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Θζμα «Παρουςία καταλοίπων μετρονιδαηόλθσ ςε ελλθνικό μζλι». 
 
χετικά με τθν ανακοίνωςθ του ΕΦΕΣ για τθν παρουςία καταλοίπων τθσ μετρονιδαηόλθσ ςε 
μζλι και τθσ ανακοίνωςθσ του υνδζςμου Ελλινων Συποποιθτϊν-υςκευαςτϊν –
Εξαγωγζων Μελιοφ (ΕΣΕΜ) παρακαλοφμε να λάβατε υπόψθ ςασ τα παρακάτω: 
 
α) Σο αντιβιοτικό μετρονιδαηόλθ, βρίςκεται ςτα ςκευάςματα ΝΟΗΕΜΑΣ και ΝΟΗΕΜΑPOL τα 
οποία παράνομα διαφθμίςτθκαν και διακινικθκαν μζςω διαδικτφου για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ αςκζνειασ Νοςεμίαςθ των μελιςςϊν. Ο ΕΟΦ κα πρζπει να αντιμετωπίςει τθν 
ανεξζλεγκτθ εμπορία μελιςςοφαρμάκων τα οποία είτε ειςάγονται είτε παραςκευάηονται 
από ιδιϊτεσ και διακινοφνται ςτθν ελλθνικι αγορά χωρίσ ζγκριςθ και με ελλιπι ςτοιχεία για 
τθν αποτελεςματικότθτα, τθν μελιςςοτοξικότθτα και τθν αςφάλεια που παρζχουν ςτα 
προϊόντα τθσ μζλιςςασ και ςτον χριςτθ παραγωγό. 
 
β) Τπολείμματα του αντιβιοτικοφ ανιχνεφονται ςε πολφ μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτο μζλι 
(>0.1 μg/kg). Θ ανάλυςθ μπορεί να γίνει ςε ελλθνικά εργαςτιρια ανάλυςθσ μελιοφ που 
διακζτουν LC-MS/MS. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατζταξε τθν μετρονιδαηόλθ μαηί με τθν 
χλωρομφαινικόλθ και άλλεσ 8 δραςτικζσ ουςίεσ ςτο παράρτθμα ΙV του Καν.(ΕΕ) 37/2010, 
όπου περιλαμβάνονται οι απαγορευμζνεσ ουςίεσ για τισ οποίεσ δεν κακορίηεται κανζνα 
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επιτρεπτό ανϊτατο όριο ςτισ τροφζσ, γιατί τα κατάλοιπα των ουςιϊν αυτϊν, ανεξαρτιτωσ 
ορίων ςυνιςτοφν κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία. Πριν μερικά χρόνια θ Ε.Ε. επζβαλε 
εμπάργκο ςτο κινζηικο μζλι και βαςιλικό πολτό λόγω τθσ περιεκτικότθτάσ τουσ ςε 
χλωρομφαινικόλθ. Θ μετρονιδαηόλθ ζχει μεταλλαξιογόνο δράςθ και ςε πειραματόηωα ςε 
μεγάλεσ δόςεισ εμφανίηει τερατογόνο δράςθ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, αντίκετα με τθν 
διατυπωμζνθ άποψθ τθσ ΕΣΕΜ (Ypaithros.gr 21.07.2021), πιςτεφουμε ότι ανάλογα 
περιςτατικά πρζπει να αντιμετωπίηονται από τον ΕΦΕΣ με αυςτθρότθτα για τθν προςταςία 
τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. Προτείνεται το Εκνικό Πρόγραμμα Ελζγχου Καταλοίπων για το μζλι, 
να ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ απαγορευμζνεσ ουςίεσ οι οποίεσ αναφζρονται ςτο 
παράρτθμα ΙV του Καν.(ΕΕ) 37/2010 ιδιαίτερα για τα ειςαγόμενα μζλια. 
 
γ) Θ επίρριψθ των ευκυνϊν γενικά ςτον μελιςςοκόμο από τθ ΕΣΕΜ εκλαμβάνεται ωσ 
ανζντιμθ ςυμπεριφορά ςτον παραγωγό και προφανϊσ είναι λανκαςμζνθ και άδικθ. Σα 
υπολείμματα βρζκθκαν ςε τυποποιθμζνο (μεταποιθμζνο) προϊόν με ετικζτα του 
ςυςκευαςτι και όχι ςε μζλι παραγωγοφ (πρωτογενζσ προϊόν). Οι εταιρείεσ που 
ςυςκευάηουν μζλι παραγωγοφ ςυνεργάηονται και κακοδθγοφν τουσ μελιςςοκόμουσ και 
είναι ςε κζςθ μζςα από το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ να ταυτοποιιςουν τον ι τουσ 
μελιςςοκόμουσ που χρθςιμοποίθςαν το παράνομο αντιβιοτικό. Οι αναλφςεισ μελιοφ 
επιδοτοφνται μζςα από τθν Δράςθ 4.1 του Καν. (ΕΕ) 2005/1366 με 200.000 ευρϊ/ζτοσ, και 
οι περιςςότερεσ των επιχειριςεων ςυμμετζχουν και ςτζλνουν τα δείγματα μελιοφ ςτα 
γερμανικά εργαςτιρια ανάλυςθσ. Ο μελιςςοκόμοσ επίςθσ επιβαρφνεται για το κόςτοσ 
ανάλυςθσ του μελιοφ το οποίο διακζτει ςτον ζμπορα τυποποιθτι. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ 
δεν υπάρχει δικαιολογία εκ μζρουσ των μελϊν τθσ ΕΣΕΜ για αδυναμία ελζγχου. Σζλοσ, τα 
αδειοδοτθμζνα και καταχωρθμζνα τυποποιθτιρια ςτον Εκνικό κατάλογο οφείλουν να 
εφαρμόηουν προγράμματα και διαδικαςίεσ αςφάλειασ των τροφίμων με βάςθ τισ αρχζσ του 
HACCP ϊςτε το τελικό προϊόν να πλθροί τισ προχποκζςεισ αςφάλειασ για τον καταναλωτι 
για αυτό άλλωςτε οι τυποποιθτζσ φζρουν τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ τελικισ ποιότθτασ του 
μεταποιθμζνου προϊόντοσ που κυκλοφορεί με τθν επωνυμία τουσ. 
 
δ) Σο αντιβιοτικό μετρονιδαηόλθ δεν είναι παντελϊσ άγνωςτο για τθ μελιςςοκομία. τθ 
χϊρα μασ βρζκθκε ςε μζλι από το ζτοσ 2019 και ακολοφκθςαν αρκετζσ τοποκετιςεισ 
προειδοποιιςεισ ςε περιοδικά (Μελ. Επικ. 2019, επ.-Οκτ.), ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(fb κραςυβοφλου 23-1-2019, 05-04-2020) και ςε εκπαιδεφςεισ μελιςςοκόμων (Καρδίτςα, 
2021). Σο ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για τρόφιμα και ηωοτροφζσ (RASFF) είχε 
ανακοινϊςει τθν παρουςία τθσ μετρονιδαηόλθσ ςτθν ετιςια ζκκεςθ του 2010 κακϊσ επίςθσ 
και ςτθν προειδοποίθςθ 11-12-2019 για παρουςία τθσ επικίνδυνθσ αυτισ ουςίασ ςε μζλι 
ακακίασ από ερβία μάλιςτα ςτισ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ 98-900 μg/kg. Σα μζλθ τθσ 
ΕΣΕΜ, όφειλαν να ζχουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, να λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα ςωςτισ 
ενθμζρωςθσ των μελιςςοκόμων ςυνεργατϊν και να εφαρμόςουν ςωςτοφσ ελζγχουσ  ϊςτε 
να αποφευχκεί θ δυςφιμιςθ του μελιοφ.    
 
ε) Επειδι ςτθν χϊρα μασ ειςάγεται μζλι από Ουκρανία και άλλεσ χϊρεσ, όπου 
χρθςιμοποιοφνται τα ςκευάςματα με δραςτικι ουςία τθν μετρονιδαηόλθ παρακαλείται ο 
φορζασ ελζγχου να ελζγχει όλεσ τισ παρτίδεσ μελιοφ που προζρχονται από χϊρεσ τθσ 
πρϊθν οβιετικισ Ζνωςθσ, πριν διατεκεί ςε οποιαδιποτε μορφι τυποποίθςθσ ςτθν 
ελλθνικι αγορά. Παράλλθλα δείγματα ελλθνικοφ μελιοφ ςτα οποία ανιχνεφονται 
υπολείμματα φαρμακευτικϊν ουςιϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν χϊρα μασ, όπωσ θ 
χλωρομφαινικόλθ, μετρονιδαηόλθ και άλλα,  κα πρζπει να ελζγχεται θ γεωγραφικι τουσ 
προζλευςθ ϊςτε να διαπιςτωκοφν περιπτϊςεισ ελλθνοποιιςεων. 
 



Σζλοσ κζλουμε να ςθμειϊςουμε τθν διαπίςτωςι μασ, ότι θ Εκνικι Διεπαγγελματικι 
Οργάνωςθ Μελιοφ, ςτθν οποία μζλοσ είναι θ ΕΣΕΜ, αντιπροςωπεφει ζνα μζροσ του 
κλάδου τθσ Μελιςςοκομίασ και κυρίωσ τα ςυμφζροντα των τυποποιθτϊν και όχι των 
μελιςςοκόμων παραγωγϊν. Θ διαπίςτωςθ αυτι ενιςχφεται από τθν ςτάςθ τθσ 
Διεπαγγελματικισ, θ οποία ιταν αντίκετθ προσ τα ςυμφζροντα του μελιςςοκόμου όςο 
αφορά το θλεκτρονικό μθτρϊο (Δελτίο Σφπου 694/16-7-21), θ μθ τοποκζτθςι τθσ ςτο ΟΧΙ 
τθσ Ελλάδασ ςτθν αναγραφι των χωρϊν προζλευςθσ του μελιοφ (ΜΘ 1521/12-6-21), θ 
αδιαφορία που υπζδειξε ςτθν λανκαςμζνθ και άδικθ για τον μελιςςοκόμο απόφαςθ 
144/15067 ΤπΑΑΣ για τον Καν. 852/2004 (ΦΕΚ 466/18-2-2021) και θ ανοχι τθσ ςτθν 
αδικαιολόγθτθ τοποκζτθςθ του ΤπΑΑΣ ςτθ κζςπιςθ ςτόχων προςταςίασ των μελιςςϊν από 
δθλθτθριάςεισ φυτοφαρμάκων ςτο 23%, ποςοςτό τριπλάςιο από τθν πρόταςθ τθσ EFSA. 
Σζλοσ δεν παραλείπουμε να αναφζρουμε τισ προςπάκειζσ τθσ Διεπαγγελματικισ, να 
προωκιςει κανονιςμό για το ελλθνικό ςιμα αποκλείοντασ τον ζλλθνα μελιςςοκόμο 
προτείνοντασ μάλιςτα διαδικαςίεσ χοριγθςθσ ςιματοσ ςε εμπόρουσ τυποποιθτζσ μελιοφ 
ςυμπεριλαμβανομζνων ειςαγωγζων, απουςία των απαραίτθτων εργαςτθριακϊν ελζγχων 
(ΜΘ 1484/16-12-20). Παρά όλα αυτά, αναμζνουμε θ Διεπαγγελματικι να επιδείξει τθν 
ίδια ευαιςκθςία που είχε ςτθν περίπτωςθ ανίχνευςθσ καραμελοχρϊματοσ ςε ειςαγόμενα 
μζλια (Δελτίο Σφπου 15-11-2020) και να καταδικάςει τθν παρουςία μετρονιδαηόλθσ που 
βρζκθκε ςε ελλθνικό μζλι. 
 
Σο Δ του Μελιςςοκομικοφ υλλόγου Θεςςαλονίκθσ 


