάδια επεξεργασίας του. Ο Codex έχει οκτώ στάδια επεξερ

γασίας ενός κειμένου πριν εκδώσει το τελικό. Το συγκεκριμένο λοιπόν κείμε

νο, με αυτά τα χαρακτηριστικά που ήδη ανέφερα, βρίσκεται στο στάδιο 3. 

Υπάρχει επομένως πολύς δρόμος ακόμη μέχρι να εκδοθεί πλέον σε παγκό

σμιο, θα λέγαμε, επίπεδο ένα πρώτο κείμενο με κοινές απαιτήσεις σήμανσης 

σε τρόφιμα που προέρχονται μέσω των τεχνικών γενετικής τροποποίησης και 

γενετικής μηχανικής. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων συμμετέχει και παρακο

λουθεί από κοντά τις εξελίξεις του εν λόγω κειμένου. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ας επιστρέψουμε και λίγο στην Ελλάδα για να δούμε τι γίνεται σε εθνικό 

επίπεδο, γιατί αρκετά είπαμε για τους ξένους, ας πούμε και λίγα πράγματα για 

τον εαυτό μας. 

Οι κανονισμοί που ανέφερα, ο 1829/2003 και ο 1830/2003, επιβάλλουν 
σε κάθε κράτος-μέλος κάποια μέτρα επιθεώρησης και ελέγχου σε εθνικό επί
πεδο. Τα μέτρα αυτά επιθεώρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη χώρα 
μας απαρτίζονται από: 

1. Διοικητικούς ελέγχους. Εννοούμε τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγρά

φων κατά την εισαγωγή ενός προϊόντος στη χώρα μας, τόσο από τρίτες 

χώρες όσο και από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα αναγραφόμε

να επί των εγγράφων αυτών θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις 

των κοινοτικών κανονισμών όσον αφορά τη σήμανση και την ιχνηλασι-

μότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα εισάγουμε εγκεκριμένη γενετι

κά τροποποιημένη πρώτη ύλη φυτικής προέλευσης, είτε για απευθείας 

χρήση της ως τρόφιμο είτε για μεταποίηση (κυρίως από Αμερική, Βραζι-
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λία, Αργεντινή, Παραγουάη, κ.λπ.). Οι διοικητικοί έλεγχοι γίνονται 

καταρχήν στα σημεία εισόδου της χώρας, δηλαδή τα λιμάνια και τα τελω

νεία. Τι προϊόντα εισάγονται; Εισάγεται συνήθως σόγια, σογιέλαιο ή 

σογιάλευρο, αραβόσιτος ή αλεύρι που έχει παραχθεί από αραβόσιτο ή 

αραβοσιτέλαιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των εισαγόμενων ποσο

τήτων σαν πρώτη ύλη στην Ελλάδα προορίζεται κυρίως για ζωοτροφές 

και λίγες ποσότητες προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα 

με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει το Υπουργείο. 

2. Επιτόπιους φυσικούς ελέγχους. Εδώ ελέγχεται η ποιότητα και η καταλ

ληλότητα της εισαγόμενης πρώτης ύλης. 

3. Δειγματοληπτικούς - εργαστηριακούς έλεγχους. Κάθε φορτίο που βρί

σκεται στο σημείο εισόδου της Ελλάδας παραμένει ή αποθηκεύεται στο 

λιμάνι μέχρι να γίνει η δειγματοληψία και εκδοθούν τα εργαστηριακά απο

τελέσματα. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, το φορτίο απελευθερώνεται εφόσον πληροί τις κοινοτικές διατά

ξεις και διατίθεται στο εσωτερικό της χώρας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανά

πτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται στενά με τα οκτώ περιφερειακά του 

κέντρα ανά την Ελλάδα, καθώς επίσης και με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοική

σεις - Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εκπονηθούν οι 

δειγματοληψίες στα σημεία εισόδου. Το δείγμα ή τα δείγματα που λαμβά

νονται αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και 

φυσικά για ταυτοποίηση των αναγραφομένων στα συνοδευτικά έγγραφα τα 

οποία παρέχουν οι εταιρείες εισαγωγής στις ελεγκτικές Υπηρεσίες. 

Μιλήσαμε για δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους. Πρόσφατα 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμ

μές για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανι

σμών. Το συγκεκριμένο κείμενο έχει αποσταλεί σε όλα τα Περιφερειακά 

Κέντρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε όλες τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω

σης να χρησιμοποιούν ένα κοινό πρωτόκολλο όταν γίνονται αυτές οι αναλύ-
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σεις. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα συλλογής συγκριτικών αποτελεσμά
των μεταξύ των κρατών-μελών. 

Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των προϊόντων στο ράφι (υπεραγορές, 
κ.λπ.) στην εσωτερική αγορά είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η Διεύθυνση μας, η Διεύθυνση Μεταποίησης-Τυποποίησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου, έχει εκδώσει εγκύκλιο αναφορικά με τους ελέγχους κατά την εισα
γωγή πρώτων υλών τροφίμων ή και τροφίμων φυτικής προέλευσης που περιέ
χουν, αποτελούνται ή προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανι
σμούς, παρέχοντας έτσι τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στα Περιφε
ρειακά Κέντρα για τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των ελέγχων. 

Τέλος, βρισκόμαστε στο στάδιο συγκέντρωσης στοιχείων αναφορικά με το 
πελατολόγιο, το εισαγόμενο δηλαδή προϊόν φυτικής προέλευσης σε ποιες εται
ρείες έχει διοχετευθεί στην Ελλάδα, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε την 
έννοια της ιχνηλασιμότητας. Ταυτόχρονα δε φροντίζουμε να ενημερώνουμε τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας για τον έλεγχο των προϊόντων 
στο ράφι. 

Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε να εφαρμόσουμε τους κοινοτικούς κανο
νισμούς αλλά και την έννοια της σήμανσης και ιχνηλασιμότητας, με απώτερο 
σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή αλλά και την προστασία του. 

Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο είναι γενικά πολύπλοκο και κουραστικό, ως 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ευχαριστούμε για την υπομο
νή σας. 
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Ζητήματα ρ ίσκου 

Ζητήματα α σ φ α λ ε ί α ς 

Μ ο ρ φ έ ς καλλ ι έργε ιας σε σ χ έ σ η 
με την α σ φ ά λ ε ι α τ ρ ο φ ί μ ω ν α π ό φυτά 

Σ υ ν ύ π α ρ ξ η 

Αμαλία Κ α ρ α γ κ ο ύ ν η 

Ιωάννης Τ σ ά κ ν η ς 

Στυλιανή Χ ω ρ ι α ν ο π ο ύ λ ο υ 





Αμαλία Καραγκούνη 
Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογικού Τμήματος 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

α ήθελα κατ' αρχάς να χαιρετήσω την πρωτοβουλία της ημερίδας και 

των δύο εσπερίδων που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οι 

οποίες ολοκληρώνονται σήμερα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντι

κή πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά έχουμε ανάγκη την ενημέρωση. 

Στην ενότητα περί ρίσκου και ασφάλειας εγώ θα σταθώ στα γενετικά τρο
ποποιημένα, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή του 
πίνακα περί κινδύνων και ρίσκου. Θα διατυπώσω ορισμένες απόψεις μου σχε
τικά με το θέμα, μια και η επιστημονική μου εργασία τα τελευταία εικοσιπέντε 
χρόνια επικεντρώνεται στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Τα γενετικά τροποποιη
μένα ίσως καταλαμβάνουν την πρώτη θέση υψηλού κινδύνου επειδή πρόκειται 
για κάτι καινούργιο, ενώ τους μικροβιακούς κινδύνους που προαναφέρθηκαν 
ή τους χημικούς κινδύνους -όπως π.χ. τα αντιβιοτικά ή τις αλλεργίες- τους 
γνωρίζουμε από παλιά. Εγώ εκτιμώ διαφορετικά την κατάσταση. 

Υπάρχουν δύο τάσεις σήμερα αναφορικά με τα γενετικά τροποποιημένα 

τρόφιμα ή οργανισμούς. Οι ΗΠΑ είναι οι παραγωγείς ΓΤΟ κι η Ευρώπη ο απο

δέκτης αυτών των προϊόντων. Η τελευταία θέτει φραγμούς εισόδου μέσω των 

κανονισμών της, υιοθετεί δηλαδή την αμφίβολη στάση του «ναι μεν, αλλά». 
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Στην Ελλάδα το καταναλωτικό κοινό αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα με φόβο 

έως και πανικό, υπάρχει προβληματισμός, σύγχυση αλλά και σχετική άγνοια. 

Οι δημοσιογράφοι και οι οικολογικές οργανώσεις εν γένει κάνουν θόρυβο και 

φτάνουν σε ακραίες θέσεις για να τραβήξουν την προσοχή. Δηλαδή εδώ ισχύει 

το σχόλιο του Oscar Wilde, ότι για τους δημοσιογράφους «μόνο η κακή είδηση 

είναι είδηση, οι καλές ειδήσεις είναι απλώς μια προοπτική». 

Η πολιτεία όμως, η Βουλή και η κυβέρνηση, τι κάνουν; Πρέπει να διαχειρι

στούν το θέμα. Κι ωστόσο η πολιτεία πάσχει επίσης από σχετική έλλειψη επιστη

μονικής γνώσης και δεν αναλαμβάνει το λεγόμενο πολιτικό ρίσκο. Έτσι συνή

θως απαντά αρνητικά, όταν πρόκειται να υπογράψει σχετικούς κανονισμούς, 

εκτός από τις φορές που πιέζεται από διάφορους παράγοντες κι έχει θετική 

στάση. Συνεπώς το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι μια πλήρης σύγχυση. 

Ποια είναι όμως τα δεδομένα μας; Είμαστε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Άρα πρέπει να είμαστε σύννομοι με τους κανονισμούς που διέπουν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι γεγονός ότι δεν μπο

ρούμε να αποτρέψουμε την παντελή χρήση των γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών. Δέκα επτά χώρες παράγουν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, η 

Ισπανία, η Γερμανία, η Ρουμανία -τρεις μεγάλες χώρες- καλλιεργούν γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς. 

Άρα τι μας απομένει να κάνουμε; Να τα διαχειριστούμε σωστά! Προσωπι

κά, θεωρώ ουτοπική τη θέση που λέει: «Κηρύσσουμε τον νομό μας ελεύθερο 

από γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα». Τούτο είναι ανεδαφικό, ανέφικτο, 

αφού στη διπλανή υπεραγορά τροφίμων θα υπάρχει μια τεράστια ποικιλία τρο

φίμων τα οποία θα περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά ή θα προέρ

χονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όπως συστατικά σόγιας, 

καλαμποκιού, κ.λπ. 

Υπάρχουν κανονισμοί, και μάλιστα πολλοί και αυστηροί. Αρκεί μονάχα να 

θέλουμε να τους τηρήσουμε, γιατί το πρόβλημα μας βρίσκεται στην εφαρμογή. 

Αρχικά πρέπει να τους εφαρμόσουν αλλά και να επιβάλουν την εφαρμογή τους 

οι κρατικοί οργανισμοί, αλλά δυστυχώς η διαδικασία χωλαίνει. Από τη μία 
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αρνούμαστε τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ενώ ταυτόχρονα χρη

σιμοποιούμε τρόφιμα και σπόρους! Δέκα επτά διαφορετικές ποικιλίες καλαμπο

κιού έχουν επιτραπεί για σπορά κι αν τώρα δυσανασχετούμε, πιστεύω ότι η 

ευθύνη μάς βαραίνει όλους. Εκτός από την πολιτεία, που πρέπει να επιβάλει 

τους κανονισμούς με τη νομοθεσία και με τα κατάλληλα όργανα, εμείς οι ίδιοι 

ως πολίτες θα πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί στην τήρηση των κανονισμών. 

Αυτό βέβαια θα πρέπει να επιβληθεί σε όλα τα διατροφικά επίπεδα. Κάτι 

αντίστοιχο ισχύει και για τους μικροβιακούς κινδύνους, κι εκεί υπάρχουν κανο

νισμοί που πολλές φορές δεν τηρούνται. Παρομοίως και με τους χημικούς κιν

δύνους, όπου επίσης υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής των κανονισμών. 

Όσον αφορά τα αντιβιοτικά, λόγου χάρη, στα οποία αναφέρθηκε ο προηγούμε

νος ομιλητής, εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Επανερχόμαστε 

στην ιεράρχηση των κινδύνων. Στον κατάλογο των πιθανών κινδύνων, εγώ δεν 

θα κατέτασσα πρώτα τα γενετικά τροποποιημένα. Θα τα τοποθετούσα χαμηλότε

ρα, ενώ πρώτους θα έβαζα τους μικροβιακούς και τους χημικούς κινδύνους. 

Γνωρίζετε ότι στη χώρα μας κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται γύρω στα δέκα εκα

τομμύρια κιλών τετρακικλίνης; Πράγμα που σημαίνει ότι αντιστοιχεί ένα κιλό σε 

κάθε 'Ελληνα. Τι σημαίνει αυτό; Κάποιοι από εμάς σίγουρα δεν έχουμε φάει το 

κιλό που μας αντιστοιχεί! Άρα κάποιος άλλος το καταναλώνει στην Ελλάδα, για 

παράδειγμα χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία κι έτσι μπαίνει στην τροφική 

αλυσίδα. Πιστεύω ότι γίνεται κατάχρηση. Προαναφέρθηκε, άλλωστε, ότι και στα 

φυτοφάρμακα γίνεται κατάχρηση. Αυτοί οι κίνδυνοι πιστεύω ότι είναι περισσότε

ροι και μεγαλύτεροι έναντι των γενετικά τροποποιημένων. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να έχουμε ακραίες θέσεις. Πιστεύω ότι 
είμαστε μια χώρα που θέλουμε να λεγόμαστε ανεπτυγμένη. Εάν πραγματικά το 
επιθυμούμε αυτό, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Την ώρα της αγοράς 
των προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγ
χουμε τα προϊόντα που αγοράζουμε. Οι εταιρείες δεσμεύονται να γνωστοποι
ούν την προέλευση όσο και τη σύσταση των προϊόντων που διαθέτουν στην 
αγορά. Εδώ μπαίνει ο τελευταίος νόμος «περί ιχνηλασιμότητας» που άρχισε να 
εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2005. Ήδη κάποιες εταιρείες διαφη-
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μίζονται στην τηλεόραση, πιστεύω ότι οι καταναλωτές θα το έχουν παρατηρή
σει. Οφείλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι περιέχει κάθε προϊόν, από πού προέρχε
ται. Οι εταιρείες υποχρεούνται να αναγράφουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που 
γνωστοποιούν την πλήρη ταυτότητα του τροφίμου, αυτό σημαίνει ότι διεκπεραι
ώνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους. Εμείς οι καταναλωτές πρέπει να διασφαλί
σουμε τούτη την απαραίτητη συνθήκη, και γι' αυτό να είμαστε πιο ευαίσθητοι 
και ενημερωμένοι. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να χαιρετίσω για μία ακόμη φορά την προσπάθεια 

και τη συμβολή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε τόσο σημαντικά θέματα. 
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Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα 

Ιωάννης Τσάκνης 
Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, 

TEI Αθηνών 

ι χημικοί κίνδυνοι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: α. Στις φυσικά 
απαντώμενες χημικές ουσίες, και 6. Στις πρόσθετες χημικές ουσίες. 
Και για τις δυο κατηγορίες έχουν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπόμενα 

όρια, η υπέρβαση των οποίων μπορεί να προκαλέσει δηλητηριάσεις. Οι χημι
κοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, εάν η βιομηχανία εφαρμόζει το 
σχέδιο HACCP, το οποίο προβλέπει την καθιέρωση προδιαγραφών και τον 
έλεγχο των εισαγόμενων πρώτων υλών. Ο πίνακας 1 δείχνει τους κυριότερους 
χημικούς κινδύνους που συναντώνται στα τρόφιμα. 

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΑΝΤΩΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χημικές ουσίες μικροβιακής, φυτικής και 
ζωικής προέλευσης, για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα επιτρεπόμενα 
όρια από τον FDA. Οι παρακάτω κίνδυνοι είναι οι σημαντικότεροι της κατηγο
ρίας αυτής: 

Μυκοτοξίνες: Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερεύοντα προϊόντα μεταβολισμού 
διαφόρων μυκήτων. Μια μυκοτοξίνη μπορεί να παράγεται από διαφορετικούς 
μύκητες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερες της μίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Κυριότεροι χημικοί κίνδυνοι που συναντώνται στα τρόφιμα 

(Πηγή: Dillon and Griffith, 1996) 

Φυσικά απαντώμενες χημικές ουσίες 

- Μυκοτοξίνες (π.χ. αφλατοξίνες, patulin) 

- Σκομβροτοξίνη (ισταμίνη) 

- Σιγκουατοξίνη (Ciguatoxin) 

- Τοξίνες μανιταριών 

- Ιχθυοτοξίνες (Shellfish toxins) 
Παραλυτική (PSP) 
Διαρροϊκή (DSP) 
Νευροτοξική (NSP) 
Αμνησιακή (ASP) 

- Τοξίνες αλκαλοειδών 

- Φυτοαιμαγλουτινίνες 

- Πολυχλωριωμένα δκραινύλια (PCBs) 

Πρόσθετες χημικές ουσίες 

- Γεωργικά χημικά (παρασιτοκτόνα, μυκη-
τοκτόνα, λιπάσματα, αντιβιοτικά και ορμό
νες ανάπτυξης) 

- Τοξικά βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, ψευ
δάργυρος, αρσενικό, υδράργυρος και κυά
νιο) 

- Πρόσθετα τροφίμων 
Επιτρεπόμενα: συντηρητικά (νιτρικά 
και θειικά), βελτιωτικά γεύσης (γλουτα-
μινικό μονονάτριο), διατροφικά πρό
σθετα (νιασίνη), χρωστικές. 
Δευτερογενή άμεσα και έμμεσα: Χημι
κά εγκατάστασης (π.χ. λιπαντικά, κα
θαριστικά, απολυμαντικά, υλικά επικά
λυψης, μπογιές). 

- Υλικά συσκευασίας 

μυκοτοξίνες. Οι κυριότερες μυκοτοξίνες που αποτελούν κίνδυνο για τα τρόφι

μα είναι οι αφλατοξίνες, οι οποίες παράγονται από ορισμένα γένη του 

Aspergillus flavus και Aspergillus parasiticus. Οι κυριότερες αφλατοξίνες που 

ενέχονται στην ασφάλεια των τροφίμων είναι οι Β1, Β2, G l , G2, Ml και Μ2. 

Από αυτές, η πιο τοξική είναι η αφλατοξίνη Β1. Είναι δυνατόν να συνυπάρχουν 

στο ίδιο τρόφιμο όλες οι παραπάνω αφλατοξίνες σε διαφορετικές αναλογίες. 

Παράγοντες ευνοϊκοί για την ανάπτυξη μυκοτοξινών είναι η θερμοκρασία 

(γύρω στους 25°C), n υγρασία, το pH, n ενεργότητα του νερού (>0.78), το 

είδος του τροφίμου, το στέλεχος του μύκητα, η παρουσία μυκητοστατικών και ο 

ανταγωνισμός των μικροβίων. Τρόφιμα στα οποία αναπτύσσονται οι αφλατοξί

νες είναι οι ελαιούχοι σπόροι (κυρίως τα φιστίκια), τα δημητριακά, ο 6αμ6ακό-

σπορος, ορισμένα φρούτα, το γάλα, το συκώτι και τα πουλερικά. Τα κυριότερα 

προληπτικά μέτρα για την παρεμπόδιση ανάπτυξης των μυκήτων που παρά

γουν αφλατοξίνες είναι η συντήρηση των σπόρων σε κατάλληλη θερμοκρασία 
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και υγρασία. Οι αφλατοξίνες κατηγορούνται για καρκίνο του ήπατος και για 
προβλήματα νευρολογικής φύσης. Είναι ανθεκτικές στη θερμοκρασία και δεν 
καταστρέφονται κατά το μαγείρεμα των τροφίμων, παραμένουν δε δραστικές 
και μετά την καταστροφή των μυκήτων από τους οποίους παρήχθησαν. Ο 
FAO/WHO όρισε ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αφλατοξίνης στα τρόφιμα τα 
30 mg/kg τροφίμου (Belitz and Grosh, 1987). 

Τοξίνες μανιταριών: Προέρχεται από δηλητηριασμένα άγρια μανιτάρια και 
όχι από τα εδώδιμα μανιτάρια που καλλιεργούνται. Η δηλητηρίαση είναι συνή
θως ελαφριάς μορφής και θεραπεύεται με τη χορήγηση ατροπίνης. 

Τοξικώσεις από θαλασσινά: Διάφορα είδη αλιευμάτων θεωρούνται φυσι
κώς τοξικά για τον άνθρωπο ή περιέχουν ορισμένες χημικές ενώσεις σε τοξι
κές συγκεντρώσεις σε ορισμένα από τα όργανα τους και/ή σε ορισμένες περιό
δους του χρόνου. Τα παρακάτω είναι μια σύντομη εισαγωγή στις βιοτοξίνες 
των θαλασσινών. 

Ι Τετραδοτοξίνη. Αποτελείται από δύο συστατικά: την τετροδοντίνη και το 

τετροδοντικό οξύ. Πήρε το όνομα της από την οικογένεια Tetraodontidae ή 

puffer fish, τα είδη της οποίας είναι ευρέως διαδεδομένα στα τροπικά και 

εύκρατα νερά και εμπλέκονται φυσικά ως η πηγή. Τα συμπτώματα αυτής της 

δηλητηρίασης μπορούν να ποικίλλουν από ήπιο τρεμούλιασμα των χειλιών 

μέχρι νευρική δυσλειτουργία, η οποία ίσως καταλήξει σε θάνατο λόγω ανα

πνευστικής παράλυσης ή καρδιακής ανακοπής. Η δηλητηρίαση είναι παρόμοια 

με εκείνη της σαξιτοξίνης, αλλά πιο σοβαρή. Οι Ιάπωνες απολαμβάνουν να 

καταναλώνουν τη σάρκα αυτού του ψαριού, η οποία είναι πολύ ελαφρά τοξική 

σε σύγκριση με τα εντόσθια που είναι πολύ τοξικά, εξαιτίας του «βόμβου» που 

τους προκαλεί (NorriW and Pettipher, 1987). 

Ι Σιγκουαιοξίνες. Ομάδα τοξινών που μερικές φορές απαντώνται στα 

ψάρια και τα οστρακοειδή που τρέφονται γύρω από κοραλλιογενείς υφάλους 

και πιστεύεται ότι προέρχονται από το βενθικό dinoflagellate, Gambierdiscus 

toxicus, το οποίο συχνά συσσωρεύεται στην επιφάνεια των κοραλλιογενών 

φυκιών. Αμφότερα τα χορτοφάγα και τα σαρκοφάγα είδη (όπως λούτσος, 

σμέρνα, φαγκρί και τσιπούρα) που τρέφονται με αυτά έχουν ενοχοποιηθεί για 
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τη δηΛητηρίαση σιγκουατέρας και φαίνονται να συσσωρεύουν την τοξίνη χωρίς 

να προσβάλλονται τα ίδια (Blight, 1991). 

* Η οιγκουατέρα έχει αποτελέσει την πιο συχνή μορφή τροφικής δηλητηρίασης 

από οστρακοειδή στις ΗΠΑ. Επίσης προκαλείται από την κατανάλωση προσβεβλη

μένων τροπικών ψαριών όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Ι Η σιγκουατοξίνη προκαλεί ναυτία και απώλεια αισθήσεων παρόμοια με 
την PSP, αλλά είναι συνήθως πιο σοβαρή και διαρκεί περισσότερο. Αν και ο 
θάνατος από αυτή τη μορφή δηλητηρίασης είναι σπάνιος, υποτροπές συχνά 
συμβαίνουν μήνες ή και χρόνια ακόμη μετά την ανάρρωση. Τυπικά, η νευρική 
δυσλειτουργία χαρακτηρίζεται από μια αναστροφή των αισθήσεων του ζεστού 
και του κρύου («αίσθηση ξηρού πάγου») (Huss et al., 1992). 

Ι Παραλυτική Δηλητηρίαση από Οστρακοειδή (PSP). Ένας εποχιακός 
(καλοκαιρινός) κίνδυνος σε χώρους που κατακλύζονται από πλαγκτόν. Η PSP 
σχετίζεται κυρίως με την κατανάλωση δίθυρων μαλακίων και προκαλείται από 
ορισμένα είδη πλαγκτόν (dinoflagellate) όταν, κάτω από ορισμένες κλιματολογι
κές και παλιρροιακές συνθήκες, συναθροίζονται σε μεγάλους πληθυσμούς και 
καθιστούν τοξικά τα δίθυρα οστρακοειδή και μαλακόστρακα σε αυτό το περι
βάλλον -γνωστό ως το φαινόμενο της «κόκκινης παλίρροιας»- επαναλαμβανό
μενο περιοδικά στα τροπικά και ημιτροπικά νερά. Δεν είναι μόνο το τροπικό 
θαλάσσιο περιβάλλον που προκαλεί τον κίνδυνο. Μερικά στελέχη μπλε-πράσι-
νων αλγών που βρίσκονται σε εύκρατες λίμνες προκαλούν επίσης την PSP. Οι 
τοξίνες είναι στην πραγματικότητα σαξιτοξίνες και γονιαυτοτοξίνες και ευθύνο
νται για έναν αριθμό θανάτων λόγω αναπνευστικής παράλυσης. Η δόση που 
μπορεί να προκαλέσει θάνατο στον άνθρωπο είναι μόνο 0,2 gr. για τους πιο 
τοξικούς τύπους με εκδήλωση συμπτωμάτων μέσα σε 1-2 ώρες μετά την κατα
νάλωση. Εάν οι πάσχοντες επιβιώσουν 12 ώρες μετά την εκδήλωση της δηλητη
ρίασης, τότε κατά κανόνα αναρρώνουν (Ahmed, 1991). 

Οι τοξίνες είναι σταθερές στη θέρμανση και στα οξέα και είναι πιθανόν να 

επιβιώσουν οποιασδήποτε επεξεργασίας συντήρησης που χρησιμοποιείται στα 

οστρακοειδή. Η εξυγίανση σε καθαρό νερό είναι επίσης αναποτελεσματική, 

οπότε ο έλεγχος πρέπει να πάρει τη μορφή των πολύ συχνών επιθεωρήσεων 
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των νερών συγκομιδής. Συνεχής παρακολούθηση της ανάπτυξης της χλωρίδας 
του πλαγκτόν επιτρέπει στους επιθεωρητές να αποφασίσουν εάν και πότε να 
ελέγξουν για τοξικά είδη. 

Ι Διαρροϊκή Δηλητηρίαση από Οστρακοειδή (DSP). Προκαλείται από τον 
πολυαιθέρα, okadoic οξύ, ένα δυνητικό αίτιο όγκων που Βρίσκεται σε ορισμένα 
dinoflagellate όπως Dinophysis, τα οποία συσσωρεύονται στους πεπτικούς αδέ
νες των δίθυρων που φιλτράρουν τέτοια dinoflagellates. Τα συμπτώματα είναι 
παρόμοια με αυτά των τροφικών δηλητηριάσεων από Βακτήρια, από όπου πήρε 
και το όνομα, αλλά η εκδήλωση είναι πολύ πιο γρήγορη (Huss et al., 1992). 

Ι Νευρική Δηλητηρίαση από Οστρακοειδή (NSP). Αυτό το σύνδρομο που 
μοιάζει με σιγκουατέρα οφείλεται σε μια «μπρεΒετοξίνη» από το dinoflagellate 
Ptychodiscus brevis που μεταδίδεται στα δίθυρα μαλάκια. Ο οργανισμός είναι 
υπεύθυνος για την πασίγνωστη «κόκκινη παλίρροια» της Φλόριντας, όπου σκο
τώνει τεράστιους αριθμούς ψαριών. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν προκαλεί 
θανάτους σε ανθρώπους, παρόλο που συχνά προκαλεί ερεθισμό της ανα
πνοής στον κόσμο που ζει κοντά σε περιοχές όπου υπάρχει τοξική άνθηση και 
η κίνηση των κυμάτων προκαλεί το εγκλωβισμό ενός της μέρους σε αερολύμα
τα (Ahmed, 1991). 

Ι Αμνησία από Δηλητηρίαση με Οστρακοειδή (ASP). Αρχικά αναφέρθηκε 
στον Καναδά το 1987 και εντοπίσθηκε στα μύδια της Ανατολικής ακτής της 
νήσου του πρίγκιπα Εδουάρδου (Prince Edward). Ο τοξικός παράγοντας είναι 
domoic οξύ, ανάλογο του γλουταμινικού οξέος, που παράγεται και παρέχεται 
στα δίθυρα από είδη του διάτομου (Nitshia). Εκτός από ναυτία, σύγχυση και 
απώλεια μνήμης (πιθανώς μη αναστρέψιμη), σε μεγάλες δόσεις η τοξίνη ASP 
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ΒλάΒη του εγκεφάλου και ακόμη τον θάνατο 
(Kramer and Liston, 1987). 

Ι Δίνογκουνελλίνη. Είναι μια τοξίνη που Βρίσκεται στις ωοθήκες αλλά όχι στη 
σάρκα του blenny (Stichaeus grigoewi). To κρέας χρησιμοποιείται στην παρα
σκευή του προϊόντος από ζελέ ψαριού kamoboko στη Βόρεια Ιαπωνία. Τα 
συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά των άλλων τύπων τροφικής δηλητηρίασης 
και συνοδεύονται από πικρή γεύση και στέγνωμα του στόματος. Μεγάλες δόσεις 
μπορεί να καταλήξουν σε παράλυση, σπασμούς, κώμα και θάνατο (Blight, 1991). 
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Ι Ισταμίνη και άλλες βιογενείς αμίνες. Το αποτέλεσμα της δράσης των 

αλλοιούντων Βακτηρίων στα ψάρια είναι η δημιουργία προϊόντων διάσπασης 

στη σάρκα, τα οποία μπορεί να είναι ανεπιθύμητα από μακροσκοπικής άπο

ψης, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσουν απειλή για την υγεία. Η ισταμίνη 

παράγεται κατά την αποκαρΒοξυλίωση του αμινοξέος ιστιδίνη. Η αντίδραση, η 

οποία κυρία προάγεται μέσω της δραστηριότητας των Βακτηρίων, έχει ιδιαίτερα 

συσχετιστεί με ψάρια από τις οικογένειες Scombridae και Scomberosocidae 

(όπως σκουμπρί, τόνος, ζαργάνα) αλλά είναι επίσης σημαντική σε μη σκομ-

Βροειδή ψάρια όπως ρέγκα, σαρδέλα και γαύρος. Αντίθετα με τα περισσότερα 

ψάρια με λευκό κρέας, σε αυτά έχει Βρεθεί υψηλή συγκέντρωση ελεύθερης 

ιστιδίνης στους μυϊκούς ιστούς τους. Ένζυμα που καταλύουν σε αυτή την αντί

δραση έχουν Βρεθεί στα Βακτήρια της οικογένειας των Enterobacteriaceae, τα 

οποία συναντώνται συχνά στα έντερα (Ahmed, 1991). 

Οι τιμές ισταμίνης στο ολόσωμο σκουμπρί που συντηρείται στον πάγο βρέ
θηκε ότι αυξάνεται περισσότερο από 50 mg ανά κιλό μέσα σε 10-12 μέρες. 
Αλλά σε υψηλότερες θερμοκρασίες αυτή η συγκέντρωση μπορεί να πολλαπλα
σιαστεί πολλές φορές. Η οδηγία του Συμβουλίου 91/493/EEC (EEC, 1991) 
απαιτεί η συγκέντρωση της ισταμίνης στα σκομπροειδή και στη σάρκα των 
κλουπεϊδών να μην ξεπερνάει τα 100 mg ανά κιλό ως μέση τιμή 9 δειγμάτων, 
χωρίς κανένα από τα δείγματα να ξεπερνάει τα 200 mg ανά κιλό. Υπάρχει 
κάποια αμφιβολία, ωστόσο, στο εάν η διαιτητική ισταμίνη μπορεί να είναι η αιτία 
της σκομπροτοξίνωσης. Αλλες «Βιογενείς αμίνες» έχουν ερευνηθεί ως πιθανές 
αιτίες της σκομπροτοξίνωσης, συμπεριλαμβανομένων της πιουτρεσίνης, καδα-
Βερίνης, τυραμίνης, σπερμίνης και σπερμιδίνης. Σχηματίζονται στη σάρκα του 
ψαριού σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 
απ' ό,τι η ισταμίνη. Είναι, επομένως, καλύτεροι δείκτες της μακράς/χαμηλής 
θερμοκρασίας κατάχρησης, ενώ η ισταμίνη είναι πιο χρήσιμος δείκτης της φυσι
κής και σύντομης/υψηλής θερμοκρασίας κατάχρησης. Η τυραμίνη είναι ίσως η 
πιο επικίνδυνη απ' αυτές τις αμίνες και έχει ενοχοποιηθεί ως η αιτία πρόκλησης 
σοβαρών πονοκεφάλων και ταχυκαρδίας μετά την κατανάλωση κακής ποιότη
τας κρασιού. Οι ποσότητες αυτής της αμίνης, που έχουν μέχρι τώρα απομονω-
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θεί από αλλοιωμένα ψάρια δεν ήταν επαρκώς σημαντικές για την ενοχοποίηση 
της σε κάποιο σύνδρομο τροφικής δηλητηρίασης (Blight, 1991). 

Η «δηλητηρίαση» στο πλαίσιο της σκομπροτοξίνωσης δεν περιγράφει 
ορθώς τη διαταραχή, αφού τα συμπτώματα και η ταχύτητα εκδήλωσης μοιά
ζουν περισσότερο με αλλεργική αντίδραση. 

Η ισταμίνη, ένας χρήσιμος δείκτης χειρισμού και/ή κατάχρησης θερμοκρα
σίας συντήρησης που συμβαίνει σε κάποιο στάδιο των διεργασιών μετά τη 
συγκομιδή, είναι αρκετά σταθερή στην έκθεση σε παρατεταμένα υψηλές θερμο
κρασίες, όπως στην κονσερβοποίηση. Τα επίπεδα της στο προϊόν μπορεί, ωστό
σο, να χρησιμοποιηθούν για να συμπεράνουμε εάν η ποιότητα της πρώτης ύλης 
από πλευράς φρεσκότητας είναι ικανοποιητική. Η συσσώρευση των βίο γενών 
αμινών στη σάρκα του ψαριού θα συνεχιστεί έως ότου τα ενδογενή και τα εξω
γενή (βακτηριακά) ένζυμα που είναι υπεύθυνα για την αποκαρβοξυλίωση της 
ιστιδίνης απενεργοποιηθούν κατά την επεξεργασία συντήρησης. Σε πολλά 
«παρατεταμένης αντοχής» προϊόντα ψαριού οι συνθήκες επεξεργασίας είναι 
τόσο ήπιες που αυτή η βιογένεση δεν απενεργοποιείται αλλά συνεχίζει κατά την 
αποθήκευση, διανομή και λιανική πώληση. Οπότε τα επίπεδα ισταμίνης που 
μπορεί να ήταν ικανοποιητικά στο προϊόν πριν την επεξεργασία του γίνονται μη 
ικανοποιητικά πριν τη διάθεση του. Τα ελαφρώς καπνισμένα και συσκευασμένα 
σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες πελαγικά ψάρια, παραδείγματος χάρη, μπορεί 
να διατρέξουν αυτόν τον κίνδυνο (Clifford and Walker, 1992). 

Κυανογόνοι γλυκοζίτες: Είναι πολύπλοκοι γλυκοζίτες φυτικής προέλευσης 
που όταν υδρολυθούν παρέχουν υδροκυάνιο. Οι πιο γνωστοί κυανογόνοι γλυ
κοζίτες είναι η αμυγδαλίνη που βρίσκεται στα πικραμύγδαλα και η φασεολου-
τανίνη που βρίσκεται στα φασόλια. Η τοξικότητα των προϊόντων που περιέχουν 
κυανογόνους γλυκοζίτες δεν εξαρτάται μόνο από την περιεκτικότητα αυτών σε 
τοξική ουσία αλλά και από την ενζυμική δραστικότητα αυτών, η οποία καθορί
ζει την ταχύτητα με την οποία ελευθερώνεται το υδροκυάνιο. Εάν η ενζυμική 
δραστικότητα των τροφίμων αυτών είναι χαμηλή, τότε η έκλυση του υδροκυανί
ου είναι βραδεία και δεν προκαλεί δηλητηρίαση, ακόμη κι αν περιέχονται 
σημαντικά ποσά του κυανογόνου γλυκοζίτη. 
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Άλλα γνωστά γλυκοζίδια είναι η σολανίνη της πατάτας, το άγλυκο της οποί

ας είναι ένα δηλητηριώδες αλκαλοειδές και προσδίδει στην πατάτα ένα χαρα

κτηριστικό κυανοπράσινο χρώμα, και οι σαπωνίνες (Belitz and Grosh, 1987). 

Φυτοαιμογλουτινίνες: Οι ουσίες αυτές είναι τοξικές και βρίσκονται στα 

ψυχανθή (φασόλια, αραχίδες, φακές) σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Όταν 

ληφθούν υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν συσσωμάτωση των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων και να επιφέρουν και θάνατο. Επειδή όμως τα παρα

πάνω τρόφιμα μαγειρεύονται πριν καταναλωθούν και οι φυτοαιμογλουτινίνες 

καταστρέφονται σε παρατεταμένη θέρμανση, ο κίνδυνος από τις ουσίες αυτές 

είναι περιορισμένος. 

Διοξίνες: Οι ουσίες αυτές μεταφέρονται στον ανθρώπινο οργανισμό 

κυρίως από τα τρόφιμα που περιέχουν λίπος (κρέας, ψάρια και γαλακτοκομικά 

προϊόντα). Περιέχουν διβενζοφουράνια και πολυχλωριωμένες δι6ενζο-π-διοξί-

νες και παράγονται σαν υποπροϊόντα κατά τη διάρκεια καύσεων διαφόρων 

χημικών προϊόντων, όπως το πετρέλαιο. Είναι ευρύτατα διαδεδομένες στο 

περιβάλλον, απ' όπου εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και συσσωρεύονται 

στους λιπώδεις ιστούς των ζώων και των ψαριών (Harrigam and Park, 1991). 

Πολυχλωριωμενα διφαινύλια (PCBs): Ανήκουν στις τοξικές χημικές 

ουσίες και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα από το περιβάλλον. Συναντώνται 

συνήθως σε τρόφιμα με υψηλό ποσοστό λίπους. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Η κατηγορία αυτή των χημικών κινδύνων περιλαμβάνει ουσίες που η προ

σθήκη τους στα τρόφιμα αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής, της επεξερ

γασίας, της συντήρησης ή της εμφάνισης αυτών. Οι κίνδυνοι εμφανίζονται 

όταν η προσθήκη αυτών των ουσιών ξεπεράσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. 

Οι παρακάτω πρόσθετες ουσίες είναι δυνατόν να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο 

στα τρόφιμα στα οποία χρησιμοποιούνται. 
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Γεωργικά φάρμακα: Σε όλες σχεδόν τις γεωργικές καλλιέργειες χρησιμο

ποιούνται λιπάσματα και διάφορα φυτοφάρμακα, όπως τα οργανοφωσφορικά 

και καρβαμιδικά εντομοκτόνα για την καταπολέμηση των εντόμων, τα διθειο-

καρβαμιδικά μυκητοκτόνα για να εμποδιστεί η ανάπτυξη των μυκήτων και τα 

οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης δια

φόρων χημικών παρασίτων. Ο FAO όρισε μια επιτροπή για τα κατάλοιπα των 

εντομοκτόνων (Committee of Pesticide Residues), n οποία όρισε τα ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης αυτών στα τρόφιμα. Ο κατάλογος αυτός 

συνεχώς αναθεωρείται και ανανεώνεται υπό το φως των νέων επιστημονικών 

δεδομένων. Τα φυτοφάρμακα προκαλούν πολλές επιπλοκές στον ανθρώπινο 

οργανισμό, όπως νεοπλασίες, λευχαιμία, παράλυση του νευρικού συστήματος 

και πνευμονικό οίδημα που μπορεί να προκαλέσει έως και θάνατο (Belitz and 

Grosh, 1987). 

Για την προστασία του καταναλωτή από τα γεωργικά φάρμακα, το σύστημα 

HACCP πρέπει να προβλέπει τις παρακάτω διαδικασίες: 

Ι Καθιέρωση προδιαγραφών, στις οποίες θα ορίζεται η ανώτατη επιτρεπό
μενη συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων στην πρώτη ύλη ή στο προϊόν. 

Ι Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει πιστοποιητικό χημικής 
ανάλυσης, όπου θα αναφέρεται η συγκέντρωση των φυτοφαρμάκων. 

Ι Η εταιρεία θα πρέπει να κάνει αναλύσεις φυτοφαρμάκων και να ελέγχει 
την αξιοπιστία του προμηθευτή. Εάν η εταιρεία δεν διαθέτει δικό της 
εργαστήριο, τότε υποχρεούται να στέλνει τα δείγματα σε διαπιστευμένα 
εξωτερικά εργαστήρια. Εάν η συγκέντρωση φυτοφαρμάκων υπερβαίνει τα 
ανώτατα όρια, τότε πρέπει η εταιρεία να αλλάζει προμηθευτή. 

Αντιβιοτικά: Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται στα ζωικά τρόφιμα για την 

καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων και βρίσκονται στους ιστούς και 

κυρίως στο γάλα. Αν και τα αντιβιοτικά δεν παρουσιάζουν τοξικότητα, η αλόγι

στη χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβη στην υγεία των καταναλω

τών, γιατί προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και αυξάνουν την ανθεκτικότητα 

των παθογόνων μικροοργανισμών. Επίσης, μπορεί να δημιουργήσουν προ-
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βλήματα στην τεχνολογία των γαλακτοκομικών προϊόντων, γιατί η παρουσία 

τους επιβραδύνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών εκκίνησης (starter cultures), 

(Belitz and Grosh, 1987). 

Τοξικά στοιχεία και ενώσεις: Τα τοξικά στοιχεία που συνήθως ανιχνεύο

νται στα τρόφιμα και αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών είναι 

ο υδράργυρος, ο χαλκός, ο μόλυβδος, το κάδμιο, το αρσενικό και ο ψευδάρ

γυρος. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο περιβάλλον, το έδαφος, το νερό και 

τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των τροφίμων. Στην 

Ιαπωνία παρατηρήθηκαν περιπτώσεις δηλητηριάσεων από υδράργυρο (ασθέ

νεια minamata) σε καταναλωτές ψαριών, τα οποία αλιεύθηκαν σε θαλάσσιες 

περιοχές μολυσμένες από βιομηχανικά απόβλητα. Κατά την επεξεργασία τους, 

τα τρόφιμα μολύνονται από την επαφή τους με τον εξοπλισμό και στο τελικό 

προϊόν ανιχνεύονται διάφορα μεταλλοκατιόντα. Τα παρακάτω ιόντα συνήθως 

μεταφέρονται από τον εξοπλισμό στα τρόφιμα: 

Ι Χαλκός: Μικρές ποσότητες των ιόντων χαλκού είναι απαραίτητες για την 

ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Όταν όμως η συγκέντρωση των 

ιόντων χαλκού υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, μπορεί να προκαλέσει βλάβη 

στην υγεία του καταναλωτή. 

Ι Ψευδάργυρος: 'Οταν η συγκέντρωση των ιόντων ψευδαργύρου υπερβαί
νει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια, είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες 
στην υγεία του καταναλωτή. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις δηλητηριάσεων 
από ψευδάργυρο σε μήλα που τα επεξεργάστηκαν σε εξοπλισμό από 
ψευδάργυρο και σε χοίρους που ταΐστηκαν σκόνη γάλακτος, η οποία 
πέρασε από σωλήνες γαλβάνιζε. 

Τα τοξικά στοιχεία και οι τοξικές ενώσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες 

στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου, διαταραχές στις αισθήσεις και 

εγκεφαλοπάθειες (Belitz and Grosh, 1987). 

Πρόσθετες ύλες τροφίμων: Οι ουσίες αυτές προστίθενται στα τρόφιμα για 
να βελτιώσουν τη γεύση, το χρώμα, τη θρεπτική αξία ή για τη συντήρηση τους. 
Για όλες αυτές τις ουσίες υπάρχουν ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. 
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Ι Αντιοξειδωτικά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανποξειδωτικών ουσιών: τα 
φυσικά και τα συνθετικά. Οι κίνδυνοι για τον καταναλωτή από τα φυσικά αντιο-
ξειδωτικά προέρχονται από την τοξικότητα που παρουσιάζουν μερικά φυτικά 
εκχυλίσματα. Επιβάλλεται να γίνεται έλεγχος τοξικότητας όλων των φυσικών 
προϊόντων πριν χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα. Μερικά συνθετικά αντιοξειδωτι-
κά, όπως είναι η βουτυλική υδροξυ-τολουόλη (ΒΗΤ), παρουσίασαν τοξικότητα σε 
ποντίκια και έχουν επιβληθεί ανώτατα όρια χρήσης τους στα τρόφιμα. Αντιθέτως, 
δεν υπάρχουν ανώτατα όρια για τα φυσικά αντιοξειδωτικά (Tsaknis, 1996). 

ϊ Συντηρητικά. Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών προβλέπει ανώτατα όρια για 
τα πρόσθετα. Τα τελευταία χρόνια, διάφορες έρευνες έδειξαν ότι όταν προστίθε
νται στα τρόφιμα υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και νιτρωδών αλάτων μπορεί να 
προκαλέσουν νεοπλασίες, τερατογένεση, αποβολές και πνευματική καθυστέρηση. 
Τα νιτρικά και τα νιτρώδη άλατα προστίθενται κυρίως στα κρεατοσκευάσματα για 
την παρεμπόδιση ανάπτυξης των παθογόνων και τη διατήρηση του χρώματος. 
Στον ανθρώπινο οργανισμό τα νιτρικά και τα νιτρώδη άλατα αντιδρούν με δευτε-
ροταγείς και τριτοταγείς αμίνες και δημιουργούν τις Ν-νιτροζαμίνες, οι οποίες 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν καρκίνο (Γκέργκης και Τσάκνης, 1999). 

Υλικά συσκευασίας: Το σύστημα HACCP απαιτεί αυστηρό έλεγχο των 

μέσων συσκευασίας για την εξάλειψη πιθανών κινδύνων που προέρχονται από 

αυτά. Στα πλαστικά μέσα συσκευασίας προστίθενται διάφορες ύλες για τη βελ

τίωση των ιδιοτήτων τους, οι οποίες μπορεί να μολύνουν το τρόφιμο. Στα πρό

σθετα των πλαστικών συγκαταλέγονται τα παρακάτω: 

ϊ Καταλύτες: Ως καταλύτες πολυμερισμού χρησιμοποιούνται διάφορα 

οργανικά υπεροξείδια ή σύμπλοκα άλατα μετάλλων που πιθανόν να 

παραμένουν στο πολυμερισμένο προϊόν. 

Ι Πλαστικοποιητές: Προστίθενται για να βελτιώσουν την ελαστικότητα των 

πολυμερών. 

Ι Αντιοξειδωτικά: Προστίθενται για προστασία από την οξείδωση. 

Ι Σταθεροποιητές: Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των μηχανικών ιδιο

τήτων των πολυμερών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές 

οργανό-κασιτερικά άλατα και άλατα ασβεστίου με οργανικά οξέα. 
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Ι Χρωστικές ύλες: Στα έγχρωμα πλαστικά μέσα συσκευασίας χρησιμοποι

ούνται διάφορα χρώματα. 

Εκτός από τις παραπάνω πρόσθετες ύλες των πολυμερών, πηγή μόλυνσης 
των τροφίμων από πλαστικά μέσα συσκευασίας αποτελούν και τα μονομερή ή 
ολιγομερή, όπως π.χ. για το πολυστυρόλιο υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του 
τροφίμου από το μονομερές στυρόλιο, ενώ το PVC περιέχει το μονομερές 
χλωριούχο Βινύλιο (VCM), το οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι καρκινογόνο. 

Κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων υπάρχει και στις περιπτώσεις που ως 
μέσα συσκευασίας χρησιμοποιούνται διάφορα είδη χαρτιού, όπως π.χ. στο 
παραφινωμένο χαρτί η παραφίνη πιθανόν να περιέχει καρκινογόνες ουσίες, 
στο αδιαβροχοποιημένο χαρτί η αδιαβροχοποίηση γίνεται με κατεργασία του 
χαρτοπολτού με ουριό-φορμαλδεϋδική ή μελαμινοφορμαλδεϋδική ρητίνη και 
υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς της μονομερούς φορμαλδεΰδης στο τρόφιμο. 

Τα μεταλλικά μέσα συσκευασίας αποτελούν πηγή μόλυνσης των τροφίμων 
με διάφορα μεταλλοκατιόντα, όπως ο κασσίτερος και ο μόλυβδος. Αυτό γίνεται 
όταν η χρησιμοποιούμενη πολυμερική ρητίνη επικάλυψης αφήνει κενά και το 
τρόφιμο έρχεται σε επαφή με το μέταλλο. Η διάχυση των επιβλαβών παραγό
ντων από τη συσκευασία στο τρόφιμο εξαρτάται από τα συστατικά του τροφί
μου, τη θερμοκρασία, το φως, την υγρασία, το pH και άλλους παράγοντες 
(Belitz and Grosh, 1987). 

Το σύστημα HACCP προβλέπει τις παρακάτω διαδικασίες με τις οποίες 
μπορεί να ελεγχθούν οι χημικοί κίνδυνοι: 

Ι Καθιέρωση προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες. 

> Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του προμηθευτή. 

Ι Υποχρέωση του προμηθευτή να προσκομίζει πιστοποιητικό χημικής ανά

λυσης για κάθε παραλαβή πρώτης ύλης. 

Ι Δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από την εται
ρεία, εάν έχει τη δυνατότητα, ή ανάλυση από εξωτερικό διαπιστευμένο 
εργαστήριο. 

Ι Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 
για την αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων από διάφορα καθαριστικά 
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και απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται κατά τον καθαρισμό των χώρων 

και των μηχανημάτων. Το πλύσιμο των μηχανημάτων με συστήματα εκτό

ξευσης νερού υπό πίεση πρέπει να αποφεύγεται γιατί υπάρχει κίνδυνος 

μεταφοράς μικροοργανισμών σε όλον τον χώρο. 

Ι Τα πρόσθετα των τροφίμων πρέπει να ζυγίζονται ή να ογκομετρούνται με 

ακρίβεια, ώστε να είναι μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφί

μων όρια. Επίσης πρέπει να γίνεται διακρίβωση της ακρίβειας των χρησι

μοποιούμενων ζυγών από διαπιστευμένα εργαστήρια. 

Ι Απαραίτητο είναι να τηρούνται οι κανόνες της Ορθής Βιομηχανικής Πρα

κτικής (GMP). 
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Συνύπαρξη συμβατικών 
και Βιολογικών καλλιεργειών 

με καλλιέργειες γενετικά 
τροποποιημένων φυτών 

Δρ. Στυλιανή Χωριανοπούλου 
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος, 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ία να βρίσκουμε στο ράφι των υπεραγορών προϊόντα των οποίων οι 

πρώτες ύλες προέρχονται από συμβατική ή βιολογική γεωργία ή από 

γενετικά τροποποιημένα φυτά, πρέπει οι αλυσίδες παραγωγής αυτών 

των προϊόντων να είναι πλήρως διακριτές, από το πρώτο έως και το τελευταίο 

στάδιο. 

Στην εισήγηση αυτή θα ασχοληθούμε με το θέμα που αφορά στα πρώτα 

στάδια της αλυσίδας παραγωγής, δηλαδή στην καλλιέργεια στο χωράφι. 

Ας ξεκινήσουμε με τρεις γενικές παρατηρήσεις: 

i Καμία μορφή γεωργίας, είτε πρόκειται για τη συμβατική, τη βιολογική ή τη 

γεωργία που χρησιμοποιεί ΓΤΟ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ι Η ικανότητα διατήρησης διαφορετικών γεωργικών συστημάτων παραγω

γής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υψηλού επιπέδου 

επιλογών στους καταναλωτές. 

Ι Η συνύπαρξη αναφέρεται στην ικανότητα των γεωργών να μπορούν να 

επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ των συμβατικών, Βιολογικών και γενετικά 

τροποποιημένων καλλιεργειών. 

Οι παραπάνω τρεις παρατηρήσεις αναφέρονται στη σύσταση 2003/556 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εθνι

κών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνύπαρξη συμβατικών, βιολογικών 

και γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών». Συμφωνά με τα όσα αναφέρονται 

στη σύσταση αυτή, το θέμα της συνύπαρξης αφορά τις οικονομικές ζημιές τις 

οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσει και τις επιπτώσεις που είναι δυνατόν να έχει 

η συνύπαρξη καλλιεργειών με και χωρίς ΓΤΟ, καθώς και τα πλέον ενδεδειγμένα 

μέτρα διαχείρισης για τον περιορισμό του κίνδυνου σύμμειξης. Η τυχαία ή τεχνι

κώς αναπόφευκτη παρουσία ΓΤΟ σε ποσοστό που υπερβαίνει τα όρια ανοχής 

που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την επισήμανση της 

παρουσίας ΓΤΟ στην ετικέτα των προϊόντων. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος, λόγω της πώλησης του προϊόντος σε χαμη

λότερη τιμή ή σε δυσχέρειες όσον αφορά την πώληση του. Επιπλέον, οι γεωργοί 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δαπάνες αν θα πρέπει να υιοθετήσουν 

συστήματα παρακολούθησης και να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της τυχαί

ας ή αναπόφευκτης παρουσίας ΓΤΟ. 

Πιο αναλυτικά, η προαναφερθείσα σύσταση 2003/556 της ΕΕ περιλαμβά

νει τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Αρχές για την ανάπτυξη στρατηγικών όσον αφορά τη συνύπαρξη 

2. Παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

Εξετάζοντας ξεχωριστά καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες: 
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Αρχές για την ανάπτυξη στρατηγικών όσον αφορά τη συνύπαρξη 

- Διαφάνεια και συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. 

- Αποφάσεις που στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. 

- Χρησιμοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων/πρακτικών διαχωρισμού. 

- Αναλογικότητα. Τα μέτρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως απαραί

τητα για τη διασφάλιση της διατήρησης των ιχνών ΓΤΟ εντός των ανεκτών 

ορίων ανοχής που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Η επιλογή των μέτρων 

πρέπει να γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι περιφερειακοί και τοπικοί περιο

ρισμοί και συνθήκες, καθώς και η φύση της συγκεκριμένης καλλιέργειας. 

- Ενδεδειγμένη κλίμακα. Κατά την εξέταση των διαφόρων δυνατοτήτων επι

λογής, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα διαχείρισης που αφορούν 

μία συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση και στα μέτρα που αποσκοπούν 

στον συντονισμό μεταξύ γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Μέτρα σε περιφερεια

κή κλίμακα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζο

νται μόνο σε συγκεκριμένες καλλιέργειες οι οποίες έχουν κριθεί ασυμβίβα

στες με τη διασφάλιση της συνύπαρξης, ενώ η γεωγραφική τους κλίμακα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη. Τα μέτρα σε περιφερεια

κή κλίμακα πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο εάν επαρκή επίπεδα καθαρό

τητας δεν μπορούν να διασφαλισθούν με άλλο τρόπο. Τα μέτρα αυτά πρέπει 

να δικαιολογούνται για κάθε καλλιέργεια και κάθε είδος προϊόντος ξεχωρι

στά (π.χ. παραγωγή σπόρων για σπορά ή φυτική παραγωγή). 

- Ιδιαιτερότητα των μέτρων. Οι βέλτιστες πρακτικές για τη συνύπαρξη πρέ

πει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές μεταξύ φυτικών ειδών, φυτικών 

ποικιλιών και τύπου προϊόντος. 

- Εφαρμογή των μέτρων. Οι εθνικές στρατηγικές για τη συνύπαρξη θα πρέ

πει να διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των γεωργών 

όλων των κλάδων παραγωγής. Η συνεργασία μεταξύ γεωργών πρέπει να 

ενθαρρύνεται. Κατά γενικό κανόνα, κατά τη διάρκεια της φάσης εισαγωγής 

ενός νέου τύπου παραγωγής σε μια περιοχή, οι επιχειρηματίες (γεωργοί) 

στους οποίους οφείλεται η εισαγωγή του νέου αυτού τύπου παραγωγής πρέ-
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πει να φέρουν και την ευθύνη εφαρμογής των γεωργικών μέτρων διαχείρι

σης που είναι απαραίτητα για τον περιορισμό της ροής γενετικού υλικού. 

- Μέσα άσκησης πολιτικής. Α priori δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο μέσο 

άσκησης της πολιτικής που να μπορεί να προταθεί για τον τομέα της συνύ

παρξης. Τα κράτη-μέλη μπορούν να δοκιμάσουν διάφορα μέσα -όπως εθε

λούσιες συμφωνίες, μη δεσμευτικές από νομική άποψη λύσεις και νομοθετι

κά μέτρα- και να επιλέξουν τον συνδυασμό μέσων και το επίπεδο των ρυθμί

σεων που θα κρίνουν τα πλέον ενδεδειγμένα για τη διασφάλιση της εφαρμο

γής, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του ελέγχου των μέτρων. 

- Κανόνες όσον αφορά την ευθύνη. Το είδος των υιοθετούμενων μέσων 

ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή των εθνικών κανόνων περί 

ευθύνης σε περίπτωση οικονομικών ζημιών που οφείλονται σε σύμμειξη. 

- Παρακολούθηση και αξιολόγηση. Τα μέτρα διαχείρισης και τα υιοθετού

μενα μέσα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο διαρκούς παρακολούθησης 

και αξιολόγησης προκειμένου να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα τους 

και να συλλέγουν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη Βελτίωση τους. Τα 

κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλα συστήματα ελέγχου και επιθε

ώρησης προκειμένου να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των 

μέτρων συνύπαρξης. 

- Παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Έρευνα και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

2. Παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν 
- Επίπεδο συνύπαρξης που πρέπει να επιτευχθεί. Το πρόβλημα της συνύ

παρξης γενετικά τροποποιημένων και μη γενετικά τροποποιημένων καλ

λιεργειών ενδέχεται να ανακύψει σε διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγμα: 

Ι Γενετικά τροποποιημένες και μη γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 

που έχουν παραχθεί ταυτόχρονα ή κατά τη διάρκεια διαδοχικών ετών 

στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση. 

Ι Γενετικά τροποποιημένες και μη γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 

που έχουν παραχθεί σε γειτονικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά το 

ίδιο έτος. 
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Ι Κλάδοι παραγωγής με και χωρίς ITO στην ίδια περιοχή, αλλά σε απομα
κρυσμένες μεταξύ τους γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Τα μέτρα όσον αφορά τη συνύπαρξη θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά 

το συγκεκριμένο προς επίτευξη επίπεδο συνύπαρξης. 
- Πηγές συμπτωματικής σύμμειξης. Υπάρχουν διάφορες πηγές σύμμειξης 
μεταξύ γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και συμβατικών καλλιεργει
ών: μεταφορά γύρης, διασπορά σπόρων σποράς κατά τη συγκομιδή, μετα
φορά και αποθήκευση, κ.ά. 

- Όρια από τα οποία καθίσταται υποχρεωτική η επισήμανση. Οι εθνικές 
στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη συνύπαρξη θα πρέπει να αναφέ
ρονται στα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια για την επισήμανση και στα 
πρότυπα καθαρότητας που εφαρμόζονται στα ΓΤ τρόφιμα, ζωοτροφές και 
σπόρους για σπορά. Τα ανώτατα αυτά όρια επισήμανσης θα ισχύουν τόσο 
για τη συμβατική τόσο και για τη βιολογική γεωργία. 

- Ιδιαιτερότητα σε σχέση με είδη καλλιέργειας και ποικιλίες καλλιέργειας. 

- Καλλιέργειες παραγωγής έναντι καλλιεργειών σπόρων για σπορά. Όσον 
αφορά την επισήμανση, τα κατώτερα όρια θα διαφέρουν μεταξύ καλλιέρ
γειας παραγωγής και καλλιέργειας σπόρων προς σπορά. Για παραγωγή 
σπόρων προς σπορά θα εκδοθεί ειδική νομοθεσία η οποία ήδη καταρτίζε
ται από την Επιτροπή. 

- Περιοχικές παράμετροι. 
- Γενετικοί αναστολείς ετεροδιασταύρωσης. Βιολογικές μέθοδοι για τη μεί
ωση της ροής γονιδίων. 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

1. Προσθετικότητα μέτρων 

2. Επιτόπια μέτρα στις εκμεταλλεύσεις 

- Προετοιμασία για σπορά, φύτευση και καλλιέργεια εδάφους 

- Χειρισμός του αγρού πριν και μετά τη συγκομιδή 

- Μεταφορά και αποθήκευση 

- Επιτήρηση αγρού 
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3. Συνεργασία μεταξύ γειτόνων γεωργών 
- Πληροφορίες σχετικά με σχέδια σποράς 
- Συντονισμένα διαχειριστικά μέτρα 

- Εθελούσιες συμφωνίες μεταξύ γεωργών για ζώνες ενιαίου τύπου παρα
γωγής 

4. Συστήματα επιτήρησης 

5. Γεωργικό κτηματολόγιο 

6. Τήρηση αρχείων 

7. Προγράμματα κατάρτισης και εφαρμογών 

8. Παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

9. Μέτρα επίλυσης διαφορών 

Αναλύοντας λίγο περισσότερο τα τεχνικά θέματα της συνύπαρξης, ξέρουμε 
ότι οι κυριότερες οδοί ανεπιθύμητης διασποράς γενετικά τροποποιημένου υλι
κού είναι: 

Ι Η τυχαία και αναπόφευκτη παρουσία ΓΤΟ στους σπόρους σποράς 

Ι Η διασπορά γύρης 

! Η παρουσία φυτών-εθελοντών 

# Η παρουσία άγριων συγγενών ειδών 

> Οι σπαρτικές και συλλεκτικές μηχανές 

Ι Οι αποθηκευτικοί χώροι 

Η έκταση της ανεπιθύμητης διασποράς γενετικά τροποποιημένου υλικού 
εξαρτάται από: 

Ι Τη Βιολογία του φυτικού είδους 

Ι Την έκταση της περιοχής καλλιέργειας και τις αποστάσεις μεταξύ των 

καλλιεργειών 

Ι Τις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

Ι Τους ανθρώπινους χειρισμούς 

Ι Την παρουσία άγριων συγγενών ειδών 
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Τα σημαντικότερα μέτρα ελέγχου είναι τα εξής: 

Ι Έλεγχος και διασφάλιση σπόρου σποράς 

Ι Αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των καλλιεργειών - ουδέτερες ζώνες 

Ι Ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα καλλιεργειών (έτη μεταξύ του ίδιου φυτι

κού είδους στον ίδιο αγρό) 

Ι Έλεγχος φυτών-εθελοντών και άγριων συγγενών ειδών 

Ι Καθαρισμός εξοπλισμού σποράς, συλλογής και μεταφοράς, καθώς και 

των αποθηκευτικών χώρων. 

Το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός του αγροτικού κλήρου στη χώρα 

μας αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν σημαντικά τη σχεδίαση και την 

εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων συνύπαρξης των διαφόρων μορφών καλ

λιέργειας. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το θέμα μελε

τούν υπηρεσιακοί παράγοντες και ειδικοί επιστήμονες, με στόχο τη θέσπιση 

των ενδεικνυόμενων για τη χώρα μας μέτρων. 

Συνοψίζοντας, το θέμα της συνύπαρξης αφορά: 

Ι Την ελευθερία επιλογής παραγωγών και καταναλωτών, 

Ι Τον διαχωρισμό των αλυσίδων παραγωγής, και 

Ι Τις πιθανές οικονομικές και νομικές επιπτώσεις 

Είναι σημαντικό οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να έχουν τη μεγαλύτερη 

δυνατή ελευθερία επιλογής, μέσα στα πλαίσια του νόμου, της ασφάλειας και 

της ηθικής. 
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Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία 
και μέλημα των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανησυχία αυτή 
αυξάνεται με συνεχή ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Ορισμένα 
κρούσματα μειωμένης ασφάλειας, σε συνδυασμό με αμφιλεγό
μενες απόψεις σχετικά με ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, 
έχουν διχάσει τους ειδικούς και έχουν προκαλέσει σύγχυση 
στους καταναλωτές. 

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα των ομιλητών 
που συμμετείχαν στον ομώνυμο κύκλο «Αποτίμηση ρίσκου και 
ασφάλεια τροφίμων» που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 
του 2005 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών 
και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) του Ιδρύματος. Εκτός από τους ερευ
νητές του ΙΒΕΒ συμμετείχαν, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, 
εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτείας, της έρευνας, της βιο
μηχανίας και των θεσμικών οργανισμών (ΕΦΕΤ - Γενικό Χημείο 
του Κράτους). Ο κύκλος αυτός των ομιλιών δεν φιλοδοξεί να 
εξαντλήσει ένα θέμα τόσο σοβαρό, αλλά πάντα επίκαιρο και 
πολυσυζητημένο, στοχεύει όμως μέσα από τις 27 επιστημονικές 
εισηγήσεις να εξασφαλίσει την πλέον έγκυρη και ασφαΜ ενη
μέρωση του καταναλωτή-αναγνώστη και να τον προφυλάξει από 
την όποια παραπλάνηση. 

Στην παρούσα έκδοση θίγονται ζητήματα ρίσκου και ασφαλείας 
σε συμβατικά τρόφιμα, σε τρόφιμα που προκύπτουν από γενετι
κά τροποποιημένους οργανισμούς και στα λεγόμενα νεοφανή ή 
λειτουργικά τρόφιμα καθώς και θέματα που αφορούν τον κατα
ναλωτή, σχετικά με την ασφάλεια και τις προοπτικές των τροφί
μων στην Ελλάδα. 
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