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ΑΚ 3: Οι γτο στην παραγωγη και την ασφαλεια των τροφιμων 

 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 3: Οι γενετικά τροποποιημενοι μικροοργανισμοί (ΓΤΜ) στην 

παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα σύντομο πρόλογο για την γενετική 

τροποποίηση (ΓΤ) στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και την παγκόσμια πολιτική για τις 

τεχνολογίες της ΓΤ. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει ορισμένους ορισμούς που σχετίζονται με τη 

φύση και την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Περιγράφονται οι διάφορες 

ταξινομήσεις σχετικά με τα συστατικά των τροφίμων που παράγονται με τη χρήση ΓΤΜ. 

Περιγράφονται οι βασικές αρχές για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤΜ στα τρόφιμα. 

Παρέχονται πληροφορίες για τα εργαλεία που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη μιας διαδικασίας 

αξιολόγησης της ασφάλειας των τροφίμων με ΓΤΜ. Χαρακτηρίζονται τα στοιχεία που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας. Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τους 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία που φοριούνται από τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 

οι προσεγγίσεις για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού. Παρουσιάζονται οι πτυχές της ασφάλειας που 

είναι  ειδικές για τους ΓΤΜ. Έγινε μια ανασκόπηση των μοριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Έχει  δοθεί προσοχή στις προσεγγίσεις για 

την εκτίμηση της μεταφοράς γονιδίων, της γενετικής σταθερότητας και της μικροβιακής παθογένειας. 

 

ΑΚ 4: Αξιολογηση του κινδυνου των γτο και των παραγωγων προϊοντων τουσ 

 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 4: Η αξιολόγηση του κινδύνου των γενετικά τροποποιημένων 

μικροοργανισμών (ΓTΜ) και των παράγωγων προϊόντων τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

έννοια της πραγματικής ισοτιμίας του ΓTΜ. Περιγράφονται διαφορετικές ομάδες ΓTΜ και τα 

προϊόντα που προέρχονται από αυτές και εφαρμόζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα 

ζώα. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται κατά την εκτίμηση του 

περιβαλλοντικού κινδύνου των ΓTΜ και των προϊόντων τους. Εξετάζονται οι επιπτώσεις των 

τροφίμων και ζωοτροφών από ΓTΜ στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Παρουσιάζεται μια 

σύντομη επισκόπηση των αναμενόμενων και μη αναμενόμενων αντιδρασεων που προκύπτουν από 

την έκθεση σε ΓΤΜ ή / και τη χρήση ΓΤΜ. Εκτιμάται ο πιθανή επίδραση των ΓΤΜ στην εντερική 

μικροχλωρίδα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Τέλος, παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή των 

σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της ανίχνευσης και έγκρισης των ΓΤΟ. 
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Τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος:  Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμών (γτμ) 

– προκλήσεισ και περιορισμοί 

Συντάκτες του εκπαιδευτικού προγράμματος: Anna Kujumdzieva, Ventsislava Petrova 

Τύπος του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Ακαδημαϊκh Enrichment  Εργασία προσανατολισμένη 

   

Ομάδες-στόχους: Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων; Επαγγελματίες σύμβουλοι προσωπικού και 

επαγγελματικού προσανατολισμού; Διευθυντές εκπαίδευσης; Ειδικοί επιστήμονες 

επί των διδακτικών μεθόδων; Αναλυτές διοίκησης και οργάνωσης; Ειδικοί 

επιστήμονες επί της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Επίπεδα του ΕΠΕΠ: 

Επίπεδα του ΕΠΕΠ 5 Επίπεδα του ΕΠΕΠ 6 Επίπεδα του ΕΠΕΠ 7 

   

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος: Να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τους ΓΤΜ 

στην παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίμων·τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των ΓΤΜ και τα προϊόντα τους, με έμφαση στην επίδραση 

στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων. 

Yπόβαθρο των γνώσεων: Βασικές γνώσεις για βιοχημεία, Μικροβιολογία και Μοριακής Βιολογίας 

 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 

ΑΚ 3: Εισαγωγη στην τεχνολογια τησ αποκαταστασησ 

1. Εισαγωγή 

2. Έννοια για την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

3. Διαδικασία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων 

3.1. Αρχή 

3.2. Ειδικοί παράγοντες 

3.3. Πρόσθετα στοιχεία 

4. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο 

4.1. Η χρήση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη 

υγεία 

4.2. Προσεγγίσεις κατά την αξιολόγηση του κινδύνου 

4.3. Πτυχές της ασφάλειας τυπικές για τους ΓΤΜ 

5. ΓΤΜ στην παραγωγή τροφίμων 

5.1. Τεχνικές για την γενετική τροποποίηση μικροοργανισμών 

5.2. Μοριακές μέθοδοι για τον έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

5.3. Μοριακες μέθοδοι για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των ΓΤΜ 

5.4. Αξιολόγηση της μεταφοράς γονιδίων 

5.5. Γενετική σταθερότητα των μικροοργανισμών 

5.6. μικροβιακή παθογένεια 

6. Βιβλιογραφια 
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ΑΚ 4: Αξιολογηση του κινδυνου των γτο και των παραγωγων προϊοντων τουσ 

 

1. Εκτίμηση του κινδύνου των ΓΤΜ και των παράγωγων προϊόντων τους στην υγεία του ανθρώπου 

και των ζώων 

1.1. Η έννοια της πραγματικής ισοτιμίας των ΓΤΜ 

1.2 Εφαρμογή της συγκριτικής προσέγγισης 

1.3. Αναμενόμενα και μη αναμενόμενα αποτελέσματα 

1.4. Η έκθεση σε ΓΤΜ 

1.5. Επιπτώσεις στην εντερική μικροχλωρίδα 

1.6. Επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα 

2. Μελλοντικές προοπτικές 

3. Τελικές παρατηρήσεις 

4. Βιβλιογραφια 


