
Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα, 

Λύση ή Απειλή; 

 

Οι δράσεις μας 
  

•Αναζητήσαμε πηγές από το Διαδίκτυο. 

•Κάναμε έρευνα με ερωτηματολόγιο ανάμεσα στους συμμαθητές μας. 

•Επισκεφθήκαμε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. 

•Ενημερώσαμε τους συμμαθητές μας για τα ΓΤΠ με ηλεκτρονική 

παρουσίαση (Power Point). 

•Ετοιμάσαμε ενημερωτικό υλικό σχετικό με το θέμα μας το οποίο 

αναρτήθηκε στην πινακίδα του κάθε τμήματος, καθώς και αφίσα που 

τοποθετήθηκε σε πινακίδα του σχολείου μας. 

•Μετά την ενημέρωση, πήραμε συνεντεύξεις σχετικές με το θέμα μας 

από συμμαθητές/τριες μας, για να αξιολογήσουμε την επιτυχία των 

δράσεων μας. 
 

 

Μερικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας 

Τα συμπεράσματά μας  
 

  Οι συμμαθητές/τριες μας, δεν είναι αρκετά 

ενημερωμένοι για το θέμα των ΓΤΠ. 

 

Οι νέοι χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση σε ότι 

αφορά στα ΓΤΠ, αφού αποτελούν τους μελλοντικούς 

καταναλωτές.  

 

Είναι απαραίτητο να διοργανωθούν εκδηλώσεις και 

δράσεις ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το θέμα 

αυτό. 

 

 Η αρμόδια αρχή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και να 

διατυπώσει κανονισμούς σχετικά με τα ΓΤΠ, ώστε οι 

πολίτες να νιώσουν ασφαλείς.  

 

Επιπλέον οι επιστήμονες οφείλουν να συνεχίσουν πιο 

εντατικά τις έρευνες για την ασφάλεια των ΓΤΠ. 
 

  

Προφίλ έρευνας – Αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
 

Αποφασίσαμε  
να διερευνήσουμε κατά πόσον οι συμμαθητές μας είναι ενημερωμένοι για τα 

ΓΤΠ, καθώς και ποιες είναι οι απόψεις, οι στάσεις και οι συμπεριφορές τους 

απέναντι σε αυτά.  

 

Σκοπός μας  
είναι οι νέοι και το ευρύτερο τους περιβάλλον να ενημερωθούν για τα ΓΤΠ, 

καθώς και για τις πιθανές θετικές και αρνητικές επιδράσεις τους. 
  

 

Εδώ και αρκετά χρόνια, το ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (ΓΤΠ) απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη μας. Γενετικά τροποποιημένοι 

οργανισμοί είναι οι οργανισμοί (βακτήρια, ζώα, φυτά) στους οποίους οι επιστήμονες έχουν εισαγάγει γονίδια από άλλα διαφορετικά είδη με σκοπό να παράγουν οργανισμούς με 

νέα και επιθυμητά χαρακτηριστικά. Φυτά, όπως η σόγια και το καλαμπόκι, που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, καλλιεργούνται σε 

μεγάλη κλίμακα τροποποιημένα.  

  

Τα ΓΤΠ είναι αναμφίβολα ένα πολυσυζητημένο θέμα και οι απόψεις διίστανται. Δημιουργήθηκαν έτσι παγκοσμίως δύο αντίθετες ομάδες, υπέρ και κατά της χρήσης τους. Οι 

πολέμιοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, υποστηρίζουν ότι τα ΓΤΠ θα προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία του άνθρωπου καθώς και στο περιβάλλον. Οι υποστηρικτές 

υποστηρίζουν ότι όχι μόνο θα αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων και θα καταπολεμηθεί το πρόβλημα της πείνας, αλλά θα βελτιωθεί και η ποιότητά τους. 

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε έγκριση σε ορισμένα ΓΤΠ για εισαγωγή στην αγορά, αφού πρώτα διενεργηθούν αυστηροί έλεγχοι σε αυτά. Βάσει κανονισμών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όλα τα προϊόντα διατροφής και οι ζωοτροφές, που περιέχουν πέραν του 0,9 % ΓΤΟ, πρέπει να σημαίνονται.  

.  

                                                                                               

Ιστοσελίδες: 
http://www.moh.gov.cy 

http://cyprusgreens.org/ 
http://europa.eu.int/comm/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

 

 

 

 Μαθητική ομάδα: Επαμεινώνδα Σοφία, Ιωαννίδου Ελένη, Κρίστοφερ Ειρήνη, Λαζάρου Βαλεντίνα, Λαζάρου Χαρά 

Σχολική Χρονιά: 2014-2015 

Σχολείο: Γυμνάσιο Έγκωμης, Κυριάκος Νεοκλέους 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Συμεωνίδου Γιάννα 

Η αφίσα μας                 και το ενημερωτικό  μας υλικό 


