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 Οι πποκλήςειρ  ςσην αςυάλεια  και επάπκεια σπουίμψν, με 
σην παγκοςμιοποίηςη σοτ εμποπίοτ, σην οικονομική κπίςη,  
σιρ κλιμασικέρ αλλαγέρ και σην ςτνεπαγόμενη έλλειχη 
σπουίμψν  είναι ποικίλερ. 

 
 Οι δτνασόσησερ    ανσιμεσώπιςηρ σοτρ μέςψ  μιαρ 

ςύγφπονηρ νομοθεςίαρ και σψν εθνικών μηφανιςμών και 
οπγάνψν σηρ ΕΕ  είναι ποιιέο! 

 
 Οπωζδήπνηε απαηηείηαη  ζπλεξγαζία  όιωλ ηωλ εκπιεθόκελωλ θαη  

έλεγφοο ολόκληπηρ σηρ σπουικήρ αλτςίδαρ πνπ λα 
πεξηιακβάλεη ηξόθηκα θαη δωνηξνθέο. 

  π.ρ. αθνύζακε γηα ηηο δηαηξνθηθέο  θξίζεηο κε δηνμίλεο  ζε δηάθνξα 
δωηθήο πξνέιεπζεο ηξόθηκα ή γηα  αθιαηνμίλε  Μ1  ζην γάια πνπ 
νθεηιόηαλ ζε αθαηάιιειεο δωνηξνθέο.     
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 Παράλλθλα γινόμαςτε  δζκτεσ ςυγκρουόμενων ι και αλλθλοαναιροφμενων 
πλθροφοριϊν  για τθ ςχζςθ μεταξφ διατροφισ και υγείασ. Για παράδειγμα, ζνα 
τρόφιμο που ςυςτινεται αρμοδίωσ για κατανάλωςθ γιατί περιζχει πολφτιμα 
κρεπτικά ςυςτατικά και είναι γενικά υγιεινό ωσ προσ τθ ςφνκεςι του, μπορεί 
να πλθροφορθκοφμε ότι παρουςιάηει προβλιματα χθμικισ ι μικροβιολογικισ 
αςφάλειασ κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Π.χ. θ κατανάλωςθ 
 
 φροφτων & λαχανικϊν είναι  υγιεινι, αλλά  περιζχουν νιτρικά ι 

φυτοφάρμακα 
 ςολομοφ ι άλλων ψαριϊν με ω-3 λιπαρά αλλά περιζχουν υδράργυρο  
 Σροφίμων που περιζχουν αςπαρτάμθ 

 
 Mε τθ ροι τζτοιων πλθροφοριϊν, ο καταναλωτισ αιςκάνεται ςφγχυςθ για 

κζματα ςχετικά με  τθν αςφάλεια των τροφίμων και  τισ διατροφικζσ του 
επιλογζσ και του δθμιουργοφνται πολλά  ερωτιματα. 
 

  H απάντθςθ είναι ότι πρϊτα απ’ όλα πρζπει να ζχει επαρκι/ορκι και 
ςυςτθματικι ενθμζρωςθ από αρμόδιουσ φορείσ  και τθν επιςτθμονικι 
κοινότθτα και να επιλζγει ζνα ορκό και υγιεινό διαιτολόγιο!       

  
 



 Π.φ. από σην  ιςσοςελίδα ή σιρ  εκδόςειρ  

    Σηρ Ετπψπαωκή Απφή Αςυάλειαρ Σπουίμψν 

     ( EFSA)  

 Σηρ Ετπψπαωκήρ Επισποπήρ 

 Απμόδιερ Τπηπεςίερ σψν ΚΜ σηρ Ε.Ε. η άλλψν φώπψν 

 π.φ. σο ΓΦΚ και 

    μεπικέρ εκδόςειρ 

     σοτ ΓΦΚ 

 Παπακολούθηςη 

μαθημάσψν ή ημεπίδψν  

 από απμοδίοτρ     

 



     
  Ωσ καταναλωτζσ πρζπει να ακολουκοφμε  μια ορκι και  υγιεινι διατροφι που 

περιλαμβάνει ομάδεσ ςθμαντικϊν τροφίμων, όπωσ 
 
◦  δθμθτριακά και προϊόντα τουσ  
◦  λαχανικά & φροφτα,  
◦ γάλα & γαλακτοκομικά, 
◦  ψάρια, πουλερικά, κρζασ, αυγά  
◦  ελαιόλαδο και  
◦ ςτθρίηεται ςτθ μεςογειακι διατροφι! 

 
 Παράλλθλα  να ζχουμε  μια φυςικι δραςτθριότθτα   
  
 Σα πιο πάνω τρόφιμα όταν λαμβάνονται ςε κατάλλθλεσ  
    ποςότθτεσ, παρζχουν τα αναγκαία κρεπτικά ςυςτατικά  
αλλά και βιταμίνεσ,    φυςικά αντιοξειδωτικά και άλλα  
ωφζλιμα ςυςτατικά που καταπολεμοφν πικανζσ τοξικζσ  
ουςίεσ που δυνατόν να υπάρχουν ςτθ διατροφι μασ και 
 να κζτουν ςε να κζτουν ςε κίνδυνο τθσ αςφάλεια των 
 τροφίμων μασ. 



   
  Αναφζραμε  ότι και εμείσ οι καταναλωτζσ ζχουμε  ευκφνθ για τθν 

διατροφι μασ.  
 Ζτςι ο Κυπριακόσ φνδεςμοσ Καταναλωτϊν ςυμμετείχε ςε πρωτοβουλία 

του Ευρωπαϊκοφ υνδζςμου Καταναλωτϊν ( BEUC) ςτθν ετοιμαςία ενόσ  
ιςτοτόπου Nutrition minisite- What's in your kitchen?  
 

 http://www.whatsinyourkitchen.eu/?lang=en&view=kitchen 
 

  Για τθν προαγωγι τθσ Τγιεινισ διατροφισ, και τθν μείωςθ τθσ 
πρόςλθψθσ λιπϊν, ηαχάρεωσ και άλατοσ! 

  Η   μείωςθ τουσ ςυμβάλλει ςτθν  καλφτερθ υγεία, μείωςθ του πάχουσ, 
των καρδιαγγειακϊν πακιςεων  και του διαβιτθ.  

 Σο λεγόμενων ‘lifestyle diseases’ 
 Από  ζρευνεσ ζχει βρεκεί ότι  ζνασ ςτουσ τρεισ  
ενιλικεσ  και παιδιά ςτθν ΕΕ είναι  παχφςαρκοι 
 ι  υπζρβαροι! 
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 H υγιεινι /ορκι διατροφι και αςφάλεια των τροφίμων αποτελοφν 

κοινι ευκφνθ . 
(α) του κράτουσ και τθσ ΕΕ 
(β) των παραγωγϊν/βιομθχάνων/χειριςτϊν τροφίμων, των 

αςχολοφμενων με τθν αποκικευςθ, διακίνθςθ και εμπορία 
τροφίμων, και  

(γ) του καταναλωτι. 
 

 Kαι οι τρεισ αυτοί ςυντελεςτζσ διαδραματίηουν ςοβαρό ρόλο ςτθν 
ανάπτυξθ, ςτιριξθ και ςυντιρθςθ  του ςυςτιματοσ που 
προςτατεφει τθν υγεία του καταναλωτι ϊςτε 

    αυτόσ να τρζφεται με υγιεινά και αςφαλι 
     τρόφιμα. 



 
 Aςφάλεια των τροφίμων είναι θ απαλλαγι τουσ από μικροβιολογικοφσ, 

χθμικοφσ, ι φυςικοφσ κινδφνουσ και θ εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ κατανάλωςι 
τουσ δε κα προκαλζςει βλάβθ ι ηθμιά ςτον άνκρωπο. 

 
 H αςφάλεια των τροφίμων διαςφαλίηεται με τθν απουςία: 

1. χθμικϊν ουςιϊν ςε ποςότθτεσ που μπορεί να προκαλζςουν άμεςα ι 
μακροπρόκεςμα προβλιματα υγείασ ςτον καταναλωτι- χθμικι 
αςφάλεια, 

2. πακογόνων μικροοργανιςμϊν (ι των τοξινϊν τουσ) που μπορεί να 
προκαλζςουν από απλζσ αδιακεςίεσ μζχρι και κανάτουσ -
μικροβιολογικι αςφάλεια 

3. βιολογικϊν μορίων/μακρομορίων, που μπορεί να προκαλζςουν άμεςα 
ι μακροπρόκεςμα προβλιματα υγείασ π.χ. γενετικό υλικό (DNA) με 
απαγορευμζνεσ γενετικζσ τροποποιιςεισ ςε γενετικά τροποποιθμζνα 
τρόφιμα ι  παρουςία αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν (πρωτεϊνϊν) ι  
πρωτεΐνθ prion για τθν νόςο των τρελλϊν αγελάδων  -βιολογικι 
αςφάλεια  

4. ξζνων ςωμάτων (φυςικοί κίνδυνοι)- φυςικι αςφάλεια 



    Οι χθμικζσ ουςίεσ οι οποίεσ είναι δυνατό να επιβαρφνουν τα 
τρόφιμα -χθμικι επιβάρυνςθ ι ρφπανςθ- και να επθρεάςουν τθν 
αςφάλεια τουσ, εντάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ :  
 τισ φυςικζσ και  
 τισ ανκρωπογενείσ ουςίεσ.  

 
  Η τοξικότθτα των ποικίλων αυτϊν ουςιϊν μπορεί να εκδθλωκεί 

άμεςα με απλά ςυμπτϊματα αδιακεςίασ/ναυτίασ, ι 
μακροπρόκεςμα με βλάβεσ του νευρικοφ και άλλων ςυςτθμάτων 
ι οργάνων (όπωσ το ςυκϊτι, νεφρά κ.α.)  με μεταλλαξιογόνο ι 
εμβρυοτοξικι δράςθ, με πρόκλθςθ/ ενεργοποίθςθ/επιτάχυνςθ 
αςκενειϊν όπωσ ο καρκίνοσ ι και τελικά με κάνατο. 

 



 Είκαη δηαθόνςκ εηδώκ:  
 
    Φυσικές τξνίμες : πμο οπάνπμοκ ζε μνηζμέκα ηνόθημα π.π. 

ζμιακίκε ζηε πνάζηκε παηάηα, ημλίκεξ δειεηενηςδώκ μακηηανηώκ.  
 
     Θαλάσσιες τξνίμες: Πανάγμκηαη από άιγε θαη βημζοζζςνεύμκηαη 

μέζς ηεξ ηνμθηθήξ αιοζίδαξ ζε μαιάθηα, μζηναθόδενμα, ράνηα θαη 
πενηζζόηενμ ζε μεγαιύηενα ράνηα, π.π. ζαληημλίκε, ζηθμοαηένα 
ημλίκε, δμμμσθό μλύ θ.α. θαη μπμνεί κα πνμθαιέζμοκ από απιή 
δηάννμηα μέπνη θαη αμκεζία ή πανάιοζε. 

 
     Μυκξτξνίμες: Είκαη πμιύ ημληθέξ ή θαη θανθηκμγόκεξ μοζίεξ πμο 

εθθνίκμκηαη από μύθεηεξ μη μπμίμη ακαπηύζζμκηαη ζε ηνόθημα, όπςξ 
λενμύξ θανπμύξ, δεμεηνηαθά θαη ειαημύπμοξ ζπόνμοξ,  θάης από 
ογνέξ θαη ζενμέξ ζοκζήθεξ. Τέημηεξ είκαη: αθιαημλίκεξ, 
ςπναημλίκεξ, ηνηπμζηζίκεξ, θμομμκηζίκεξ, δεαναιακόκε θαη άιιεξ 
200 πενίπμο μοθμημλίκεξ. 

     Εηδηθά ε αθιαημλίκε Β1 ζεςνείηαη ςξ μία από ηηξ πημ ηζπονέξ 
γκςζηέξ δοκεηηθά θανθηκμγόκεξ μοζίεξ. H αθιαημλίκε  M1 είκαη μ 
μεηαβμιίηεξ ηεξ αθιαημλίκεξ Β1 ζε γαιαθημθόνα δώα όηακ αοηά 
θάκε μμιοζμέκεξ δςμηνμθέξ με αθιαημλίκε Β1.  
 

 



Αυτζσ μπορεί να είναι διάφορεσ ουςίεσ όπωσ: 
 
Α) Ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται οικειοκελϊσ από τον άνκρωπο: 
 Πρόςκετα τροφίμων 
 Φυτοφάρμακα & Τπολείμματα τουσ  
 Κτθνιατρικά  φάρμακα  & Τπολείμματα τουσ  
 Σοξικζσ ουςίεσ που μεταναςτεφουν ςτα τρόφιμα από τα ςυςτατικά των 

υλικϊν που ζρχονται ςε επαφι με τρόφιμα 
 

Β) Περιβαλλοντικοί κ.α. ρυπαντζσ : 
 Περιβαλλοντικοί & Βιομθχανικοί ρυπαντζσ όπωσ : βαρζα μζταλλα, 

προϊόντα καφςθσ, διοξίνεσ, ραδιονουκλίδια κ.α. 
 Γεωργικοί ρυπαντζσ π.χ. νιτρικά από τθ χριςθ νιτρικϊν λιπαςμάτων 

 
Οι ουςίεσ αυτζσ καταλιγουν  ςτα τρόφιμα και ςτον άνκρωπο μζςω τθσ 

τροφικισ αλυςίδασ  
 



 
Σα βζλθ δείχνουν τουσ τρόπουσ (μονοπάτια) με τουσ οποίουσ επιβαρφνονται τα 
τρόφιμα με χθμικζσ ουςίεσ (φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ) που τελικά καταλιγουν 

ςτον άνκρωπο μζςω τθσ τροφισ, του νεροφ που παίρνει και του αζρα που 
αναπνζει. 



 Κατά τισ διάφορεσ  επεξεργαςίεσ των τροφίμων είτε κατά τθν 
βιομθχανικι/παραςκευαςτικι διαδικαςία, είτε κατά τθν 
παραςκευι/ μαγείρεμα ςτο ςπίτι μπορεί να δθμιουργθκοφν/ 
ςχθματιςτοφν διάφορεσ τοξικζσ ουςίεσ, λόγω τθσ κερμικισ 
επεξεργαςίασ   ι και άλλων ςυςτατικϊν/ουςιϊν/μζςων που 
χρθςιμοποιοφνται.  
 

 Σζτοιεσ ουςίεσ είναι το ακρυλαμίδιο, το φουράνιο, οι πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ (PAHs) κ.α. 
 

  Αυτζσ οι ουςίεσ ςχθματίηονταν ανζκακεν ςτα τρόφιμα από τον 
καιρό που ο άνκρωποσ άρχιςε να μαγειρεφει/ ψινει τα τρόφιμα 
του. Ο προςδιοριςμόσ τουσ  όμωσ κατζςτθ εφικτόσ λόγω τθσ χριςθσ 
νζων πιο ευαίςκθτων χθμικϊν 

    μεκόδων  ανάλυςθσ τουσ.  



 Νζεσ Σεχνολογίεσ 
 Γενετικά Σροποποιθμζνοι Οργανιςμοί 
 Νανοτεχνολογία 
 Κλωνοποίθςθ ηϊων 

 
 Κλιματικζσ αλλαγζσ 
 Τγεία φυτϊν-ςχθματιςμόσ μυκοτοξινϊν 
 Τγεία ηϊων-διαςπορά αρκροπόδων ξενιςτϊν και μετάδοςθ τουσ  

 
 Παγκόςμια κρίςθ τροφίμων  
 Άνοδοσ τιμϊν και ζλλειψθ τροφίμων λόγω αφξθςθσ του 

πλθκυςμοφ,  βιοκαυςίμων και κλιματικϊν αλλαγϊν 
 

 Οικονομικι κρίςθ  
 διοχζτευςθ ςτθν αγορά νοκευμζνων και ακαταλλιλων τροφίμων 
 π.χ. πϊλθςθ κρεατοςκευαςμάτων με  ακατάλλθλο αλογίςιο κρζασ    



  Διατροφι  
 Διατροφικι αξία και ιςχυριςμοί τροφίμων 
 Παιδικι Παχυςαρκία 
 Αλλεργιογόνα π.χ. SΟ2, φιςτίκια, αυγό, ςθςάμι κ.α. 

 Χθμικοί κίνδυνοι  
 Ρυπαντζσ   από επεξεργαςία τροφ. glycidyl fatty acid esters (GE), 3-

monochloropropanediol (3-MCPD), and 2-monochloropropanediol (2-MCPD) ςε 
φοινικελαιο !  

 Μετανάςτευςθ ουςιϊν από υλικά ςυςκευαςίασ π.χ. ενδοκρινικοί διαταράκτεσ 
(φκαλικοί εςτζρεσ , διςφαινόλθ Α κ.α.) 

 Φυτοφάρμακα & Κτθνιατρικά φάρμακα & υπολείμματα τουσ , PCBs/διοξίνεσ 

 Μικροβιακι αντοχι  των μικροβίων ςτα αντιβιοτικά, είτε λόγω 
υπερβολικισ χρίςθσ  τουσ από  τουσ ανκρϊπουσ, είτε λόγω τθσ κακθμερινισ 
ςχεδόν  πρόςλθψθσ τουσ μζςω τροφίμων   ηωικισ προζλευςθσ,  ωσ 

     υπολείμματα  των αντιβιοτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα ηϊα!   
      Παγκόςμια δράςθ - Antibiotics off Menu-> 

 
  υνεκτίμθςθ οφζλουσ-κινδφνου 
 Πρόςλθψθ νιτρικϊν από λαχανικά αλλά και ωφζλιμων  ςυςτατικϊν  τουσ-

πρόςφατθ γνωμοδότθςθ τθσ EFSA 



 Βιολογικοί κίνδυνοι & ηωονόςοι 
  Campylobacter , Listeria  
 αλμονζλα 
 Εχινόκοκκοσ 
 Σριχινζλα 
 Πακογόνα ςε τρόφιμα π.χ. e coli shiga toxin 
 κ.α 
 Εναρμόνιςθ μεκόδων εκτίμθςθσ Κινδφνου  

 
 Ειδικά κζματα για παιδιά 
 ADI’s ‘Ζκκεςθ και Εκτίμθςθ κινδφνου, τα παιδιά πολφ  
 πιο ευαίςκθτα 

 
 τοιχεία κατανάλωςθσ τροφίμων- EU menu project  
 Εναρμονιςμζνα για όλα τα ΚΜ τθσ ΕΕ 

 
 Σοξικι επίδραςθ μιγμάτων χθμικϊν ουςιϊν και τθν εκτίμθςθ  

ζκκεςθσ  του ανκρϊπου ( Euromix project) 
 



 Η νομοκεςία  τθσ Ε.Ε. για τα τρόφιμα επιδιϊκει υψθλοφ 
επιπζδου προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και υγείασ των 
πολιτϊν τθσ, ελεφκερθ κυκλοφορία ςτθν Κοινότθτα των 
τροφίμων και των ηωοτροφϊν. 

 

  Καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ  αςφάλειασ τροφίμων και 
ηωοτροφϊν,  με μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ 
αςφάλειασ τροφίμων και ηωοτροφϊν «από τθν φάρμα ςτο  
τραπζηι».  
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 Κακορίηει ότι: 
◦  οι επιχειριςεισ τροφίμων και ηωοτροφϊν ζχουν τθν πρωταρχικι  ευκφνθ για 

τα προϊόντα που καταςκευάηουν,  
◦ τα Κ.Μ. ελζγχουν τουσ  «υπεφκυνουσ επιχείρθςθσ τροφίμων» και 
◦   θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Commission) ελζγχει τθν ικανότθτα  των αρμοδίων 

αρχϊν των Κρατϊν Μελϊν  (Κ.Μ.) για τουσ πιο πάνω ελζγχουσ  μζςω 
επικεωριςεων τθσ.  

 
 

 Θζτει αυςτθροφσ περιοριςμοφσ και νομοκετικά όρια για πολλζσ 
πτυχζσ τθσ αςφάλειασ τροφίμων (χθμικι,  βιολογικι/μικροβιολογικι 
κ.α.) που καλφπτουν ευαίςκθτουσ τομείσ όπωσ 
◦  τα πρόςκετα και 
◦  οι ρυπαντζσ  τροφίμων,  
◦ τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων & κτθνιατρικϊν φαρμάκων, 
◦  τα υλικά ςε επαφι με τρόφιμα, 
◦  τθν ςιμανςθ τροφίμων, 
◦  μικροβιολογικά κριτιρια για τρόφιμα, κ.α.  

 



 Η  βαςικι νομοκεςία  για τα τρόφιμα  είναι ο «Κανονιςμόσ (ΕΚ) 
αρικ. 178/2002 για τον κακοριςμό των γενικϊν αρχϊν και 
απαιτιςεων τθσ νομοκεςίασ για τα τρόφιμα 
◦ Ιδρφει τθν Ευρωπαϊκι Αρχι Αςφάλειασ Σροφίμων (EFSA) θ οποία  

καλφπτει τα κζματα εκτίμθςθσ  του κινδφνου 
◦ φςτθµα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ  
◦ Μζτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ 
◦ ςχζδιο για τθ διαχείριςθ κρίςεων 

 

 ε εκνικό επίπεδο  για τθν Κφπρο  ιςχφουν  «Ο περί Σροφίμων 
(Ζλεγχοσ και Πϊλθςθσ) Νόμοι του 1996-2014» και οι ςχετικοί με 
αυτόν Κανονιςμοί κ.α. νομοκεςίεσ, που αφοροφν τθν 
πρωτογενι  παραγωγι φυτικϊν και ηωικϊν τροφίμων και είναι 
όλεσ  εναρμονιςμζνεσ με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ τθσ ΕΕ.     



 Το τμβούλιο Αςυάλειαρ Σπουίμψν (ΑΣ) ηνπ 
Υποσργείοσ Υγειάς (ΥΥ) είναι σο ςτνσονιςσικό ςώμα όλψν 
σψν απμοδίψν Τπηπεςιών ςσην Κύππο για σα θέμασα 
αςυάλειαρ σπουίμψν και ζψοσπουών. 

 Πξόεδξνο είλαη ν Γεληθόο Δηεπζπληήο ηνπ ΥΥ θαη ζ΄ απηό 
ζπκκεηέρνπλ: 

 

 Τγειονομικέρ Τπηπεςίερ                                   

 Γενικό Φημείο σοτ Κπάσοτρ 

  Κσηνιασπικέρ Τπηπεςίερ 

 Γεψπγικό Σμήμα 

 Ένψςη Δήμψν 

 Τπηπεςία Πποςσαςίαρ Κασαναλψσών 

 ύνδεςμόρ Κασαναλψσών  

 

τνεπγάζονσαι και διοπγανώνοτν  Πολτεσή ππογπάμμασα 
ελέγφοτ  ποτ καλύπσοτν όλα σα ςημανσικά θέμασα  ώςσε 
να μειψθούν οι κίνδτνοι ςη διασπουή μαρ! 

 



 Επίςθσ  θ νομοκεςία τθσ Ε.Ε.,  καλφπτει κζματα διαχείριςθσ 
ςχζςεων  με τισ τρίτεσ χϊρεσ (χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε.) και τουσ 
Διεκνείσ Οργανιςμοφσ π.χ. FAO/ WHO, OIE World Organization 
for Animal Health) και WTO (World Trade Organization) 

 των οποίων τα πρότυπα/ νομοκεςίεσ είναι αρκετζσ φόρεσ πιο 
χαλαρά απο εκείνα τθσ Ε.Ε, π.χ.δεν επιτρζπεται θ χριςθ 
ορμονϊν ςε ηϊα.  

 
 Για αυτό τϊρα τελευταία γίνονται αρκετζσ ςυηθτιςεισ για τθν 

ςυμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – τθ Διατλαντικι εταιρικι ςχζςθ 
ςυναλλαγϊν και επενδφςεων (TTIP),  ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τα 
πρότυπα που κα πρζπει να τθρθκοφν  για τα ειςαγόμενα 
τρόφιμα από ΗΠΑ  ςε ςχζςθ με τθν αςφάλεια τουσ. 
 



General Food Law  Γενικόρ νόμορ για σπόυιμα  

Official Controls Επίςημοι Έλεγφοι   

Animal Nutrition  Διασπουή σψν ζώψν  
(ζψοσπουέρ, ππόςθεσα κ.α.) 

Labelling & Nutrition   Επιςήμανςη & Διασπουή  

Biotechnology  
(GMO etc.) 

Βιοσεφνολογία  
(ΓΣΟ κ.α.) 

Novel Food   Νέα σπόυιμα 

Chemical Safety  

  

  

Food Improvement Agents 

Φημική αςυάλεια  
(πτπανσέρ, τπολείμμασα κσηνιασπικών υαπμάκψν 
και υτσουαπμάκψν, οπμόνερ σοτ κπέασορ, τλικά 
ςε επαυή με σπόυιμα)  
(ππόςθεσα, απστμασικέρ ύλερ, ένζτμα) 

Biological Safety  Βιολογική αςυάλεια 
(τγιεινή σπουίμψν, μικποβιολογικά κπισήπια, 
ζψονόςερ κ.α.) 

Plant Health  Τγεία Υτσών 

(http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm) 

Animal Health and Welfare 

  

Τγεία και Ετεξία σψν Ζώψν 

(http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm) 
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 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 882/2004  για τθ διενζργεια επιςιμων ελζγχων τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τθ νομοκεςία ηωοτροφϊν και τροφίμων και προσ τουσ 
κανόνεσ για τθν υγεία και καλι διαβίωςθ των ηϊων, 

 

  ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 852/2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων (περιλαμβάνει 
το HACCP), 

 

  ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 853/2004 που κζτει τουσ ειδικοφσ κανόνεσ υγιεινισ για 
τρόφιμα ηωικισ  προζλευςθσ  

 

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 2073/2005 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2005 
περί μικροβιολογικϊν κριτθρίων για τα τρόφιμα.  

 

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αρικ. 1830/2003 ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα και τθν 
επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν και τθν ιχνθλαςιμότθτα 
τροφίμων και ηωοτροφϊν που παράγονται από γενετικϊσ τροποποιθμζνουσ 
οργανιςμοφσ,  

 κ.α. 



 Ετπψπαωκή Επισποπή--> 
 Επισποπέρ 

εμπειπογνψμόνψν 
 Διαπκείο  Επισποπέο  

 
 

 
 τμβούλιο-Κοινοβούλιο-> 

 
 
 

 EFSA -Επξωπαϊθή Αξρή 
Αζθάιεηαο Τξνθίκωλ       
 
 
 

 Κοινά Κένσπα Επετνών σηρ 
ΕΕ (JRC) - Κοινοσικά 
Επγαςσήπια Αναυοπάρ->.-
-  

Τπεύθτνη για: 
 Διαφείπιςη Κινδύνοτ 
 Νομοθεςία 
 Λήχη μέσπψν 
 Επικοινψνία κινδύνοτ 

 
 

 Υπεύζπλα γηα 
  Νομοθεςία θ.α. 
 
 
Τπεύθτνη για : 
 Εκσίμηςη κινδύνψν 
 Επικοινψνία κινδύνοτ με 

Κπάση Μέλη (μέςψ 
διαδικσύοτ θ.α.) 
 

 Σπλεξγαζία κε Εζληθά Εξγ. 
Αλαθνξάο ηωλ ΚΜ 



 Αγαπθτοί  μου οι προκλιςεισ των καιρϊν είναι πολλζσ! 
 
 Σα πιο πάνω αφοροφν μόνο μερικά κζματα αςφάλειασ τροφίμων. Θα 

ακολουκοφςουν και άλλεσ διαλζξεισ( όπωσ οι επόμενεσ ςιμερα)  και 
θμερίδεσ, ςτισ οποίεσ κα αναπτυχτοφν πιο διεξοδικά τα διάφορα κζματα  
τροφίμων, περιβάλλοντοσ, καταναλωτικϊν αγακϊν κ.α.   

 Απαιτείται ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων (αρμόδιων αρχϊν, 
παραγωγϊν/ βιομθχάνων τροφίμων  , καταναλωτϊν ) ςτα ΚΜ  μεταξφ 
τουσ και  με τθν ΕΕ & EFSA. 

 Επίςθσ ςθμαντικζσ είναι και οι ςυνεργαςίεσ μεταξφ διαφόρων 
οργανϊςεων, όπωσ και θ ςθμερινι για τθν διοργάνωςθ τθσ ςθμερινισ 
θμερίδασ, το κζρδοσ είναι πολλαπλό!        

  Οι παροφςεσ διαλζξεισ ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ και ζγκυρθ γνϊςθ  
για τα  κζματα αυτά,  ϊςτε να είμαςτε καλφτεροι επιςτιμονεσ και πιο   
ενςυνείδθτοι και επιλεκτικοί καταναλωτζσ ! 
 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 

 

7. τμπεπάςμασα  


