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Θέση της UNESDA για την ασπαρτάμη 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) πρόσφατα επιβεβαίωσε εκ νέου την ασφάλεια 

της ασπαρτάμης με Επιστημονική Γνωμοδότηση που συνέταξε τον Δεκέμβριο του 2013. 

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής για τα Πρόσθετα Τροφίμων της EFSA Alicja Mortensen: 

«Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κινδύνων για 

την κατανάλωση ασπαρτάμης που έχει αναληφθεί ποτέ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο επιστημονικό υπόβαθρο του συστήματος 

ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε. και τη ρύθμιση των πρόσθετων τροφίμων». 

Η ασπαρτάμη είναι ένα από τα πιο καλά μελετημένα συστατικά τροφίμων, με περισσότερες 

από 200 μελέτες να επιβεβαιώνουν την ασφάλειά της, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως ως 

ολιγοθερμιδικό γλυκαντικό για περισσότερα από 30 χρόνια. 

Εκτός της EFSA, εκτεταμένες επιστημονικές μελέτες και ρυθμιστικές ανασκοπήσεις σχετικά με 

την ασπαρτάμη έχουν πραγματοποιήσει επίσης εθνικές και διεθνείς αρχές για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων, καταλήγοντας ότι είναι απόλυτα ασφαλής για χρήση. Στις αρχές αυτές 

συμπεριλαμβάνονται ο Οργανισμός Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), η Κοινή 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για τα Πρόσθετα Τροφίμων (JECFA), καθώς και κατά 

τόπους ρυθμιστικοί οργανισμοί σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Σημειώσεις για τους συντάκτες 

 Η Επιστημονική Γνωμοδότηση του 2013 ακολούθησε την πρώτη πλήρη αξιολόγηση της 

ασπαρτάμης που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). 

Διενεργήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Αρχής για τα Πρόσθετα Τροφίμων 

και τις Πηγές Θρεπτικών Συστατικών που Προστίθενται στα Τρόφιμα (ANS Panel).  

 Κατά την αξιολόγηση αυτή, επιστημονικοί εμπειρογνώμονες της EFSA συγκέντρωσαν 

όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασπαρτάμη και τα προϊόντα 

διάσπασής της και, κατόπιν λεπτομερούς και μεθοδικής ανάλυσης, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι δεν παρουσιάζεται καμία ανησυχία για τοξικότητα στους καταναλωτές 

στα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης. 

 Η ισχύουσα Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (ADI) για την ασπαρτάμη των 40 mg/kg 

σωματικού βάρους/ημέρα θεωρείται ασφαλής για τον γενικό πληθυσμό, ενώ και η 

έκθεση των καταναλωτών είναι μικρότερη από την τιμή αυτή (ADI). 

 Αυτή ήταν η τρίτη φορά από το 2006 και εξής που η EFSA εξέφρασε την εμπιστοσύνη 

της σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ασπαρτάμης. Με τον τρόπο αυτό η EFSA 

επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν από 

τον προκάτοχό της, την Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα (SCF), το 2002, το 1988 

και το 1984. 

Πηγή: http://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2014/08/UNESDA-statement-on-

Aspartame.pdf 
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