
Συνοδευτικό υλικό: Μεταλλαγμένα 
     

Δημοσιεύματα 

H Ευρώπη είπε «ναι», εµείς ας πούµε «όχι»   
Δύο μεταλλαγμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ 
Επιτρέψτε τα μεταλλαγμένα  
Καλλιέργειες, έλεγχοι και αντιδράσεις 
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί  
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί: Τα νεότερα δεδοµένα 
H απειλή των µεταλλαγµένων 
34 εταιρίες μας ταϊζουν επικίνδυνα τρόφιμα 
Μπλόκο 2 ετών σε μεταλλαγμένα προϊόντα 
Παράθυρο για μεταλλαγμένα 
Πιέσεις προς ΕΕ για αποδοχή μεταλλαγμένων δημητριακών 
Από τη μια απαγορεύει μεταλλαγμένα από την άλλη εισάγει μη εγκεκριμένα 
Σαφής επισήµανση των ΓΤΟ  
Τα µεταλλαγµένα στο πιάτο µας  
Tα µεταλλαγµένα βλάπτουν σοβαρά την υγεία 
Το θερμοκήπιο προωθεί τα μεταλλαγμένα 
Τη χρήση μεταλλαγμένων προωθεί η Κομισιόν 
Τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και η διεθνής οικονοµία  
Πάλι στην επικαιρότητα λόγω της επισιτιστικής κρίσης.  
Aποψη: Πιο αποδοτικά και φθηνότερα   
Το µενού µας δεν χωράει µεταλλαγµένα 
Aποψη: Το «µπαλάκι» στους πολιτικούς  

    Επιστημονικά κείμενα 

10 λόγοι για τους οποίους η βιοτεχνολογία δεν µπορεί να εξασφαλίσει τροφική 
ασφάλεια 
Tα γενετικώς µεταλλαγµένα τρόφιµα: Άλλη µια όψη της Οικονοµίας της Αγοράς  
Αντίλογος στις γονιδιακές καλλιέργειες και στα ΓΤ Προϊόντα  
Ασφαλιστική δικλίδα για τη βιοεπιστήµη 
Πρόταση νόμου: Ελλάδα ελεύθερη από μεταλλαγμένα  
Impossible coexistence  
Consumer Knowledge on Genetically Modified Foods 
Γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα 
Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα 
Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα σε σχέση µε το περιβάλλον και τον άνθρωπο  
Γενετική Μηχανική: Ένας καρπός της υπερβολής 
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές στην ΕΕ 
Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί: Τα νεότερα δεδοµένα 
Γενετική Μηχανική: Μύθοι και πραγματικότητα 
Οδηγός Καταναλωτών για τα Μεταλλαγμένα 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
ΓΤΟ  
Πρόταση Νόμου για την απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤ σπόρων και ΓΤ φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Επιτροπή για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων 
των ΓΤΟ στην υγεία του ανθρώπου 
Βιοτεχνολογία - µεταλλαγµένα και η πορεία του κινήµατος στην Ελλάδα και τον κόσµο 

    Links 

Δίκτυο ενάντια στα μεταλλαγμένα 
Δίκτυο Ecocrete.gr  
Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Δ/νση Γεωργίας  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Ασφάλεια Τροφίμων 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα  
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 
Κοινοτική νομοθεσία 
Πανελλαδική κίνηση κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
Foodpress.gr, Αρχείο άρθρων για τα τρόφιμα και τη διατροφή 
Genetically Modified Organism 
Greenpeace 
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Guardian  
Medlook.gr 
Wikipedia  
Εργασία μαθητών του 11ου Δημοτικού Καβάλας για τα μεταλλαγμένα 

Τέλος κάποια βίντεο που μπορείτε να δείτε στο YouTube σχετικά με τα μεταλλαγμένα:  
Health Alert: Genetically Modified Organisms (GMOs) 
Under the Peel (stop GM foood) 
The World's First Bionic Burger 
Genetically Modified Foods By Jenna 
Stop Genetically Modifying Foods 
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