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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΣΟΚ

οικονομία

Η μαύρη λίστα των «Ε» και οι πιθανοί κίνδυνοι
«Ε»             Πρόσθετα                                                                                                                    κίνδυνοι «Ε»             Πρόσθετα                                                                                                                    Κίνδυνοι
Ε102          Ταρτραζίνη                              Π  -  Α Ε219             Άλας Νατρίου του 

Π-Υδροξυβενζοϊκού 
Μεθυλεστέρα

Π  -  ΑΕ104           Κιτρίνη της Κινολίνης           Π
Ε110           Κίτρινο πορτοκαλί S               Α
Ε120           Κοχενίλη, Καρμικό Οξύ          Π Ε220             Διοξείδιο του Θείου Π  -  Α
Ε122           Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη    Π  -  Α Ε221             Θειώδες Νάτριο Π  -  Α
Ε123           Αμαράνθη                                 Π  -  Α Ε222             Όξινο θειώδες Νάτριο Π  -  Α
Ε124           Ερυθρό της Κοχενίλης Α         Π  -  Α Ε223             Διθειώδες Νάτριο Π  -  Α
Ε127            Ερυθροζίνη                               Π  -  Κ Ε224             Διθειώδες Κάλιο Π  -  Α
Ε128            Ερυθρό 2 G                                Π  -  Κ Ε226             Θειώδες Ασβέστιο Π  -  Α
Ε131            Μπλε παντεντέ V                     Π  -  Α Ε227             Όξινο θειώδες Ασβέστιο Π  -  Α
Ε132            Ινδικατίνη                                  Π  -  Α Ε249              Νιτρώδες Κάλιο Π
Ε133            Λαμπρό κυανό FCF                  Π Ε250              Νιτρώδες Νάτριο Π  -  Κ
Ε151            Λαμπρό μαύρο ΒΝ                  Π Ε251              Νιτρικό Κάλιο    Π  -  Κ 
Ε153            Φυτικός ΆνθρακαςΚ Κ Ε252              Νιτρικό Κάλιο Π  -  Κ
Ε154            Καστανό FK                              Π  -  Κ Ε261              Οξικό Κάλιο Ν
Ε155            Καστανό ΗΤ                              Π Ε310              Γαλλικός Προπυλεστέρας Π  -  Α
Ε160(β)       Ανατομπιξίνη, Νορμπιξίνη   Α Ε311              Γαλλικός Οκτυλεστέρας Π  -  Α

Ε173             Αργίλιο                                     Ν Ε312               Γαλλικός 
Δωδεκυλεστέρας Π  -  Α

Ε175             Χρυσός                                     Α Ε320*              Βούτυλο- Υδρόξυ- 
Ανισόλη Π

Ε210             Βενζοϊκό Οξύ                          Π  -  Α Ε321**            Βούτιλο- Υδροξύ- 
Ανισόλη Π

Ε211             Βενζοϊκό Νάτριο                    Π  -  Α Ε336              1) Τρυγικό Μονοκάλιο Ν
Ε212             Βενζοϊκό Κάλιο                      Π  -  Α                       2) Τρυγικό Δικάλιο

Ε213             Βενζοϊκό Ασβέστιο                Π  -  Α Ε407              Καραγενάνη Κ
Ε214             Π-Υδροξύβενζοϊκός Ε414              Αραβικό Κόμμι Α
                      Αιθυλεστέρας                        Π  -  Α Ε510              Χλωριούχο Αμμώνιο Ν
Ε215             Άλας Νατρίου του Ε514              Θειϊκό Νάτριο Ν
                     Υδροξυβενζοϊκού Π  -  Α Ε518              Θειϊκό Μαγνήσιο Ν

                     Αιθυλεστέρα Ε541               Φωσφορικό 
Αργιλονάτριο Ν

Ε216          Π-Υδροξυβενζοϊκός Ε621                Όξινο Γλουταμινικό 
Νάτριο Π

                   Προπυλεστέρας Π  -  Α Ε623                Διοσόξινο Γλουταμινικο 
Ασβέστιο Ν

Ε217          Άλας Νατρίου του Ε627               Γουανυλικό Δινάτριο Π  -  Α
                   Υδροξυβενζοϊκού Π  -  Α Ε631               Ινοσινικό Δινάτριο Π  -  Α
                   Προπυλεστέρα

Ε635                Ριβονονουκλεστιδικό 
Νάτριο Π  -  ΑΕ218          Π-Υδροξυβενζοϊκός

                   Μεθυλεοτέρας Π  -  Α
Πηγή: Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα στις Τροφές» * ή ΒΗΑ ** Ή ΒΗΤ

Επεξηγήσεις:  Π=επικίνδυνα για παιδιά, Α=αλλεργίες, Κ=Πιθανότητες καρκίνου, Ν=προβλήματα σε 
νεφροπαθής ηπατοπαθείς.

ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Οκτασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505 Fax 2107230505  

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr 
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Η 
προέλευση και ποιότη-
τα των προϊόντων που 
διατίθενται στα κυλι-
κεία είναι εξαιρετικά 
αμφίβολη στις μέρες 
μας, συνιστώντας ένα 
μείζον κοινωνικό ζήτημα 

καθώς η βιωσιμότητα και η διαμόρφωση 
της κοινωνίας του μέλλοντος είναι αδι-
άρρηκτα συνδεδεμένη με το είδος και 
την ποιότητα των παρεχόμενων αυτών 
τροφών.

Οι περισσότερες από αυτές τις τροφές 
είναι σύμφωνα με τους διαιτολόγους 
ιδιαίτερα ανθυγιεινές και περιορισμένης 
θρεπτικής αξίας και σύμφωνα με τους 
υγειονομικούς κανονισμούς που ισχύουν 
«απαγορευμένες».

Εντούτοις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
μαθητών, περίπου τις βρίσκει ιδιαίτερα 
νόστιμες και ελκυστικές και τις εντάσσει 
στο καθημερινό του διαιτολόγιο. 

Περνώντας σχεδόν τη μισή τους μέρα 
στα σχολεία οι μαθητές αναπόφευκτα 
τρέφονται με τα είδη αυτά που πωλούνται 
στα κυλικεία αποκτώντας κατ’ επέκταση 

λανθασμένες διατροφικές συνήθειες. 
Πίτσες, ντόνατς, αναψυκτικά, σοκολάτες 
είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά, που 
παρόλο που γνωρίζουν τις βλαβερές 
συνέπειες κατανάλωσης αυτών των προ-
ϊόντων σε ποσότητες, δε διστάζουν να 
τις απολαύσουν αλόγιστα. Είναι μάλιστα 
χαρακτηριστική η προθυμία και δυστυχώς 
και η ευκολία με την οποία μπορούν να 
προμηθευτούν «απαγορευμένες» τροφές 
από τα πλησιέστερα καταστήματα του σχο-
λείου, μη διστάζοντας να «δραπετεύσουν» 
από τον προαύλιο χώρο, όταν αυτές οι 
τροφές δεν διατίθενται από το κυλικείο.

Σε έρευνες που έχουν γίνει σχεδόν 
ένας στους τρεις μαθητές προτιμά το 
έτοιμο φαγητό από το σπιτικό. Η σπουδαία 
διατροφική παράδοση που έχει ο λαός 
μας σε ένα πολύ μικρό ποσοστό περνά ως 
κολατσιό από το σπίτι στο σχολείο, κι αυτό 
μέχρι τις πρώιμες τάξεις του Γυμνασίου.                                                                                                                   
Η στάση αυτή καταδεικνύει τη μειωμένη  
σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν 
το ζήτημα της διατροφής οι μαθητές και 
την επιπολαιότητα που τους διέπει κατά 
την  επιλογή των προϊόντων. Το σίγουρο 

όμως είναι ότι για το φαινόμενο αυτό, 
τα παιδιά είναι οι τελευταίοι υπεύθυνοι.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής της οικο-
γένειας, ο βομβαρδισμός των ΜΜΕ με 
εξαιρετικά εθιστικής επίδρασης διαφημι-
στικές καμπάνιες πολυεθνικών, η στάση 
και η παιδεία γονέων και καθηγητών, 
μα κυρίως η αδυναμία της πολιτείας να 
επιβάλλει τη νομοθεσία, συνιστούν πλει-
άδα λόγων που ποδηγετούν τη μαθητική 
σκέψη σε κακές διατροφικές συνήθειες.

Ο έλεγχος στα κυλικεία για τη δια-
φύλαξη της δημόσιας υγείας, γίνεται 
περιστασιακά μία με δυο φορές το χρόνο 
από δημόσιους ελεγκτές, αδυνατώντας να 
ελέγξουν πλήρως και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τη σωστή λειτουργία των 
κυλικείων.

Οι πανίσχυρες βιομηχανίες τροφίμων 
εκμεταλλευόμενες την εύκολη πλέον 
πρόσβαση στην πληροφορία, κατακλύζουν 
το παιδικό μάτι με τις πλέον ελκυστικές 
μεθόδους, αποπροσανατολίζοντάς το 
από τα ορθά διατροφολογικά κριτήρια.

Κάπου εδώ θα έπρεπε να παρεμβαίνει 
το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περι-

βάλλον προκειμένου να υπάρξει σωστή 
ενημέρωση για το τι είναι ωφέλιμο και 
τι όχι. 

Οι αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις 
όμως των γονέων δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια ώστε να αναλάβουν την απο-
κλειστική διαχείριση των παιδικών γευ-
μάτων. Γι’ αυτό άλλωστε, δεν φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική η πρόταση 
να κλείσουν τελείως τα κυλικεία, θέτοντας 
στους γονείς την αποκλειστική ευθύνη 
ελέγχου του καθημερινού διαιτολογίου.

Εντέλει, κανένα μέτρο και καμιά πρό-
ταση δε φαίνεται αρκετή για να προφυ-
λάξει τα παιδιά από το τεράστιο σύστημα 
νόθευσης των τροφίμων, εάν δεν υπάρξει 
γενική διατροφική παιδεία και παράλληλη 
κινητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών και 
πολιτείας, προκειμένου να διαφυλαχθεί 
το μέλλον και η σπουδαία διατροφική 
παράδοση του τόπου μας στις επόμενες 
γενιές. 

Πρόσφατα και ο ΕΦΕΤ γνωστοποίησε 
μια αντίστοιχη έρευνα και μάλιστα επειδή 
είναι και ο «αρμόδιος» φορέας, επέβαλε 
ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.        

οικονομία

EΡEYNA ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
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‣  Προτιμάς το σπιτικό φαγητό  
ή το έτοιμο;            

□ ναι            □ όχι 
35% προτιμούν το έτοιμο φαγητό

55% προτιμούν το σπιτικό φαγητό

10% δεν απάντησαν

‣ Ψωνίζεις συχνά από το κυλικείο;                        
□ ναι            □ όχι 

30% προτιμούν το κυλικείο

65% δεν ψωνίζουν από το κυλικείο

5% δεν απάντησαν

‣  Ποιο προϊόν προτιμάς περισσότερο 
και γιατί;

..................................................................

25%
προτιμούν προϊόντα εκτός της 
λίστας του Υπουργείου (snacks, 
coca cola, κρουασάν κ.α)

60% προτιμούν προϊόντα της λίστας 
του Υπουργείου

5% δεν απαντούν

‣  Το προϊόν που προτιμάς είναι 
υγιεινό;

□ ναι            □ όχι 

7% δεν γνωρίζουν

25% είναι υγιεινό

5% δεν απάντησαν

‣  Παίρνεις φαγητό από το σπίτι;
□ ναι            □ όχι 

25% Όχι

65% Ναί

10% δεν απάντησαν

‣  Γνωρίζεις τι πρέπει να τρώμε για 
να τρεφόμαστε υγιεινά;

□ ναι            □ όχι 

75% Nαί

20% Όχι

5% δεν απάντησαν

‣   Όταν δεν έχει το κυλικείο αυτό που 
σου αρέσει βγαίνεις εκτός σχολείου 
προκειμένου να το πάρεις;

□ ναι            □ όχι 

70% Ναί

25% Όχι

5% δεν απάντησαν

‣    Αν ναι, σε ελέγχει κάποιος ή κρυφά  
από τους καθηγητές;

□ ναι            □ όχι 

70% κρυφά

25% με την άδεια

5% δεν απάντησαν

‣  Γνωρίζεις πόσο βλαβερά  
είναι τα έτοιμα προϊόντα,  
όπως γαριδάκια, πατατάκια, 
 σοκολάτες, παγωτά κλπ.;

□ ναι            □ όχι 

75% Ναί

20% Όχι

5% δεν απάντησαν

‣  Ξέρεις τι είναι τα συντηρητικά;
□ ναι            □ όχι 

80% Ναί

15% Όχι

5% δεν απάντησαν

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
& ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δόθηκαν 4 ερωτηματολόγια σε 127 σχολεία της Νομαρχίας Αθηνών (συνημμένα) και συμπληρώθηκαν  
από 10 μαθητές σε κάθε σχολείο, δύο καθηγητές, ένα διευθυντή και τον κυλικειάρχη.

ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ  
(ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

  ΝΑΙ    OXI     Δ.Α.  ΟΧΙ    ΝΑΙ     Δ.Α.  Έτοιμο φαγητό    Σπιτικό φαγητό     Δ.Α.

45% 45%40% 45%

5% 10%

35% 20%45%
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‣ Ψωνίζετε συχνά από το κυλικείο;
□ ναι            □ όχι 

85% Όχι

5% Ναί

10% δεν απάντησαν

‣ Αν ναι, τι αγοράζετε συνήθως;
..................................................................

60% καφέ, τυρόπιτα

20% όχι

20% δεν απάντησαν

‣  Είστε ευχαριστημένος/η από την ποιό-
τητα των προϊόντων ως καταναλωτής;

□ ναι            □ όχι 
85% όχι

5% ναί

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι τα προϊόντα του 
κυλικείου κάνουν καλό στην υγεία 
των παιδιών;

□ ναι            □ όχι 
90% όχι

5% ναί

5% δεν απάντησαν

‣  Υπάρχει κάποιο προϊόν που πιστεύ-
εται ότι θα έπρεπε να υπάρχει στο 
κυλικείο αλλά δεν διατίθεται;

□ ναι            □ όχι 
80% όχι

10% ναί

10% δεν απάντησαν

‣  Είστε ικανοποιημένος/η από τις 
συνθήκες υγιεινής του κυλικείου;

□ ναι            □ όχι 
85% όχι

5% ναί

10% δεν απάντησαν

‣  Παρατηρείται το φαινόμενο στο 
σχολείο σας να βγαίνουν οι μαθη-
τές εκτός προαύλιου χώρου προκει-
μένου να προμηθευτούν τα προϊό-
ντα που θέλουν;

□ ναι            □ όχι 
30% ναί

60% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση των 
παιδιών σε θέματα υγιεινής δια-
τροφής είναι επαρκής;  
Γνωρίζουν τα παιδιά τι είναι υγιει-
νό και τι όχι;

□ ναι            □ όχι 
50% ναί

45% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πόσο συχνά τρώτε έτοιμο φαγητό; 
ποτέ μια/ δυο φορές την εβδομάδα       
τουλάχιστον τρεις φορές την εβδο-
μάδα 

□ ποτέ   
□ μια/ δυο φορές την εβδομάδα      
□ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα  

20% 2 φορές την εβδομάδα

60% ποτέ

5% 3 φορές την εβδομάδα

5% δεν απάντησε

 ‣  Θα ήσασταν διατεθειμένος/η να 
παρακολουθήσετε σεμινάρια δια-
τροφικής εκπαίδευσης;

□ ναι            □ όχι 
95% ναί

5% όχι

0% δεν απάντησαν

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

 ΝΑΙ    ΟΧΙ     Δ.Α.

 ΝΑΙ    ΟΧΙ     Δ.Α.

80% 10%

60%

35%

5%

10%
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‣  Γνωρίζετε τα προϊόντα που διατίθε-
νται από το κυλικείο του σχολείου 
σας στους μαθητές;

□ ναι            □ όχι 
50% ναί

40% δεν απάντησε

10% δεν γνωρίζω

‣  Έχει διαπιστωθεί παράβαση από 
το κυλικείο όσον αφορά πώληση 
απαγορευμένων προϊόντων; Έχουν 
γίνει οι απαραίτητες συστάσεις;

□ ναι            □ όχι 
70% όχι

20% ναι

10% δεν απάντησε

‣  Είστε ευχαριστημένος με τις συν-
θήκες λειτουργίας του κυλικείου  
(υγιεινή, σωστή διατήρηση των 
τροφών κλπ);

□ ναι            □ όχι 
70% ναί

20% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι γίνεται επαρκής 
έλεγχος από τους δημόσιους ελε-
γκτές στα κυλικεία;

□ ναι            □ όχι 
40% ναί

50% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Είστε υπέρ ή κατά της άποψης για 
πλήρη παύση της λειτουργίας των 
κυλικείων ώστε να αναλάβουν οι 
γονείς αναγκαστικά  τη διατροφή 
των παιδιών τους;

□ ναι            □ όχι 
70% ναί

20% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που 
παρέχεται στους μαθητές είναι 
επαρκής σε θέματα 

σωστής διατροφής;
□ ναι            □ όχι 

70% ναί

25% όχι

5% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
σωστά και επαρκώς καταρτισμένοι 
σε θέματα υγιεινής διατροφής;

□ ναι            □ όχι 
75% ναί

25% όχι

‣   Τρώτε συχνά έτοιμο φαγητό;
□ ποτέ   
□  μια/ δυο φορές την εβδομάδα      
□  τουλάχιστον τρεις φορές την 

εβδομάδα   
30% 2 φορές την εβδομάδα

20% 1 φορά την εβδομάδα

50% ποτέ

‣  Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη 
σας προκειμένου να αλλάξουν οι 
μαθητές τις κακές διατροφικές τους 
συνήθειες;

..................................................................
5% τίποτα

90% πολλά

5% δεν απάντησε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
 & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  
ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

 ΝΑΙ    ΟΧΙ     Δ.Α.

70% 70%20% 20%10% 10%



οικονομία
6/  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ  Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015  

‣  Γνωρίζετε την λίστα των προϊό-
ντων που επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ΚΥΑ Α2γ2087/9-5-89;

□ ναι            □ όχι 
95% Ναί

5% δεν απάντησαν

‣  Σας έχουν κάνει ποτέ έλεγχο δημό-
σιοι ελεγκτές;

□ ναι            □ όχι 
30% συχνά

20% δεν απάντησαν

50% καθόλου 

‣  Έχετε υπογεγραμμένο δελτίο 
 έγκρισης από δημόσιο ελεγκτή;

□ ναι            □ όχι 
80% όχι

20% ναί

‣  Ο χώρος που διατίθενται επαρκεί 
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του προσωπικού;

□ ναι            □ όχι 
85% ναί

5% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύεται ότι τα προϊόντα πουδια-
τίθενται κάνουν καλό στην υγεία 
των παιδιών;

□ ναι            □ όχι 

70% ναί

20% όχι

10% δεν απάντησαν

‣   Ποιο προϊόν παρατηρείται με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση;

□ ναι            □ όχι 
90% snacks

5% αναψυκτικό

5% δεν απάντησαν

‣  Αν μπορούσατε τι θα αλλάζατε  
στο κυλικείο;
30% να άλλαζα δουλειά

60% να γίνει πιο ελαστική η λίστα

10% δεν απάντησαν

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ- 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΚΤΗ 

(ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ)

 Snacks, κρουασάν    Δεν απάντησαν     Αναψυκτικά

 Δεν έχουν    Έχουν

80%

70%

10%

10%

30%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

‣  Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Αρτοσκευάσματα (κουλούρια, κρουασάν, σταφιδό-
ψωμα)-δεκαπέντε (20) δείγματα

Πάρθηκαν είκοσι δείγματα στα οποία το 50% περιείχε 
βελτιωτικά, αντιοξειδωτικά, βούτυρα κακής διατροφι-
κής ποιότητας και το 50% βρέθηκαν με ικανοποιητικές 
παραμέτρους.

‣  Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Γαλακτοκομικά (παγωτά, γιαούρτια, γάλα) - δεκαπέντε 
(20) δείγματα

Το 60% ήταν αλλοιωμένα σε ψυγεία με άσχετα 
προϊόντα , το 10% λιωμένα, το 30% σε καλή κατάσταση

‣  Δειγματοληπτικός Έλεγχος

Τυρόπιτες, σπανακόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες, λου-
κανικόπιτες – είκοσι (20) δείγματα

40% αλλοιωμένο τυρί (όχι φέτα)
60% άσχημη μυρωδιά σε σπανάκι το οποίο ήταν 

τρίμα ή κατεψυγμένο

Σοκολάτες ή snacks – είκοσι (20) δείγματα
35% ληγμένα ή εκτός ψυγείου, οι σοκολάτες κατά 85%

‣  Σάντουϊτς με τυρί, ντομάτα, 
γαλοπούλα, τοστ

‣  Ψωμί τύπου 90% 
‣  Τυριά ελληνικής παραγωγής
‣  Ψωμί πολυτελείας, κουλούρι 

σημίτικο ή σταφιδόψωμο σε 
ατομική συσκευασία

‣  Φρυγανιές σε μικρή 
συσκευασία

‣  Γάλα παστεριωμένο, γιαούρτι 
χωρίς προσμίξεις, φρούτα 
εποχής πλυμένα και τυλιγμένα 
σε σελοφάν

‣  Φυσικοί χυμοί φρούτων
‣  Ξηροί καρποί
‣  Τυρόπιτα και σπανακόπιτα 

πολύ καλής ποιότητας
‣  Τσάι και καφές μόνο για το 

προσωπικό 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
ΣΕ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

(15 ΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

(15 ΔΕΙΓΜΑΤΑ)
ΤΡΟΦΙΜΑ

  Aρτοσκευάσματα με βελτιωτικά, αντιοξειδωτικά, 
βουτυρα κακής ποιότητας

 κατάλληλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές

  αλλοιωμένα

 καλή κατάσταση

 Λιωμένα

 με αλλοιωμένο τυρί

 με σπανάκι τρίμα ή κατεψυγμένο

70% 40% 50% 50%
50%

10%

Μετά από τα παραπάνω προ-
τείνουμε:

‣  στους μαθητές: να ετοι-
μάζουν πρόγευμα από το 
σπίτι τους

‣  στους καθηγητές: να παρο-
τρύνουν τους μαθητές να 
φέρνουν στο σχολείο από 
το σπίτι τους πρόγευμα

‣  στους δ/ντες: να ελέγ-
χουν σε καθημερινή βάση 
το κυλικείο

‣  στους κυλικειάρχες: να 
ελέγχουν τι αγοράζουν

‣  στην πολιτεία: να δώσει 
άμεση λύση στο πρόβλημα

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

30%
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οικονομία

Toυ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΚΑΠAΝΤΑΗ
Παθολόγος - 
Διαβητολόγος
Διευθυντής Τμήματος  
Διαβήτη-Παχυσαρκίας-

Μεταβολισμού
Νοσοκομείο Metropolitan

Ο
ι τελευταίες δεκαετίες χαρα-
κτηρίστηκαν από ταχείες και 
μεγάλες αλλαγές, με πολλές 
επιπτώσεις στον τρόπο δια-
βίωσης των ανθρώπων και 

κυρίως στην τροποποίηση της διατροφής 
και της σωματικής δραστηριότητας. Αυτή 
η διαταραχή στο ενεργειακό ισοζύγιο 
(πρόσληψη μέσω της διατροφής, περισ-
σότερων θερμίδων από αυτές που κατα-
ναλώνει το σώμα για τις ανάγκες του, τη 
φυσική δραστηριότητα και την άσκηση) 
έχει οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες 
στην αύξηση του σωματικού βάρους του 
πληθυσμού, παιδιών και ενηλίκων. Tο 
γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
έκρηξη της πανδημίας της παχυσαρκίας 
τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που 
έχει από καιρό αναγνωρίσει την παχυσαρ-
κία ως νόσο, προέβη στην έκδοση δύο 
ειδικών τόμων οδηγιών, στους οποίους 
παραθέτει την έκταση, τη σοβαρότητα 
και τις επιπτώσεις της, καθώς και οδηγίες 
αντιμετώπισής της σε ατομικό και σε 
πληθυσμιακό επίπεδο.

Η αύξηση της συχνότητας καθώς και 
της βαρύτητας του βαθμού της παχυ-
σαρκίας, αναμένεται να αυξήσει ακόμη 
περισσότερο τα ποσοστά εμφάνισης 
πολλών ασθενειών που συνδέονται με 
την παχυσαρκία, αφού τα καρδιοαγγει-
ακά νοσήματα, τα μεταβολικά νοσήμα-
τα, οι αρθροπάθειες, τα νοσήματα του 
γαστρεντερικού, και ο καρκίνος είναι 
από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της 
παχυσαρκίας.

Η παχυσαρκία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η νόσος της παχυσαρκίας 
είναι σε έξαρση, όπως έδειξε η πανελλή-
νιας εμβέλειας επιδημιολογική μελέτη που 
διεξήγαγε η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία 
Παχυσαρκίας, όπου βρέθηκε, ότι οι άνδρες 
με παχυσαρκία αποτελούν το 26,0% του 
Ελληνικού ανδρικού πληθυσμού και οι 
παχύσαρκες γυναίκες αντίστοιχα αποτε-
λούν το 18,2%. 

Εάν τώρα συνυπολογισθεί και το 
ποσοστό των ατόμων με υπερβάλλον 
σωματικό βάρος, μία κατάσταση που 
συνήθως εξελίσσεται με την πάροδο των 

ετών σε παχυσαρκία, τότε παρατηρείται 
ότι μόνο το 31,0% των Ελλήνων και 
μόνο το 47,2% των Ελληνίδων, έχουν 
φυσιολογικό σωματικό βάρος. 

Στα παιδιά και τους εφήβους τα ευρή-
ματα είναι πιο αισιόδοξα, αφού περίπου 
το 79% των Ελληνόπουλων έχουν φυσι-
ολογικό σωματικό βάρος.

Η σχέση της παχυσαρκίας  
με την υγεία

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην 
υγεία είναι πάρα πολλές και ποικίλες. Η 
παχυσαρκία είναι από τους κυριότερους 
μη μεταδοτικούς παράγοντες κινδύνου 
για πολλά νοσήματα. 

Οι σημαντικότερες συνέπειες του 
αυξημένου σωματικού βάρους από πλευ-
ράς συχνότητας εμφάνισης αφορούν 
μεταβολικές διαταραχές, όπως ο σακχα-
ρώδης διαβήτης τύπου-2, η δυσλιπιδαιμία, 
η υπέρταση, η ινσουλινοαντίσταση και η 
υπερουριχαιμία. Συνέπεια αυτών είναι η 
παχυσαρκία να θεωρείται σήμερα από 
τους κυριότερους παράγοντες εμφάνισης 
καρδιοαγγειακών παθήσεων (δηλαδή 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή 
ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο κτλ). 

Η παχυσαρκία όμως είναι μια πολυ-

συστηματική νόσος, που προσβάλλει και 
άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώμα-
τος προκαλώντας αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης αναπνευστικών παθήσεων, 
νόσων του ήπατος και των χοληφόρων, 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, διεγ-
χειρητικών και μετεγχειρητικών κινδύνων, 
ποικίλων αρθροπαθειών, ορμονικών 
διαταραχών, προβλημάτων γονιμότητας 
και επιπρόσθετα η παχυσαρκία σχετίζεται 
αιτιολογικά με αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου, 
όπως του καρκίνου του ενδομητρίου, 
των ωοθηκών, του μαστού, του τραχήλου 
της μήτρας, του προστάτη, του παχέος 
εντέρου, της χοληδόχου κύστης, του 
ήπατος, του παγκρέατος και των νεφρών.

Όπως με έμφαση αναφέρθηκε προ-
ηγουμένως, η παχυσαρκία είναι νόσος 
και το παχύσαρκο άτομο θα πρέπει να 
καταφεύγει στο γιατρό αποζητώντας 
βοήθεια.

Μάλιστα, η πλειοψηφία των παχυ-
σάρκων είναι δύσκολοι και απαιτητικοί 
ασθενείς, αφού ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί 
από τους διάφορους επιτήδειους που 
τους εκμεταλλεύονται οικονομικά, με 
διάφορες μεθόδους, τρόπους και υπο-
σχέσεις, που συχνά είναι επιβλαβείς ή 
επικίνδυνοι για την υγεία τους, χωρίς 
να τους προσφέρουν την παραμικρή 

ουσιαστική βοήθεια.
Δυστυχώς, ακόμα και μεταξύ των 

γιατρών η παχυσαρκία είναι η πλέον 
υποτιμημένη νόσος. Υπάρχουν αρκετοί 
γιατροί, πολλών διαφορετικών ειδικοτή-
των, όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και 
σε μεγάλα αστικά κέντρα, που θεωρούν 
ακόμα και σήμερα ότι η παχυσαρκία είναι 
ένα απλό ιδιοσυστασικό χαρακτηριστικό, 
όπως πχ το να είναι κάποιος ξανθός ή 
μελαχρινός, χωρίς αυτό το χαρακτηρι-
στικό να παίζει κάποιο ρόλο στη ζωή 
του ατόμου. 

Υπάρχουν περισσότεροι γιατροί, μη 
σχετικών ειδικοτήτων με τα καρδιοαγ-
γειακά ή τα μεταβολικά νοσήματα, που 
έχουν αρχίσει να μην υποτιμούν ιατρικά 
την παχυσαρκία, που όμως διατηρούν 
λόγω άγνοιας μία μη σωστή και ιατρικά 
ενδεδειγμένη στάση αντιμετώπισής της.

Επιβάλλεται πλέον ο ιατρικός κόσμος 
καταρχήν, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας, καθώς και οι πολιτειακοί παρά-
γοντες, να αναγνωρίσουν τη σημασία 
της νόσου παχυσαρκίας τόσο σε ατομικό 
όσο σε κοινωνικό επίπεδο και όλοι να 
φροντίσουν για τη βελτίωση των γνώσεών 
τους και των εμπειριών τους, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ουσιαστική βοήθεια 
του παχύσαρκου, η υγεία του οποίου 
είναι σε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο.

Παχυσαρκία, η πλέον υποτιμημένη νόσος


