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Α.Θεςμικό Πλαίςιο Λειτουργίασ 

 
Ψο  Ψμιμα Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροωίμων(ΕΥΛ.ΨΕ.ΨΦΣ.)ιδρφκθκε πρόςωατα με το Ρ. 

4610/2019 (ΦΕΞ Αϋ 70,7-5-2019), για να  προςωζρει ςτουσ ωοιτθτζσ του το επιςτθμονικό 
υπόβακρο για τθν ορκολογικι αντιμετϊπιςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν κεμάτων που 
ςχετίηονται με τον τομζα των τροωίμων. Υαράλλθλα  ενιςχφει  τθν υπάρχουςα γνϊςθ ςτθν 

Επιςτιμθ και τθν Ψεχνολογία των Ψροωίμων μια και είναι θ ςυνζχεια του Ψμιματοσ Ψεχνολογίασ 
Ψροωίμων(ΨΕ.ΨΦΣ.) του ΨΕΛ Υελοποννιςου(ΦΕΞ 21/9-2-2009), ςυμμετζχοντασ ςε ερευνθτικά και 

αναπτυξιακά προγράμματα, που διεξάγονται αυτοδφναμα ι ςε ςυνεργαςία με άλλα 
πανεπιςτθμιακά και ερευνθτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ μασ και του εξωτερικοφ κακϊσ και με τα 
τμιματα ζρευνασ και ανάπτυξθσ μικρϊν και μεγάλων βιομθχανιϊν τροωίμων τθσ Υεριωζρειασ 

Υελοποννιςου αλλά και ευρφτερα.  
Ψο Ψμιμα αναπτφςςει ζντονθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςε κζματα ποιότθτασ και αςωάλειασ 
τροωίμων, μθχανικϊν διεργαςιϊν και εωαρμογισ νζων τεχνολογιϊν ςυντιρθςθσ, ανάπτυξθσ 

νζων προϊόντων κτλ. Χτα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ ζχουν πραγματοποιθκεί ι 
βρίςκονται ςε εξζλιξθ πολυάρικμα ερευνθτικά προγράμματα, τόςο αυτοδφναμα, όςο και ςε 

ςυνεργαςία με άλλα Υανεπιςτθμιακά Λδρφματα εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, Ερευνθτικά Ξζντρα 
και Λδιωτικοφσ Φορείσ. Υαράλλθλα, το Ψμιμα διοργανϊνει και ςυμμετζχει ςε Επιμορωωτικά 
Χεμινάρια, Θμερίδεσ και Διεκνι Χυνζδρια του τομζα τθσ Επιςτιμθσ & Ψεχνολογίασ Ψροωίμων.Ψο 

Ψμιμα ωροντίηει να διατθρεί επαωζσ με τθ Βιομθχανία Ψροωίμων, θ οποία και αποτελεί τον 
ωυςικό ωορζα απαςχόλθςθσ των αποωοίτων του, αλλά και με εμπορικζσ επιχειριςεισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των τροωίμων, κακϊσ και ςχετικζσ με το αντικείμενο Ωπθρεςίεσ 

του Δθμοςίου. Θ επαωι αυτι ςτθρίηεται κυρίωσ ςτο πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ των 
ωοιτθτϊν, αλλά και ςε άλλεσ ςυνεργαςίεσ που αναπτφςςουν, κατά περίπτωςθ, τα μζλθ του 

Εκπαιδευτικοφ Υροςωπικοφ 
 
Β.Βαςικοί τόχοι του Σμήματοσ ΕΠΙ.ΣΕ.ΣΡΟ.: 

 
 Θ ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ κετικϊν, 

τεχνολογικϊν και οικονομικϊν επιςτθμϊν και θ προετοιμαςία τουσ για τθ ςτελζχωςθ των 

βιομθχανιϊν τροωίμων αλλά και ωορζων του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, όπωσ 
ερευνθτικά εργαςτιρια, μικροβιολογικά εργαςτιρια, εργαςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου, 

εταιρείεσ προμικειασ πρϊτων υλϊν για τθ βιομθχανία, ελεγκτικζσ/ρυκμιςτικζσ αρχζσ, 
εταιρείεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αςωάλειασ 
τροωίμων και ποτϊν.  

 Θ ανάπτυξθ τθσ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροωίμων μζςω τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, 
κακϊσ και θ δθμιουργία νζων ερευνθτϊν  

 Θ παροχι επιςτθμονικϊν γνϊςεων ςτθ Βιομθχανία Ψροωίμων, ςτο πλαίςιο μιασ διαρκοφσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ του Υανεπιςτθμίου και τθσ Επιχειρθματικισ Ξοινότθτασ.  

 

Σο Σμήμα Επιςτήμησ και Σεχνολογίασ Σροφίμων(ΕΠΙ.ΣΕ.ΣΡΟ.) ζχει την παρακάτω 
υποδομή 

o Εργαςτιριο Σργανικισ Χθμείασ  

o Εργαςτιριο Χθμείασ Ψροωίμων   
o Εργαςτιριο Ενόργανθσ Ανάλυςθσ   

o Εργαςτιριο Πικροβιολογίασ Ψροωίμων   
o Εργαςτιριο Πικροβιολογίασ   
o Εργαςτιριο Χυςκευαςίασ Ψροωίμων  

o Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Ψροωίμων   
o Εργαςτιριο Πθχανικισ Ψροωίμων  
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o Εργαςτιριο Σργανολθπτικοφ Ελζγχου Ψροωίμων  
o Εργαςτιριο Ψεχνολογίασ και Υοιότθτασ Χιτθρϊν  

o Εργαςτιριο Ψεχνολογίασ και Υοιότθτασ Οιπϊν-Ελαίων   
o Εργαςτιριο Ψεχνολογίασ και Υοιότθτασ Φροφτων & Οαχανικϊν   

o Εργαςτιριο Ψεχνολογίασ και Υοιότθτασ Ξρζατοσ & Ξρεατοςκευαςμάτων   
o Εργαςτιριο Ψεχνολογίασ και Υοιότθτασ Γάλακτοσ & Γαλακτοκομικϊν Υροϊόντων  
o Εργαςτιριο Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν   

 
Επιπλζον, διακζτει 4 Υιλοτικζσ  μονάδεσ (pilot plants)  
  χυμοποίθςθσ, 

  οινοποίθςθσ,  
 ςυςκευαςίασ ωροφτων και λαχανικϊν και  

 ελαιοποίθςθσ  
για τθν εκπαίδευςθ των ωοιτθτϊν ςτθν παραγωγι και τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ προϊόντων 
τροωίμων. Ψα υπάρχοντα εργαςτιρια είναι επαρκϊσ εξοπλιςμζνα με ςφγχρονο εργαςτθριακό 

εξοπλιςμό.   
Εννζα (9) εργαςτηριακζσ αίθουςεσ με τον εξοπλιςμό τουσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
διδαςκαλία των εργαςτθριακϊν μακθμάτων του ΕΥΛΨΕΨΦΣ, είναι οι ακόλουκεσ:  

Εργαςτηριακή αίθουςα 28: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακά μακιματα: 
Γενικι/Ανόργανθ Χθμεία και Σργανικι Χθμεία. Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: 

απαγωγοί, περιςτροωικόσ εξατμιςτιρασ (rotary evaporator), ςυςκευι προςδιοριςμοφ ςθμείου 
τιξεωσ, ωυγόκεντροσ, ωοφρνοσ κζρμανςθσ υπό κενό, ξθραντιριο, ςυλλζκτθσ κλαςμάτων 
χρωματογραωίασ (fraction collector), pHμετρα, μαγνθτικοί αναδευτιρεσ, υάλινοσ εξοπλιςμόσ, 

άλλοσ μικροεξοπλιςμόσ. 
Εργαςτηριακή αίθουςα 28Α: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακό μάκθμα 
τθσ Φυςικισ. Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: απαγωγόσ, ανεμόμετρο χειρόσ, 

βαρόμετρο Fischer, εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ ραδιενζργειασ, εξοπλιςμόσ οπτικισ, ανιχνευτισ 
ωκοριςμοφ, μαγνθτικοί αναδευτιρεσ, ηυγοί ακριβείασ, pHμετρο, μετρθτζσ ιξϊδουσ, πυκνόμετρα, 

υάλινοσ εξοπλιςμόσ και άλλοσ μικροεξοπλιςμόσ. 
Εργαςτηριακή αίθουςα 63: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτιρια μακιματα: 
Γενικι Πικροβιολογία, Πικροβιολογία Ψροωίμων, Βιομθχανικζσ Ηυμϊςεισ, και Βιολογία. Σ 

εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: κάλαμοσ κάκετθσ νθματικισ ροισ, κλίβανοσ 
υγρισ αποςτείρωςθσ, επωαςτικόσ κάλαμοσ, ψυχόμενοσ επωαςτικόσ κάλαμοσ, επωαςτικόσ 

κλίβανοσ με ανάδευςθ, υδατόλουτρο, ψυχόμενθ ωυγόκεντροσ με τισ τρεισ κεωαλζσ τθσ, κερμικόσ 
κυκλοποιθτισ (PCR), ςυςκευι οριηόντιασ θλεκτροωόρθςθσ, τροωοδοτικό, δζκα οπτικά 
μικροςκόπια, ςτερεοςκόπιο, ηυγόσ ακριβείασ 0.001g, ηυγόσ ακριβείασ 0.0001g, πζντε ηυγοί 

ακρίβειασ 0.1g, πεχάμετρο, ομογενοποιθτισ τφπου Stomacher, μθχανι παγοτρίμματοσ, 
ωωτόμετρο ορατοφ και υπεριϊδουσ, ςφςτθμα απεικόνιςθσ πθκτωμάτων θλεκτροωόρθςθσ, 
διαωραγματικι αντλίασ πιζςεωσ-κενοφ με το αντίςτοιχο μεταλλικό χωνί και γυάλινθ ωυάλθ, τρεισ 

αναδευτιρεσ τφπου vortex, ςτιλθ απιονιςμοφ νεροφ απόδοςθσ 1200 λίτρων, ωοφρνοσ 
μικροκυμάτων, ψυγειοκαταψφκτθσ, και αρκετόσ μικροπεξοπλιςμόσ (αυτόματεσ πιπζτεσ γυάλινοσ 

εξοπλιςμόσ κ.λπ.)  
Εργαςτηριακή αίθουςα 68: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακά μακιματα:  
Πθχανικι Ψροωίμων, Επεξεργαςία Ψροωίμων ΛΛ, Ψεχνολογία και Υοιότθτα Φροφτων και 

Οαχανικϊν, Ψεχνολογία και Υοιότθτα Οιπϊν και Ελαίων. Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ 
αίκουςα είναι: αζριοσ χρωματογράωοσ-ωαςματογράωοσ μάηασ GC/MS, , αντλία κενοφ, ωοφρνοι 
αποτζωρωςθσ, απαγωγόσ εςτία, ςυςκευι παραγωγισ υπερκάκαρου νεροφ, ωαςματοωωτόμετρο 

UV-VIS, υδατόλουτρο, ανακινθτιρασ, ιξωδόμετρο, ςυςκευι προςδιοριςμοφ λιπαρϊν Soxhlett, 
χρωματόμετρο, εναλλάκτεσ κερμότθτασ, πιλοτικι μονάδα χυμοποίθςθσ και πιλοτικι μονάδα 

οινοποίθςθσ, κ.ά.  
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Εργαςτηριακή αίθουςα 71: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακά μακιματα: 
Χυςκευαςία Ψροωίμων, Πεταςυλλεκτικι Φυςιολογία, Επεξεργαςία Ψροωίμων Λ, Ψεχνολογία και 

Υοιότθτα Χιτθρϊν. Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: Υιλοτικι μονάδα 
παραγωγισ ελαιολάδου, ςυςκευαςίασ-ταξινόμθςθσ μεγζκουσ ελιάσ, ςυςκευαςίασ ωροφτων και 

λαχανικϊν, πρζςςα, χρωματόμετρο, πενετρόμετρα Effegi, διακλαςίμετρα, ηυγόσ ακριβείασ 
0.001g, ωοφρνοσ μικροκυμάτων, θλεκτρικι κουηίνα ψυγειο-καταψφκτθσ, ςτιλθ απιονιςμοφ νεροφ 
απόδοςθσ 1200 λίτρων και αρκετόσ μικρο-πεξοπλιςμόσ (γυάλινοσ εξοπλιςμόσ κ.λπ.)  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Εργαςτηριακή αίθουςα 83Β: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακά 

μακιματα Αναλυτικι Χθμεία και Βιοχθμεία.  Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: 
τζςςερισ κερμαντικζσ εςτίεσ, δφο πεχάμετρα, υδατόλουτρο, ςυςκευι θλεκτροωόρθςθσ, Οάμπα 

UV με κλοβό, κακϊσ και όλοσ ο απαραίτθτοσ βοθκθτικόσ εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ (γυάλινα 
ςκεφθ, λαβίδεσ, ςπάτουλεσ κ.λπ.).  
Εργαςτηριακή αίθουςα 83Γ: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιοφνται τα εργαςτθριακά μακιματα 

Φυςικοχθμεία και Χθμεία Ψροωίμων. Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: 
αγωγιμόμετρο, διακλαςίμετρο, τζςςερισ (04) κερμαντικζσ εςτίεσ, τρία πεχάμετρα, πολωςίμετρο, 

ηυγόσ μζτρθςθσ επιωανειακισ τάςθσ, ιξωδόμετρα, κακϊσ και όλοσ ο απαραίτθτοσ βοθκθτικόσ 
εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ (γυάλινα ςκεφθ, λαβίδεσ, ςπάτουλεσ κ.λπ.).  
Εργαςτηριακή αίθουςα 83Ε: ςτθν αίκουςα αυτι πραγματοποιείται το εργαςτθριακό μάκθμα 

«Ενόργανθ Χθμικι ανάλυςθ». Σ εξοπλιςμόσ που περιλαμβάνει θ αίκουςα είναι: ανοξείδωτοσ 
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ομογενοποιθτισ, ηυγόσ ακρίβειασ 0,01 g, ηυγόσ ακρίβειασ 0,0001 g, κλίβανοσ ξιρανςθσ, κλίβανοσ 
ελεγχόμενων ςυνκθκϊν, ωυγόκεντροσ, υγραςιόμετρο, ςφςτθμα ςυμπφκνωςθσ υπό κενό, 

ςφςτθμα ανάδευςθσ vortex, πλυντιριο ςκευϊν, δφο απαγωγοφσ εςτίεσ, κλιματιςτικό κιβϊτιο, 
ψυγείο βακειάσ κατάψυξθσ, ψυγειοκαταψφκτθσ, ιονανταλλακτικι ςτιλθ απιονιςμοφ  νεροφ 

απόδοςθσ 1200 λίτρων, ςυςκευι υπερκάκαρου νεροφ, αυτόματεσ πιπζτεσ (0-10 μL, 10-100 μL, 
200-1000 μL, 1000-5000 μL), μφλοσ άλεςθσ καρπϊν, οπτικό μικροςκόπιο, πρζςα, ςυςκευι 
παραγωγισ όηοντοσ, αναλυτισ όηοντοσ, ωαςματόμετρο ορατοφ – υπεριϊδουσ διπλισ δζςμθσ, 

ωαςματόμετρο ωκοριςμοφ, ςφςτθμα FT/IR, ςφςτθμα βολταμετρίασ, γεννιτρια αηϊτου, γεννιτρια 
υδρογόνου, αζριοσ χρωματογράωοσ με ανιχνευτζσ FID, ECD και FTD, αζριοσ χρωματογράωοσ με 
αυτόματο δειγματολιπτθ και ανιχνευτζσ TCD, ECD και FID, ςφςτθμα αζριασ χρωματογραωίασ / 

ωαςματομετρίασ μάηασ (GC/MS) με αυτόματο δειγματολιπτθ και ανιχνευτι FPD, υγρόσ  
χρωματογράωοσ  υψθλισ απόδοςθσ (HPLC) με ςφςτθμα παραγωγοποίθςθσ μετά τθ ςτιλθ, 

ωκοριςμομετρικόσ ανιχνευτισ (RF), ανιχνευτισ δείκτθ διάκλαςθσ (RI), ανιχνευτισ ςυςτοιχίασ 
διόδων (PDA), ςφςτθμα μονοωαςικισ χρωματογραωίασ πεδίου αςφμμετρθσ ροισ (AsFlFFF), 
ωιάλεσ αερίων χρωματογραωίασ, επιτοίχιεσ γραμμζσ ροισ αερίων χρωματογραωίασ με ρυκμιςτζσ 

πίεςθσ, ςφςτθμα κερμικισ ανάλυςθσ, δζκα πλιρθ ςυςτιματα Θ/Ω για τθ λειτουργία των 
αναλυτικϊν οργάνων, ςτακεροποιθτζσ τάςθσ κακϊσ και όλοσ ο απαραίτθτοσ βοθκθτικόσ 
εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ (γυάλινα ςκεφθ, λαβίδεσ, ςπάτουλεσ κ.λπ.).  

Εργαςτηριακή αίθουςα 91.1:Ξλίβανο ξιρανςθσ κενοφ, λυοωιλιωτι, ξθραντιρα ψεκαςμοφ, 
αναλυτι υωισ, ψυχόμενθ ωυγόκεντρο και ςυςτοιχία ςυςκευισ  υγρισ χρωματογραωίασ.  

 
Γ.Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών 

Ψο Ψμιμα Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροωίμων του Υανεπιςτθμίου Υελοποννιςου υλοποιεί τουσ 
ςτόχουσ  του υιοκετϊντασ ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ διεκνείσ πρακτικζσ ςτο Υρόγραμμα 
Χπουδϊν του, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο, προςαρμοςμζνων τόςο ςτθ 

διεκνι όςο και τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Ψο Υρόγραμμα ζχει ςχεδιαςκεί ϊςτε να 
αναπτφςςεται μζςα από ςφγχρονο και ολοκλθρωμζνο αναλυτικό περίγραμμα μακθμάτων και 

λοιπϊν δραςτθριοτιτων εκπαίδευςθσ, αξιοποιϊντασ τθν υποδομι  του και εωαρμόηοντασ 
πρακτικζσ από τθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα. 

   Ειδικότερα, το Πρόγραμμα πουδών του Σμήματοσ αποςκοπεί:  
 ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςε κεωρθτικό και ςε εργαςτθριακό 
επίπεδο, 

 ςτθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των νζων εξελίξεων τθσ επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ 
τεχνολογίασ και ςτθν προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ αντικειμζνου ςε αυτζσ,  

 ςτθν απόκτθςθ μια ευρείασ κατανόθςθσ τθσ επιςτιμθσ τροωίμων, και θ ςε βάκοσ γνϊςθ των 
εξειδικευμζνων πεδίων τθσ χθμείασ, μικροβιολογίασ, επεξεργαςίασ – ςυντιρθςθσ και 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ των τροωίμων. 

 ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων από τουσ αποωοίτουσ, οι οποίεσ κα τουσ επιτρζπουν να 
ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςε κάκε ανταγωνιςτικό εργαςιακό περιβάλλον ςτο χϊρο των 
Ψροωίμων με πολφ καλζσ προοπτικζσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ,  

 ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων από τουσ αποωοίτουσ, οι οποίεσ τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να 
παρακολουκιςουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε Υανεπιςτιμια τθσ 

Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. 

Δ.Περιεχόμενο και Σίτλοι Μαθημάτων 

 
Σι ςπουδζσ ςτο τμιμα ζχουν διάρκεια δζκα (10)  εξάμθνα και περιλαμβάνουν 60 μακιματα τα 
οποία χαρακτθρίηονται κεωρθτικά, ωροντιςτθριακά και εργαςτθριακά (γενικά & τεχνολογικά) 

μακιματα. Σι ςπουδζσ ολοκλθρϊνονται με τθν εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ και τθν πρακτικι 
άςκθςθ ςε παραγωγικζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ, εργαςτιρια ελζγχου τροωίμων, ερευνθτικά 

Λνςτιτοφτα, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που αςχολοφνται με τα τρόωιμα κ.λ.π.  
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Ψα μακιματα κατθγοριοποιοφνται ωσ μακιματα Γενικοφ Υπόβακρου, Γενικοφ Υπόβακρου και 

Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων, Ειδικοφ Υπόβακρου, Γενικϊν Γνϊςεων,  Μακιματα Ειδίκευςθσ και 
Ειδίκευςθσ Υποχρεωτικά Επιλογζσ. Χτον πίνακα 1 που ακολουκεί κατθγοριοποιοφνται τα 

μακιματα ανά τφπο ,ενϊ ςτον πίνακα 2, τα μακιματα αναωζρονται με πλιρθ ςτοιχεία τφπου και 
πιςτωτικϊν μονάδων.Για το ςφςτθμα ακαδθµαϊκϊν / πιςτωτικϊν µονάδων (ECTS credits), 
διευκρινλιηουμε ότι αποτελεί ωοιτθτοκεντρικό ςφςτθµα και βαςίηεται ςτον ωόρτο εργαςίασ τον 

οποίο καταβάλει κάκε ωοιτθτισ για να επιτφχει τουσ αντικειµενικοφσ ςτόχουσ ενόσ 
προγράµµατοσ ςπουδϊν, ανάλογα µε τα εκάςτοτε µακθςιακά αποτελζςµατα και τισ γνϊςεισ, 
ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που επιδιϊκεται να αποκτθκοφν µετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του. Σ 

ωόρτοσ εργαςίασ περιλαµβάνει τον χρόνο που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προγραµµατιςµζνων δραςτθριοτιτων µάκθςθσ ςτο πλαίςιο ενόσ ακαδθµαϊκοφ προγράµµατοσ 

ςπουδϊν, όπωσ θ παρακολοφκθςθ παραδόςεων, ςεµιναρίων, θ ανεξάρτθτθ µελζτθ, θ 
προετοιµαςία εργαςιϊν, θ πρακτικι άςκθςθ, θ ςυµµετοχι ςτισ εξετάςεισ, θ εκπόνθςθ τθσ 
διπλωµατικισ εργαςίασ.  

 
Ε.Μαθηςιακά αποτελζςματα ςτο ςφνολο των μαθημάτων του Προγράμματοσ πουδών 
 

Θ δομι του Υροπτυχιακοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν, άρτια και ςφγχρονθ, οδθγεί ςτθν κατάρτιςθ 
ςτελεχϊν υψθλοφ επιπζδου, ικανϊν να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ του Ψομζα 

τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Ψεχνολογίασ των Ψροωίμων. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν οι ωοιτθτζσ/τριεσ είναι ςε κζςθ να:  

 κατανοοφν  τθν ορκι προςζγγιςθ τθσ κεωρίασ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ τροωίμων 

 αντιλαμβάνεται τθ ςθμαςία τθσ τεχνολογίασ τροωίμων  

 κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ μεταποίθςθ και επεξεργαςίασ ςτθν παραγωγι των 
τροωίμων 

 γνωρίηουν τισ μεκοδολογίεσ και ορολογίεσ τθσ  τεχνολογίασ τροωίμων 

 οργανϊνουν και διαχειρίηονται, με αποτελεςματικό τρόπο τα  αντικείμενα τθσ 

μεταποίθςθσ και επεξεργαςίασ ςτθν παραγωγι των τροωίμων 

 ςτοχεφουν ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων που προκφπτουν κατά 
τθν εργαςία τουσ και ςε ςυγκεκριμζνουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ τθσ βιομθχανίασ των 

τροωίμων. 

 να ςυγκεράηουν γνωςιολογικά τα διδαςκόμενα μακιματα  με αναωορά ςτισ βιολογικζσ, 
ωυςικζσ και μθχανικζσ επιςτιμεσ που  χρθςιμοποιοφνται για τθ μελζτθ τθσ ωφςθσ των 

τροωίμων, των αιτίων που προκαλοφν τισ αλλοιϊςεισ τουσ και τισ αρχζσ ςτισ οποίεσ 
ςτθρίηεται θ επεξεργαςία τουσ, με ςκοπό τθν εωαρμογι των γνϊςεων αυτϊν ςτθν 
παραγωγι, ςυντιρθςθ, ςυςκευαςία, διανομι και χριςθ αςωαλϊν, κρεπτικϊν και 

οργανολθπτικά αποδεκτϊν από τον καταναλωτι, τροωίμων.   
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Πίνακασ 1. Διαωορετικοί τφποι μακθμάτων ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του Ψμιματοσ Επιςτιμθσ και 

Ψεχνολογίασ Ψροωίμων 

 Μαθήματα Γενικών Γνώςεων (Τποχρεωτικά) 

ΕΨΨ102 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ 

ΕΨΨ306 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

 Μαθήματα Γενικοφ Τποβάθρου (Τποχρεωτικά)  

ΕΨΨ101 ΒΛΣΟΣΓΛΑ ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

ΕΨΨ103 ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ  Λ 

ΕΨΨ104 ΦΩΧΛΞΘ Λ 

ΕΨΨ105 ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΣΦΓΑΡΘ ΧΘΠΕΛΑ 

ΕΨΨ201 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ203 ΣΦΓΑΡΛΞΘ ΧΘΠΕΛΑ 

ΕΨΨ204 ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΧΘΠΕΛΑ 

ΕΨΨ206 ΓΕΡΛΞΘ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ 

ΕΨΨ303 ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

ΕΨΨ405 ΠΣΦΛΑΞΘ KAI ΞΩΨΨΑΦΛΞΘ ΒΛΣΟΣΓΛΑ 

 Μαθήματα Γενικοφ Τποβάθρου (Τποχρεωτικά Επιλογήσ)  

ΕΨΨ202.1 ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ ΛΛ 

ΕΨΨ202.2 ΦΩΧΛΞΘ ΛΛ 

 Μαθήματα Ειδικοφ Τποβάθρου (Τποχρεωτικά)  

ΕΨΨ106 ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ Λ 

ΕΨΨ205 ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ ΛΛ 

ΕΨΨ302 ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑ 

ΕΨΨ304 ΑΦΧΕΧ ΥΣΛΣΨΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ305 ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ ΛΛΛ 

ΕΨΨ403 ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΕΡΣΦΓΑΡΘΧ ΧΘΠΛΞΘΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ 

ΕΨΨ404 ΒΛΣΧΘΠΕΛΑ ΛΛ  

ΕΨΨ501 ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ II 

ΕΨΨ502 ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ504 ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ Λ 

ΕΨΨ601 ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
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ΕΨΨ603 ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ604 ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ & ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ605 ΒΛΣΟΣΓΛΑ ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΠΥΕΟΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΕΨΨ702 ΨΣΛΞΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ903 ΔΛΑΨΦΣΦΘ 

ΕΨΨ904 ΕΠΥΣΦΛΑ – ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ1001 ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΨΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ503 ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ505 ΦΩΧΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΛΛ 

ΕΨΨ506 ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ301 ΒΛΣΧΘΠΕΛΑ Λ 

ΕΨΨ401 ΦΩΧΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ Λ 

ΕΨΨ402 ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ I 

 Μαθήματα Ειδίκευςησ (Τποχρεωτικά)  

ΕΨΨ406 ΧΘΠΕΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ602 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΦΣΩΨΩΡ ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ I 

ΕΨΨ606 ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ701 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΗΩΛΞΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ Λ 

ΕΨΨ703 ΣΛΡΣΟΣΓΛΑ Λ 

ΕΨΨ704 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΕΟΛΑΧ ΞΑΛ ΕΟΑΛΣΟΑΔΣΩ 

ΕΨΨ705 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΞΑΛ ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ Λ 

ΕΨΨ706 ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ801 ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΡΕΦΣΩ ΞΑΛ ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΩΡ 

ΕΨΨ802 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΦΣΩΨΩΡ ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ II 

ΕΨΨ803 ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ804 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΑΟΕΩΦΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΑΩΨΣΩ 

ΕΨΨ805 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΗΩΛΞΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ ΛΛ  

ΕΨΨ806 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΞΑΛ ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΛΛ 

ΕΨΨ901 ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΛΛ 

ΕΨΨ902 ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ1003 ΥΨΩΧΛΑΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
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 Μαθήματα Ειδίκευςησ (Τποχρεωτικά Επιλογήσ)  

ΕΨΨ905.1 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΟΛΥΩΡ ΞΑΛ ΕΟΑΛΩΡ  

ΕΨΨ905.2 ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΦΣΧΚΕΨΩΡ ΞΑΛ ΓΟΩΞΑΡΨΛΞΩΡ ΩΟΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ905.3 ΣΛΡΣΟΣΓΛΑ ΛΛ 

ΕΨΨ905.4 ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ ΧΨΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ1002.1 ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΗΩΛΞΩΡ ΕΧΚΦΩΡ ΑΥΣΚΘΞΕΩΠΕΡΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΨΨ1002.2 ΗΩΚΣΥΣΛΛΑ ΞΑΛ ΑΥΣΧΨΑΓΠΑΨΑ 

ΕΨΨ1002.3 ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΑΦΩΠΑΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΩΡ ΦΩΨΩΡ 

ΕΨΨ1002.4: ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ 
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Πίνακασ 2.Προγραμμα πουδών 
Σμήματοσ Επιςτήμησ και Σεχνολογίασ Σροφίμων 

Πανεπιςτημίου Πελοποννήςου 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΠΑΚΘΠΑ ΨΩΥΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ  ΚΕΩΦΛΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΦΦΣΡΨΛΧΨΙΦΛΣ ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ 

ΕΨΨ101 ΒΛΣΟΣΓΛΑ ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ γενικοφ υποβάκρου 2   5 

ΕΨΨ102 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ γενικϊν γνϊςεων  2  5 

ΕΨΨ103 ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ Λ γενικοφ υποβάκρου 2   5 

ΕΨΨ104 ΦΩΧΛΞΘ Λ  γενικοφ υποβάκρου 2   5 

ΕΨΨ105 ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΣΦΓΑΡΘ ΧΘΠΕΛΑ 
γενικοφ υποβάκρου 

ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 
2 2  6 

ΕΨΨ106 ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ Λ ειδικοφ υποβάκρου 2  2 4 

 ΤΝΟΛΟ     30 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

*ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Οι φοιτητζσ επιλζγουν ζνα από τα ακόλου θα μαθήματα: 

ΕΨΨ202. 1: ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ ΛΛ 

ΕΨΨ202.2: ΦΩΧΛΞΘ ΛΛ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΘΕΩ

ΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ201 ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

γενικοφ υποβάκρου 2   4 

ΕΨΨ202 ΕΥΛΟΣΓΘ 1* γενικοφ 

υποβάκρουυποχρεωτικ

ό επιλογισ 

2   4 

ΕΨΨ203 ΣΦΓΑΡΛΞΘ ΧΘΠΕΛΑ γενικοφ 

υποβάκρου,ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

2 2  6 

ΕΨΨ204 ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΧΘΠΕΛΑ γενικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

2 2  6 

ΕΨΨ205 ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ ΛΛ ειδικοφ υποβάκρου 2  2 4 

ΕΨΨ206 ΓΕΡΛΞΘ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ γενικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

2 2  6 

 ΤΝΟΛΟ     30 

http://sunfire.aua.gr:8080/ett/proptyxiaka/mathima.jsp?lessonCode=555
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ301 ΒΛΣΧΘΠΕΛΑ Λ  
ειδικοφ υποβάκρου,  

ανάπτυξθσ δεξιοτιτων  
2 2  6 

ΕΨΨ302 ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑ  ειδικοφ υποβάκρου 2  1 5 

ΕΨΨ303 ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ανάπτυξθσ δεξιοτιτων  
2 2  6 

ΕΨΨ304 
ΑΦΧΕΧ ΥΣΛΣΨΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ειδικοφ υποβάκρου  2   5 

ΕΨΨ305 ΑΓΓΟΛΞΑΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ ΛΛΛ ειδικοφ υποβάκρου 2  2 4 

ΕΨΨ306 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΨΩΡ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
γενικϊν γνϊςεων  2   4 

 ΤΝΟΛΟ     30 

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΘΕΩΡΙ

Α 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ401 ΦΩΧΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ Λ  

ειδικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 
2 2  6 

ΕΨΨ402 ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ I  

ειδικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 
2 2  6 

ΕΨΨ403 
ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΕΡΣΦΓΑΡΘΧ ΧΘΠΛΞΘΧ 

ΑΡΑΟΩΧΘΧ 
ειδικοφ υποβάκρου  2   4 

ΕΨΨ404 ΒΛΣΧΘΠΕΛΑ ΛΛ  ειδικοφ υποβάκρου  2   4 

ΕΨΨ405 ΠΣΦΛΑΞΘ KAIΞΩΨΨΑΦΛΞΘ ΒΛΣΟΣΓΛΑ γενικοφ υποβάκρου  2   4 

ΕΨΨ406 ΧΘΠΕΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  ειδίκεσζης  2 2  6 

 ΤΝΟΛΟ     30 
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ501 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ II  

ειδικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 
2   4 

ΕΨΨ502 ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ειδικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 
1 3  6 

ΕΨΨ503 ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ειδικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 
2 1  5 

ΕΨΨ504 
ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ Λ  

ειδικοφ υποβάκρου, 

ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 
2 2  6 

ΕΨΨ505 
ΦΩΧΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΛΛ  
ειδικοφ υποβάκρου  2   5 

ΕΨΨ506 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ 

ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδικοφ υποβάκρου  2   4 

 ΤΝΟΛΟ     30 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ601 
ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδικοφ 

υποβάκρου  
2   5 

ΕΨΨ602 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΦΣΩΨΩΡ 

ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡI 

ειδίκευςθσ 2   5 

ΕΨΨ603 
ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδικοφ 

υποβάκρου  
2   5 

ΕΨΨ604 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

&ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 

ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδικοφ 

υποβάκρου  
2   5 

ΕΨΨ605 
ΒΛΣΟΣΓΛΑ ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ 

ΑΠΥΕΟΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ειδικοφ 

υποβάκρου  
2   5 

ΕΨΨ606 
ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ειδίκευςθσ 2   5 

 ΤΝΟΛΟ     30 
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ701 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΗΩΛΞΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ Λ  

ειδίκευςθσ 2 2  6 

ΕΨΨ702 ΨΣΛΞΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ειδικοφ υποβάκρου  2   4 

ΕΨΨ703 ΣΛΡΣΟΣΓΛΑ Λ ειδίκευςθσ 2 2  5 

ΕΨΨ704 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΕΟΛΑΧ ΞΑΛ 

ΕΟΑΛΣΟΑΔΣΩ 

ειδίκευςθσ 2 2  6 

ΕΨΨ705 

ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ 

ΞΑΛ ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ 

ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ Λ 

ειδίκευςθσ 2 2  5 

ΕΨΨ706 
ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΣΧ 

ΕΟΕΓΧΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ειδίκευςθσ 2 2  4 

 ΤΝΟΛΟ     30 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  

ΦΦΣΡΨΛΧΨΘ

ΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ801 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ 

ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΡΕΦΣΩ ΞΑΛ 

ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΩΡ 

ειδίκευςθσ 2   4 

ΕΨΨ802 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΦΣΩΨΩΡ 

ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡII 

ειδίκευςθσ 2 2  6 

ΕΨΨ803 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ 

ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ειδίκευςθσ 2  2 4 

ΕΨΨ804 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΑΟΕΩΦΩΡ 

ΞΑΛ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΑΩΨΩΡ 

ειδίκευςθσ 2 2  6 

ΕΨΨ805 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΗΩΛΞΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ ΛΛ  

ειδίκευςθσ 2  2 5 

ΕΨΨ806 

ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ 

ΞΑΛ ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ 

ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΛΛ 

ειδίκευςθσ 2  2 5 

 ΤΝΟΛΟ     30 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ901 ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΛΛ ειδίκευςθσ 2   5 

ΕΨΨ902 ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδίκευςθσ 2  2 6 

ΕΨΨ903 ΔΛΑΨΦΣΦΘ ειδικοφ υποβάκρου  2  2 6 

ΕΨΨ904 ΕΠΥΣΦΛΑ – ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδικοφ υποβάκρου  2   5 

ΕΨΨ905 ΕΥΛΟΣΓΘ 2* ειδίκευςθσ υποχρεωτικό 

επιλογισ 
2   4 

ΕΨΨ905 ΕΥΛΟΣΓΘ 3* ειδίκευςθσ υποχρεωτικό 

επιλογισ 
2   4 

 ΤΝΟΛΟ     30 

 

*ΕΠΙΛΟΓΗ 2 και ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Οι φοιτητζσ επιλζγουν δφο από τα ακόλουθα μαθήματα: 

ΕΨΨ905. 1: ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΟΛΥΩΡ ΞΑΛ ΕΟΑΛΩΡ  
ΕΨΨ905.2: ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΦΣΧΚΕΨΩΡ ΞΑΛ ΓΟΩΞΑΡΨΛΞΩΡ ΩΟΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΕΨΨ905.3: ΣΛΡΣΟΣΓΛΑ ΛΛ 

ΕΨΨ905.4 : ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ ΧΨΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡ

ΙΟ  
ΦΦΣΡΨΛΧΨΘΦΛΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 

ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΕΨΨ1001 
ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ 

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΨΩΡ 

ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ειδικοφ υποβάκρου  2   5 

ΕΨΨ1002 ΕΥΛΟΣΓΘ 4* 
ειδίκευςθσ 

υποχρεωτικό επιλογισ  
2   5 

ΕΨΨ1003 ΥΨΩΧΛΑΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
Ειδίκεσζης 

Τποτρεωηικό 
   20 

 ΤΝΟΛΟ     30 

 

*ΕΠΙΛΟΓΗ 4: Οι φοιτητζσ επιλζγουνζνααπό τα ακόλουθα: 

ΕΨΨ1002. 1: ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΗΩΛΞΪΡ ΕΧΚΦΩΡ ΑΥΣΚΘΞΕΩΠΕΡΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΕΨΨ1002.2: ΗΩΚΣΥΣΛΝΛΑ ΞΑΛ ΑΥΣΧΨΑΓΠΑΨΑ  

ΕΨΨ1002.3: ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΑΦΩΠΑΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΩΡ ΦΩΨΩΡ  
ΕΨΨ1002.4: ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΑΧΞΘΧΘ 

 

Ακολουθοφν τα περιγράμματα των μαθημάτων ανά ζτοσ ςπουδών 
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΛΣΟΣΓΛΑ ΓΕΩΦΓΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 
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 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 
 τθ ςφγχρονθ ταξινόμθςθ των οργανιςμϊν και να μποροφν να διαχωρίηουν τισ βαςικζσ 

κατθγορίεσ, 
 τισ ομοιότθτεσ και τισ διαωορζσ ανάμεςα ςτα μικροβιακά, ηωικά και ωυτικά κφτταρα, 
 τθ δομι και λειτουργία των τυπικϊν ωυτικϊν κυττάρων, ιςτϊν και οργάνων, 

 τθ μορωολογία, ωυςιολογία  και ανατομία των ωυτικϊν ιςτϊν και οργάνων,  
 τθ διάκριςθ των ωυτικϊν ιςτϊν και οργάνων, 
 αφξθςθ και ανάπτυξθ των ωυτικϊν ιςτϊν και οργάνων, 
 τουσ ρυκμιςτζσ αφξθςθσ των ωυτϊν, τθ ωυςιολογία ςχθματιςμοφ επίκτθτων ριηϊν, τθν 

αποκοπι ωυτικϊν οργάνων και το γιρασ, 

 πωσ να διαχειριςτοφν μεταςυλλεκτικά κατά το βζλτιςτο βακμό εα προϊόντα ωυτικισ 
προζλευςθσ που πρόκειται να οδθγθκοφν ςε μεταποίθςθ, ζτςι ϊςτε να διαςωαλιςτεί θ 
άριςτθ ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ, 

 τθν ςφγχρονθ ταξινόμθςθ των ηϊων και τισ κφριεσ κατθγορίεσ των αγροτικϊν ηϊων, 
 τα βαςικά ανατομικά χαρακτθριςτικά των κφριων ςυςτθμάτων των αγροτικϊν ηϊων και τθ 

βαςικι ωυςιολογικι λειτουργία τουσ, 

 τισ βαςικζσ διαωορζσ μεταξφ μονογαςτρικϊν και μθρυκαςτικϊν κθλαςτικϊν,  

 το ρόλο τθσ ορκισ αναπαραγωγισ των αγροτικϊν ηϊων, 

 τουσ ηωικοφσ εχκροφσ των γεωργικϊν προϊόντων,   

 τα διάωορα είδθ κτθνοτροωικϊν προϊόντων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
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 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα αποτελείται μόνο από κεωρθτικό μζροσ. 

Υεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Χυςτθματικι ταξινόμθςθ - ηϊα, ωυτά, μικροοργανιςμοί 

 Ψο προκαρυωτικό, το ηωικό και το ωυτικό κφτταρο - Σμοιότθτεσ και διαωορζσ   

 Δομι και λειτουργία των τυπικϊν ωυτικϊν κυττάρων, ιςτϊν και οργάνων 

 Πορωολογία, ωυςιολογία  και ανατομία των ωυτικϊν ιςτϊν και οργάνων 

 Διάκριςθ των ωυτικϊν ιςτϊν και οργάνων 

 Αφξθςθ και ανάπτυξθ των ωυτικϊν ιςτϊν και οργάνων 

 Φυκμιςτζσ αφξθςθσ των ωυτϊν, ωυςιολογία ςχθματιςμοφ επίκτθτων ριηϊν, αποκοπι 

ωυτικϊν οργάνων και γιρασ 

 Βαςικζσ αρχζσ γεωργικισ ηωολογίασ 

 Ψα γεωργικά ηϊα και οι πιο ςθμαντικζσ ωυλζσ τουσ 

 Βαςικά ςτοιχεία ανατομίασ αγροτικϊν ηϊων (ιςτολογία, οςτεολογία, βαςικά ςυςτιματα)  

 Βαςικά ςτοιχεία ωυςιολογίασ αγροτικϊν ηϊων (μοριακι και κυτταρικι βάςθ τθσ 

ωυςιολογίασ, μθχανιςμοί ομοιοςταςίασ, ωυςιολογία βαςικϊν ςυςτθμάτων) 

 Πονογαςτρικά  – μθρυκαςτικά  κθλαςτικά 

 Βαςικά ςτοιχεία αναπαραγωγισ αγροτικϊν ηϊων 

 Οοιπά ηϊα γεωργικοφ ενδιαωζροντοσ – ηωικοί εχκροί γεωργικϊν προϊόντων (τρωκτικά, 

ζντομα, ακάρεα, νθματϊδεισ,πλατυζλμινκεσ και πρϊτιςτα) 

 Χθμαντικά παραδείγματα κτθνοτροωικϊν προϊόντων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 
 Power Point 

 Χφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθ διαδικτφου 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 

  

φνολοΜαθήματοσ 125 
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Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 

ςφντομθσ απάντθςθσ, ερωτιςεων ανάπτυξθσ και 

ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ. 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βογιατηισ Δ., Ξουκουρίδου-Υετρίδου Π., (2009). Βιολογία Σπωροκθπευτικϊν ωυτϊν Λ. Εκδόςεισ 

Α.Χ. Γαρταγάνθσ, Κεςςαλονίκθ 

2. Βογιατηισ Δ., Ξουκουρίδου-Υετρίδου Π., (2004). Βιολογία Σπωροκθπευτικϊν ωυτϊν ΛΛ. Εκδόςεισ 

Α.Χ. Γαρταγάνθσ, Κεςςαλονίκθ 

3. Ψςζκοσ Λωάννθσ, Θλίασ Θλίασ, (2014). Πορωολογία και Ανατομία Φυτϊν (Β' ζκδοςθ). Εκδόςεισ 

Ξυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ 

4. Πάγρασ Λ.Ρ. και Αντωνόπουλοσ Λ.Ξ. (2004) Ανατομικι των αγροτικϊν ηϊων. Εκδ. Σικ. Αωοι 
Ξυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ 

5. Ππαλάςκασ Χ. και Πενεγάτοσ Λ. (2008) Ζγχρωμοσ άτλασ ανατομικισ των παραγωγικϊν ηϊων. Εκδ 
Σικ Χαβάλλα, Ακινα 

6. Χμοκοβίτθσ Aκ. (2004) Φυςιολογία. Εκδόςεισ Ξυριακίδθ  
7. Martin J. Hodson, John A. Bryant, (2012). Functional Biology of Plants. Published  by John Wiley & 

Sons, New York 

8. Frandson R.D., Lee Wilke W. and Fails A.D. (2003) Anatomy and Physiology of Farm Animals. 

Lippincot Williams and Wilkins  
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9. Reece W.O. (2009) Functional anatomy of domestic animals. Wiley-Blackwell 

10. Akers and Denbow (2008). Anatomy and Physiology of Domestic Animals Blackwell Publishing 
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ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 2 
5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ γνϊςεων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ:  

 γνωρίηει τα μζρθ ενόσ υπολογιςτι και τθ βαςικι λειτουργία τουσ 
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 ζχει εξοικειωκεί με τθ χριςθ των ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενων προγραμμάτων υπολογιςτϊν 

δθλαδι επεξεργαςτι κειμζνου, υπολογιςτικά ωφλλα και βάςεισ δεδομζνων που μποροφν 

να εωαρμόςουν ςτθν επιςτιμθ των τροωίμων 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Σμαδικι εργαςία 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει μόνο εργαςτθριακό μζροσ και αωορά ςε εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςχετικά 

με: 

 Επεξεργαςτι Ξειμζνου (επεξεργαςία, αποκικευςθ, προβολι, εκτφπωςθ, μορωοποίθςθ 
εγγράωων, πίνακεσ, ςφμβολα, εξιςϊςεισ, διαγράμματα) 

 Ωπολογιςτικά Φφλλα (δθμιουργία, επεξεργαςία, μορωοποίθςθ, αποκικευςθ, προβολι, 
εκτφπωςθ, υπολογιςτικϊν ωφλλων, εωαρμογι ςυναρτιςεων, δθμιουργία και επεξεργαςία 
γραωθμάτων) 

 Βάςεισ δεδομζνων (δθμιουργία βάςεωσ δεδομζνων, αναηιτθςθ δεδομζνων, διαχείριςθ 
δεδομζνων, ωόρμεσ και εκκζςεισ) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 
 Χριςθ υπολογιςτϊν 

 Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθ διαδικτφου 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 50 

  

φνολοΜαθήματοσ 78 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 Γραπτι τελικι εξζταςθ (70% ςυμμετοχι ςτον τελικό 

βακμό)  

 Επίδοςθ ςτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ-εργαςίεσ κατά 

τθ διάρκεια του εξαμινου (30% ςυμμετοχι ςτον τελικό 

βακμό)  

 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ε. Κεχρισ, Σχεςιακζσ Βάςεισ Δεδομζνων, Θεωρία και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ, Εκδόςεισ 

Κριτικι, 2005 

2. Μ. Ξζνοσ, Δ. Χριςτοδουλάκθσ, Ειςαγωγι ςτισ Βάςεισ Δεδομζνων, Εκδόςεισ Παπαςωτθρίου, 

2002 
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3. Δ. Δζρβοσ, Μακιματα Βάςεων Δεδομζνων, Εκδόςεισ Τηιόλα, 1995 

4. Α. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων. Η πλιρθσ Θεωρία 

των Βάςεων Δεδομζνων, Εκδόςεισ Γκιοφρδασ, 2003 

5. C. D. Frye, Βιμα Βιμα, Microsoft Excel 2007, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 2007 

6. J. Cox, J. Preppernau, Βιμα Βιμα, Microsoft Office Word 2007, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 2007 

Μ. Μικζδθσ, Βιμα Βιμα, Microsoft Access 2007, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 2007 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
 5 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Ωποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:   
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 Ρα μπορεί να κάνει πράξεισ με πίνακεσ και ορίηουςεσ 

 Ρα γνωρίηει τισ ζννοιεσ και τα κεωριματα που ςχετίηονται με το Οογιςμό μίασ Πεταβλθτισ 

και τθ Γραμμικι Άλγεβρα. 

 Ρα μπορεί να κατανοεί τθν ζννοια τθσ παραγϊγιςθσ και να υπολογίηει παραγωγοφσ 

ανϊτερθσ τάξθσ. 

 Ρα ζχει κατανοιςει τουσ οριςμοφσ, τισ ιδιότθτεσ και τισ μεκόδουσ ολοκλιρωςθσ αόριςτων 

και οριςμζνων ολοκλθρωμάτων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Υίνακεσ. Σρίηουςεσ. Γραμμικά ςυςτιματα, γραμμικζσ απεικονίςεισ, χαρακτθριςτικά μεγζκθ 
τελεςτϊν και πινάκων (ιδιοανφςματα, ιδιοτιμζσ, ιδιοχϊροι κ.λπ.). Διαγωνοποίθςθ πινάκων. 

 Ειςαγωγι ςτο λογιςμό μιασ μεταβλθτισ.  
 Σι ζννοιεσ τθσ απεικόνιςθσ και του ορίου.  
 Ακολουκίεσ, ςειρζσ δυναμοςειρζσ και κριτιρια ςφγκλιςθσ.  
 Βαςικά κεωριματα του διαωορικοφ λογιςμοφ.  

 Πονοτονία και ακρότατα.  
 Ανάπτυγμα Taylor και τοπικι προςζγγιςθ ςυνάρτθςθσ.  
 Χειρζσ Fourier και ολικι προςζγγιςθ ςυνάρτθςθσ. 
 Χυναρτιςεισ (ςφγκλιςθ, ςυνζχεια, ςυναρτιςεισ ωυςικϊν μεγεκϊν).  

 Υαράγωγοι ςυναρτιςεων μιασ μεταβλθτισ (οριςμοί, θ ζννοια του διαωορικοφ, παράγωγοι και 
διαωορικά ανϊτερθσ τάξθσ, κανόνεσ παραγϊγιςθσ, κεμελιϊδθ κεωριματα του διαωορικοφ 
λογιςμοφ, κανόνασ DeL’ Hospital, εωαρμογι των παραγϊγων ςτθ μελζτθ ςυναρτιςεων).  

 Αόριςτα ολοκλθρϊματα (οριςμοί και ιδιότθτεσ, μζκοδοσ ολοκλιρωςθσ).  
 Σριςμζνα ολοκλθρϊματα (οριςμοί και ιδιότθτεσ, αρικμθτικι ολοκλιρωςθ, εωαρμογζσ).  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 
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Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ  97 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

  
φνολο Μαθήματοσ 125  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Πάρκελλοσ, Β.Β. (2000). Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, Τόμοσ II: Γραμμικι Άλγεβρα, Διαφορικζσ 
Εξιςϊςεισ”. Εκδόςεισ Χυμμετρία. 

2. Χατηθκωνςταντίνου, Υ.Π. (2009). Μακθματικζσ Μζκοδοι για Μθχανικοφσ και Επιςτιμονεσ: 
Λογιςμόσ Συναρτιςεων Πολλϊν Μεταβλθτϊν και Διανυςματικι Ανάλυςθ. Εκδόςεισ Χυμμετρία. 

3. Φαςςιάσ Κ. (2017). Μακθματικά Ι β Ζκδοςθ. Εκδόςεισ Ψςότρασ. 
4. Hass J. Heil C. Weir M. D. (2018). THOMAS ΑΥΕΛΦΣΧΨΛΞΣΧ ΟΣΓΛΧΠΣΧ, 1θ ζκδοςθ. ΛΨΕ, 

Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ 
 
 

https://www.cup.gr/people/hass-joel/
https://www.cup.gr/people/hass-joel/
https://www.cup.gr/people/hass-joel/
https://www.cup.gr/people/weir-m-d/
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ΦΤΙΚΗ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΩΧΛΞΘ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
 5 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Ωποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α ς 
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει να μπορεί να: 

 Ξατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Πθχανικισ, τθσ Φευςτομθχανικισ, τθσ Κερμοδυναμικισ 

και τθσ Σπτικισ. 

 Εωαρμόηει τισ ζννοιεσ αυτζσ ςτα πεδία τθσ Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροωίμων. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
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αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι αμιγϊσ κεωρθτικό.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ξίνθςθ και δφναμθ. 

 Ενζργεια.  

 Ευκφγραμμθ ομαλι, μεταβαλλόμενθ κίνθςθ.  

 Ρόμοι του Newton.  

 Πθχανικι των ρευςτϊν.  

 Ωδροςτατικι και εξωτερικι πίεςθ (Pascal), άνωςθ.  

 Κερμότθτα, Κερμιδομετρία, μετατροπζσ ωάςεων (λανκάνουςα κερμότθτα). 

 Κερμοδυναμικι (1οσ & 2οσ νόμοσ), μθχανι Carnot. 

 Διάδοςθ τθσ κερμότθτασ (ωαινόμενο κερμοκθπίου).  

 Σπτικι. Φφςθ του ωωτόσ. 

 Ανάκλαςθ, διάκλαςθ (ωακοί), ανάλυςθ (χρϊματα), πόλωςθ του ωωτόσ.  

 Υυρθνικι Φυςικι, Υυρθνικζσ δυνάμεισ, ραδιενζργεια. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξετάςεισ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97  
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(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

φνολο Μαθήματοσ 125 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  WolfsonR. (2019). Κεμελιϊδθσ πανεπιςτθμιακι ωυςικι (Ελ. Πετάωραςθ Γ. Ηαχαρίου, Φ. 
Υινακίδου). Εκδόςεισ: ΞΦΛΨΛΞΘ Α.Ε. 

 KnightR.D. (2017). Φυςικι για Επιςτιμονεσ και Πθχανικοφσ-Ψόμοσ Α'. Πθχανικι, 
Κερμοδυναμικι, Ξφματα, Σπτικι (Επιςτ.επιμ: Ε. Χιδζρθσ, Χ. Γκανάτςιοσ). Εκδόςεισ: 
Εκδοτικόσ Τμιλοσ ΛΩΡ. 

 YoungH., FreedmanR. (2009). Υανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Ψόμοσ Α. 
Εκδόςεισ: Α. Υαπαηιςθ. 

 YoungH., FreedmanR. (2010). Υανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Ψόμοσ Β. 
Εκδόςεισ: Α. Υαπαηιςθ. 

 YoungH., FreedmanR. (2011). Υανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Ψόμοσ Γ. 
Εκδόςεισ: Α. Υαπαηιςθ. 

 SerwayR.A., JewettJ.W., (2012) Φυςικι για επιςτιμονεσ και μθχανικοφσ: Πθχανικι, 
Ψαλαντϊςεισ και Πθχανικά Ξφματα, Κερμοδυναμικι, Χχετικότθτα, 8θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ: 
Ξλειδάρικμοσ ΕΥΕ. 

 SerwayR.A., JewettJ.W., (2013) Φυςικι για επιςτιμονεσ και μθχανικοφσ: Θλεκτριςμόσ και 
Παγνθτιςμόσ, Φωσ και Σπτικι, Χφγχρονθ Φυςικι, 8θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ: Ξλειδάρικμοσ ΕΥΕ. 

 Hewitt, P. G., (2005). Σι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ. Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. Θράκλειο. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1o 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΣΦΓΑΡΘ ΧΘΠΕΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υπόβακρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοιςουν: 
τθν δομι του ατόμου 
τον Υεριοδικό Υινάκα των ςτοιχείων 
τα ειδι των χθμικϊν δεςμϊν 
τουσ κανόνεσ ονοματολογίασ των χθμικϊν ενϊςεων 
τισ ιδιότθτεσ μοριακϊν και ιοντικϊν ενϊςεων 
τισ ιδιότθτεσ των οξζων, βάςεων, αλάτων 
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τισ οξεοοβαςικζσ ιςορροπίεσ 
τισ ιδιότθτεσ των αερίων 
τθν ζννοια του διαλφματοσ 
τθν ςυγκζντρωςθ διαλφματοσ 
το pH 
τθν ςτοιχειομετρία αντιδράςεων 
τισ οξειδωαναγωγικζσ αντιδράςεισ 
τθν ταχφτθτασ χθμικισ αντίδραςθσ 
τθν χθμικι ιςορροπία. 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θλεκτρονικι Δομι των Ατόμων, Βαςικζσ Ζννοιεσ Χθμικοφ Δεςμοφ (ατομικά τροχιακά, μοριακά 
τροχιακά). Διαμοριακζσ Δυνάμεισ. Υεριοδικό ςφςτθμα. Υεριοδικζσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων. 
Ξαταςτάςεισ τθσ φλθσ. Λδιότθτεσ ςτερεϊν κατάςταςθ, υγρϊν και  αεριϊν (νόμοι αερίων). Χθμικι 
ονοματολογία. Xθμικζσ αντιδράςεισ και ςτοιχειομετρία. Ωδατικά Διαλφματα. Σξζα, Βάςεισ, Άλατα. 
Θλεκτρολφτεσ και Θλεκτρολυτικι διάςταςθ. Ζννοια του pH. Λδιότθτεσ θλεκτρολυτικϊν διαλυμάτων. 
Διαλυτότθτα. Χθμικι ιςορροπία. Χθμικι κινθτικι. Σξειδωαναγωγικζσ Αντιδράςεισ. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ\ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 
 PowerPoint 
 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, , Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

14 
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Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 80 
φνολο Μαθήματοσ 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 

ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων, ενϊ το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Γενικι χθμεία Χυγγραωζασ: Α. Υαπαδόπουλου 
2. Γενικι χθμεία, Ebbing, Gammon Πετάωραςθ: Ρ. Ξλοφρασ, Εκδόςεισ Ψραυλόσ 
3. Γενικι και ανόργανθ χθμεία, Οάλια - Ξαντοφρθ Π., Υαπαςτεωάνου Χ. 
4. Ξαραγιαννίδθσ, Υ. Εκδόςεισ Ηιτθ  
5. Ανόργανθ Χθμεία, Πεκενίτθσ, Ξ., Πθτςοποφλου, Χ. και Υνευματικάκθσ Γ. Εκδόςεισ Χταμοφλθσ 
6. Chemistry the Molecular Science 4th edition, Authors: John W. Moore, Conrad L. Stanitski, Peter 

C. Jurs, Brooks/Cole, Cengage Learning 
7. General Chemistry 10th Edition Authors: Darrell Ebbing, Steven D. Gammon, Brooks/Cole, 

Cengage Learning 
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2  4 
Φροντιςτιριο  2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου (υποχρεωτικό) 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με 

Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςε επίπεδο Β2 
ςφμωωνα με το Kοινό Ευρωπαϊκό Υλαίςιο Αναωοράσ για τισ Γλϊςςεσ με ζμωαςθ ςτα Ακαδθμαϊκά 
Αγγλικά.  Ειδικότερα το μάκθμα ςτοχεφει: 

 ςτθν ανάπτυξθ  γλωςςικϊν δεξιοτιτων  ςτον Αγγλικό ακαδθμαϊκό λόγο  
 ςτθν εξοικείωςθ των ωοιτθτϊν με τθν επιςτθμονικι ορολογία τθσ ειδικότθτάσ τουσ 
 ςτθν ζκκεςθ των ωοιτθτϊν ςτα διάωορα είδθ ακαδθμαϊκϊν/επιςτθμονικϊν κειμζνων και 
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ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν κατανόθςθ τουσ  
 ςτθν ανάπτυξθ επικοινωνιακισ  ικανότθτασ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
 ςτθν προετοιμαςία των ωοιτθτϊν για τα μακιματα Αγγλικά Ειδικότθτασ ΛΛ και ΛΛΛ. 

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των εξισ γενικϊν ικανοτιτων: 

 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για ανεξάρτθτθ και αυτόβουλθ μάκθςθ 
 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για αυτόνομθ εργαςία 
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ για ομαδικι εργαςία 
 Βελτίωςθ των ςτρατθγικϊν μελζτθσ και τθσ εν γζνει ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ. 
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ χριςθσ του διαδικτφου για προςωπικι μελζτθ και ζρευνα 

 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για αυτόνομθ εργαςία 
 Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ ςτθ διαωορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει: 
 επιςκόπθςθ και διδαςκαλία των βαςικϊν ςυντακτικϊν δομϊν και τθσ γραμματικισ τθσ 

Αγγλικισ γλϊςςασ 

  τθν αναβάκμιςθ του λεξιλογίου των ωοιτθτϊν με τθ διδαςκαλία λεξιλογίου   ςχετικά με το 
ακαδθμαϊκό περιβάλλον (AcademicVocabulary) 

 τθν ειςαγωγι ςτο ειδικό ακαδθμαϊκό λεξιλόγιο τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ των  
τροωίμων  

 κατανόθςθ γραπτϊν και προωορικϊν κειμζνων μικρισ ζκταςθσ/μζτριασ δυςκολίασ 
ακαδθμαϊκοφ περιεχομζνου  

 
Ψο διδακτικό υλικό αποτελείται από ποικίλα αυκεντικά ι απλοποιθμζνα κείμενα (επιπζδου Β1 -Β2) 
από ακαδθμαϊκά βιβλία, επιςτθμονικά περιοδικά και ξζνο τφπο. Ψα επιςτθμονικά κζματα 
επιλζγονται από μια ευρεία κεματολογία που άπτεται του αντικειμζνου ςπουδϊν των ωοιτθτϊν 
όπωσ χθμεία τροωίμων, μικροβιολογία τροωίμων, επεξεργαςία και αςωάλεια τροωίμων κτλ. Ψα 
μακιματα επίςθσ περιλαμβάνουν ΨΥΕ για τθν αναηιτθςθ πλθροωοριϊν και  πολυμζςα ( 
βιντεοδιαλζξεισ, ντοκιμαντζρ κτλ) 
 
Ψα ωροντιςτθριακά μακιματα είναι μακθτο-κεντρικά και περιλαμβάνουν  εργαςίεσ  ανάπτυξθσ 
γλωςςικϊν δεξιοτιτων και τθν ςυςτθματικι εξάςκθςθ του λεξιλογίου, των γραμματικϊν και 
ςυντακτικϊν δομϊν τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Σι ωοιτθτζσ καλοφνται να χρθςιμοποιοφν τθν Αγγλικι 
γλϊςςα ςε προωορικζσ (παρουςιάςεισ, role-plays, debates, ςυηθτιςεισ) και γραπτζσ αςκιςεισ 
(εκκζςεισ, περιλιψεισ, projects).   

 
 



 

 
33 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα, Αςκιςεισ ςε ομάδεσ εργαςίασ με 
ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 
 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 

εωαρμογϊν 
 Χριςθ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ  26 
Ψελικι εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 46 
  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Αγγλικι. 
 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ  που περιλαμβάνει: 
-ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
-ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου 
-κείμενα με κενά 
-κείμενο κατανόθςθσ γραπτοφ κειμζνου 
-ςυγγραωι ζκκεςθσ/περίλθψθσ   
ΙΙ. Υροαιρετικι εργαςία (30%) με υποχρεωτικι προωορικι 
παρουςίαςθ, ατομικι ι ομαδικι, ςε κζμα ςχετικό με το 
αντικείμενο ςπουδϊν.  
Χθμείωςθ: Ψο ποςοςτό τθσ γραπτισ εξζταςθσ είναι 70% ςε 
περίπτωςθ που κάποιοσ ωοιτθτισ επιλζξει να επωωελθκεί 
από τθν πρόταςθ (II) 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Azar, B. (2009), Understanding and Using English Grammar , 4th ed, Pearson Education ESL, 
NY Διδακτικζσ ςθμειϊςεισ ΑΨΕΛ-Ξ 

1. Βαγιανόσ, Λ. (1985) Επίτομο γεωπονικό ελλθνοαγγλικό λεξικό 
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2. Ξανναβάσ, Ξ  Αγγλοελλθνικό λεξικό χθμικϊν όρων 
3. Bender, D. (2009) A Dictionary of Food and Nutrition, Oxford, OUP 
4. The New General Service List (2013): the most frequent words in English: 

http://www.newgeneralservicelist.org/  
5. Individualised practice on the New General Service List http://quizlet.com/class/821915/ 
6. Academic Word List and practice:  

http://www.englishvocabularyexercises.com/AWL/index.htm 
 

 

http://quizlet.com/class/821915/
http://www.englishvocabularyexercises.com/AWL/index.htm
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ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 το εφροσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Ψεχνολογίασ των Ψροωίμων, 

 τουσ επιμζρουσ τομείσ του επιςτθμονικοφ αυτοφ κλάδου, 

 τισ βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ διατροωικι αξία των τροωίμων κακϊσ και τθν 

επεξεργαςία, τθν ςυντιρθςθ, τον ποιοτικό ζλεγχο, τθν ανάλυςθ, τθν μικροβιολογία, τθν αςωάλεια 

και τον οργανολθπτικό ζλεγχο τουσ, 
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 τισ βαςικζσ κατθγορίεσ τροωίμων ωυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ, 

 τθν δομι μίασ βιομθχανικισ μονάδασ παραγωγισ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Οιψθ αποωάςεων 
 Αυτόνομθ εργαςία 
 Σμαδικι εργαςία 
 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χτα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ κα δοκοφν διαλζξεισ από μζλθ ΔΕΥ του Ψμιματοσ πάνω ςε  

διαωορετικά γνωςτικά αντικείμενα, όπωσ: 

 θ διατροωικι αξία των τροωίμων 

 θ επεξεργαςία των τροωίμων  

 οι πιο αποτελεςματικοί τρόποι ςυντιρθςθσ των τροωίμων 

 ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ και θ ανάλυςθ των τροωίμων  

 θ μικροβιολογία και θ αςωάλεια των τροωίμων 

 ο οργανολθπτικόσ ζλεγχοστων τροωίμων 

 τα τρόωιμα ωυτικισ προζλευςθσ  

 τα τρόωιμα ηωικισ προζλευςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των γαλακτοκομικϊν και των 

αλιευμάτων) 

Ξατά τθ διάρκεια του μακιματοσ κα οργανωκοφν και διαλζξεισ από ςτελζχθ του χϊρου, 

επιχειρθματίεσ και επιςτιμονεσ.  

Ψζλοσ ςτα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ κα πραγματοποιείται τουλάχιςτον μία επίςκεψθ ςε 

βιομθχανία τροωίμων, διαωορετικι κάκε χρονιά. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ με 

παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν video από το 
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διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Ωποχρεωτικι εργαςία 

(ατομικι ι ομαδικι) 

44 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 3 

Αυτοτελισ μελζτθ 27 

  

φνολοΜαθήματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Ψο μάκθμα εξετάηεται με υποχρεωτικι γραπτι εργαςία 
(ατομικι ι ομαδικι) πάνω ςε κζματα που ςχετίηονται με το 
αντικείμενο του μακιματοσ που κα παρουςιάηεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 
Σ βακμόσ τθσ εργαςίασ κα αποτελζςει το 100% του βακμοφ 
του μακιματοσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χωλϊμοσ, Ξ., Βαρηάκασ Κ., (2017). Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ και τθν Ψεχνολογία Ψροωίμων, 

Εκδόςεισ ΡΣΨΑ, Ακινα  

2. Ψςάκνθσ, Λ. (2009). Διαςωάλιςθ Υοιότθτασ Ψροωίμων, Εκδόςεισ Υαπαςωτθρίου, Ακινα.  

3. Ξιοςζογλου Β., Ππλζκασ Γ. (2010). Αρχζσ Ψεχνολογίασ Ψροωίμων, Εκδόςεισ Α. Χ. Γαρταγάνθσ,  

Κεςςαλονίκθ 

4. Campbell-Platt G. (2017).Food Science and Technology, 2nd Edition, Wiley-Blackwell 

5. Ward J.D. (2013). Principles of Food Science,4th Edition,Goodheart-Willcox 
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ   
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΦΓΑΡΛΞΘ ΧΘΠΕΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΕΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοιςουν: 
τουσ δεςμοφσ του άνκρακα 
τθν δομι των οργανικϊν ενϊςεων 
τισ ομόλογεσ ςειρζσ των οργανικϊν ενϊςεων 
τθν ιςομζρεια των οργανικϊν ενϊςεων 
τθν ονομαςία των οργανικϊν ενϊςεων 
τισ ωυςικζσ ιδιότθτεσ των οργανικϊν ενϊςεων 
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τισ ςθμαντικότερεσ χθμικζσ αντιδράςεισ των οργανικϊν ενϊςεων (προςκικθ, απόςπαςθ, 
πυρθνόωιλθ υποκατάςταςθ, θλεκτρονιόωιλθ υποκατάςταςθ) 
τουσ μθχανιςμοφ των οργανικϊν χθμικϊν αντιδράςεων 
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ  
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κεωρία των χθμικϊν δεςμϊν. Ατομικά τροχιακά. Ωβριδιςμόσ. Χθμικοί δεςμοί ςτθν οργανικι χθμεία. 
Δομι οργανικϊν ενϊςεων. Διαμοριακζσ δυνάμεισ. Ψαξινόμθςθ των οργανικϊν ενϊςεων. 
Σνοματολογία. Λςομζρεια, ςτερεοχθμεία. Ωδρογονάνκρακεσ (αλκάνια, αλκζνια, αλκφνια, αρωματικοί 
υδρογονάνκρακεσ), αλκοόλεσ, ωαινόλεσ, αικζρεσ, αλκυλαλογονίδια (μθχανιςμοί SΡ1, SΡ2, Ε1 και Ε2), 
αλδεψδεσ, κετόνεσ, αμίνεσ, καρβοξυλικά οξζα, παράγωγα καρβοξυλικϊν οξζων (ακυλαλογονίδια, 
ανυδρίτεσ, εςτζρεσ, αμίδια, μθχανιςμόσ πυρθνόωιλθσ υποκατάςταςθσ), ετεροκυκλικζσ ενϊςεισ. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 PowerPoint 
 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ e-

class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, , Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

14 

Ψελικι Εξζταςθ 2ϊρεσ 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2ϊρεσ 

Αυτοτελισ μελζτθ 80 
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εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

φνολο Μαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 

ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων, ενϊ το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βαςικι Σργανικι Χθμεία, Λ. Χπθλιόπουλοσ, εκδόςεισ Χταμοφλθσ (2008). 

2. Σργανικι Χθμεία, Ψόμοσ Λ, J. McMurry Υανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Ξριτθσ (2004) 

3. Σργανικι Χθμεία, Ψόμοσ Λ, J. McMurry, Υανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Ξριτθσ (2002) 

4. Επίτομθ Σργανικι Χθμεία, Α. Βάρβογλθ, εκδόςεισ Ηιτθ (2005) 

5. Organic chemistry a short course, H. Hart. L.E. Craine, D.J. Hart C.M. Hadad, Houghton Milfflin 

Company (2007) 

6. Organic chemistry D. Klain, John Wiley & Sons, Inc 

7. Organic Chemistry with Biological Applications, J. McMurry, Brooks/Cole, Cengage Learning 

(2011) 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΧΘΠΕΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
 6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Ρα γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Αναλυτικισ Χθμείασ και να τισ εωαρμόηει ςτθν ποιοτικι και 

ςτθν ποςοτικι ανάλυςθ. 

 Ρα μπορεί να υπολογίηει τισ διάωορεσ εκωράςεισ ςυγκζντρωςθσ διαλυμάτων και να 

παραςκευάηει διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ. 
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 Ρα κατανοεί τισ αρχζσ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ και να τισ εωαρμόηει ςε διαλφματα 

θλεκτρολυτϊν. 

 Ρα κατανοεί τισ ετερογενείσ ιςορροπίεσ και να υπολογίηει το γινόμενο διαλυτότθτασ 

δυςδιάλυτων αλάτων. 

 Ρα ερμθνεφει το ςχθματιςμό των ενϊςεων ζνταξθσ 

 Ρα γνωρίηει τισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ.  

 Ρα γνωρίηει τισ αρχζσ τθσ ογκομετρικισ και τθσ ςτακμικισ ανάλυςθσ.  

 Ρα γνωρίηει τθν κατθγοριοποίθςθ των κατιόντων ςε ομάδεσ με βάςθ το αντιδραςτιριο 

καταβφκιςθσ. 

 Ρα γνωρίηει βαςικζσ αντιδράςεισ ταυτοποίθςθσ κατιόντων και ανιόντων. 

 Ρα μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ με βάςθ πειραματικά δεδομζνα.  

 Ρα γνωρίηει βαςικζσ πειραματικζσ αρχζσ. 

 Ρα γνωρίηει τθ ςωςτι χριςθ ςκευϊν αναλυτικϊν εργαςτθρίων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενο μακιματοσ:  

 Αντικείμενο τθσ Αναλυτικισ Χθμείασ. 

 Βαςικζσ αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ. 

 Υειραματικό Χωάλμα – Ψφποι Χωάλματοσ. 

 Διαλφματα. Διαλυτότθτα ουςιϊν. Χυγκζντρωςθ διαλυμάτων.  

 Ποριακότθτα και Ξανονικότθτα διαλυμάτων. 

 Λςορροπίεσ αςκενϊν οξζων και βάςεων. 

 Διάςταςθ H2O. Ξλίμακα pH. 

 Ωδρόλυςθ. 

 Φυκμιςτικά διαλφματα. 

 Ετερογενισ χθμικι ιςορροπία. Γινόμενο διαλυτότθτασ. 

 Ξλαςματικι καταβφκιςθ. 
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 Σγκομετρικι Ανάλυςθ 

 Χτακμικι ανάλυςθ 

 Σμάδεσ κατιόντων 

 Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ προςδιοριςμοφ κατιόντων – ανιόντων 

 Ειςαγωγι ςτισ ενϊςεισ ζνταξθσ. 

 Κεωρία Δεςμοφ Χκζνουσ 

 Κεωρία Ξρυςταλλικοφ Υεδίου 

 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (Υαραςκευι προτφπων διαλυμάτων, μελζτθ ιδιοτιτων ρυκμιςτικϊν 

διαλυμάτων, μελζτθ γινομζνου διαλυτότθτασ, ποιοτικι ςτοιχειακι θμιμικροανάλυςθ, κατάταξθ 

κατιόντων ςε ομάδεσ, ανάλυςθ ανιόντων, ογκομετρικι ανάλυςθ, ςτακμικι ανάλυςθ). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 94  

  

φνολοΜαθήματοσ  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 

ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων, ενϊ το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
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Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 

προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 

(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. Crouch, S.R. (2016). Κεμελιϊδεισ Αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ 
(μετάωραςθ 8θσ ζκδοςθσ). Ξωςταράκθσ, Ακινα. 

2. Κζμελθσ, Δ.Γ. (2018). Βαςικζσ Αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ. Ηιτθ, Κεςςαλονίκθ. 
3. Vogel, A.Λ. (1989). QuantitativeChemicalAnalysis, 5thedition, JohnWileyandSonsInc, NewYork. 
4. Vogel, A.Λ. (1979). Textbookofmacroandsemimicroqualitativeinorganicanalysis, 5thedition. 

LongmanInc., NewYork. 
5. Χατηθϊωάννου Κ.Υ. (1990). Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Υοςοτικισ Αναλυτικισ Χθμείασ. Υαν/μίο 

Ακθνϊν, Ακινα. 
6. Χατηθϊωάννου Κ.Υ. (1993). Χθμικι Λςορροπία και Ανόργανθ Υοιοτικι Θμιμικροανάλυςθ, Υαν/μίο 

Ακθνϊν, Ακινα.   
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ  ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ  ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2o  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2  4 
Φροντιςτιριο  2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου (υποχρεωτικό) 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με 

Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτο να καταςτιςει ικανοφσ τουσ ωοιτθτζσ να  αναγνωρίηουν και να κατανοοφν τθ 
δομι και τισ γλωςςικζσ και λοιπζσ ςυμβάςεισ του γραπτοφ και προωορικοφ Ακαδθμαϊκοφ λόγου. 
Ειδικότερα το μάκθμα ςτοχεφει: 

 ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ  ικανότθτασ των ωοιτθτϊν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςε  
ςχζςθ με το ακαδθμαϊκό και το μελλοντικό επαγγελματικό τουσ περιβάλλον  

 ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων κατανόθςθσ μζτριασ δυςκολίασ αυκεντικϊν επιςτθμονικϊν 
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κειμζνων  
 ςτθν ανάπτυξθ προωορικοφ λόγου όπωσ αυτόσ εκωζρεται ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ 

επικοινωνίασ ςε ςχζςθ με το πεδίο επιςτιμθσ του τμιματοσ. 

 ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου  των ωοιτθτϊν ςτθν επιςτθμονικι ορολογία τθσ ειδικότθτάσ 
τουσ 

 ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ των ωοιτθτϊν ςτθν προςζγγιςθ πρωτότυπων επιςτθμονικϊν 
κειμζνων 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 
Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των εξισ γενικϊν ικανοτιτων: 

 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για ανεξάρτθτθ και αυτόβουλθ μάκθςθ 
 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για αυτόνομθ εργαςία 
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ για ομαδικι εργαςία 
 Βελτίωςθ των ςτρατθγικϊν μελζτθσ και τθσ εν γζνει ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ. 

 Ανάπτυξθ ικανότθτασ χριςθσ του διαδικτφου για προςωπικι μελζτθ και ζρευνα 
 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για αυτόνομθ εργαςία 
 Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ ςτθ διαωορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 διδαςκαλία των βαςικϊν δομϊν και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν του ακαδθμαϊκοφ 
λόγου.  

  γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ προωορικοφ και γραπτοφ λόγου όπωσ γραμματικζσ 
αςκιςεισ και αςκιςεισ λεξιλογίου, γραπτζσ εργαςίεσ (essays, papers), προωορικζσ αςκιςεισ 
(presentations, role-plays, debates, discussions) 

 επεξεργαςία αυκεντικϊν κειμζνων και άρκρων μζτριασ/υψθλισ δυςκολίασ (επίπεδο Γ1) 
ςχετικϊν με κζματα τθσ ειδικότθτασ του τμιματοσ 

 ςυςτθματικι εξάςκθςθ  λεξιλογίου (Γενικϊν Αγγλικϊν και Ακαδθμαϊκϊν Αγγλικϊν 
 διερεφνθςθ βιβλιογραωίασ και ςυςτθματικι χριςθ λεξικϊν και άλλων πθγϊν 

 

 Ψο μάκθμα περιζχει ποικίλα αυκεντικά κείμενα από ακαδθμαϊκά βιβλία, επιςτθμονικά 
περιοδικά και ξζνο τφπο τα οποία αναωζρονται ςε κζματα ςυναωι με το αντικείμενο 
ςπουδϊν.  Ψα ωροντιςτθριακά μακιματα περιλαμβάνουν αςκιςεισ και εργαςίεσ ανάπτυξθσ 
προωορικοφ και γραπτοφ λόγου.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα, Αςκιςεισ ςε ομάδεσ εργαςίασ με 
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Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 

 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 Χριςθ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Φροντιςτθριακζσ εργαςίεσ 26 

Ψελικι εξζταςθ 2 
Αυτοτελισ μελζτθ 46 
  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Αγγλικι. 
 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ  που περιλαμβάνει: 
-ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
-ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου 
-κείμενα με κενά 
-κείμενο κατανόθςθσ γραπτοφ κειμζνου 
-ςυγγραωι ζκκεςθσ/περίλθψθσ   
ΙΙ. Υροαιρετικι εργαςία (30%) με υποχρεωτικι προωορικι 
παρουςίαςθ, ατομικι ι ομαδικι, ςε κζμα ςχετικό με το 
αντικείμενο ςπουδϊν.  
Χθμείωςθ: Ψο ποςοςτό τθσ γραπτισ εξζταςθσ είναι 70% ςε 
περίπτωςθ που κάποιοσ ωοιτθτισ επιλζξει να επωωελθκεί 
από τθν πρόταςθ (II) 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βαγιανόσ, Λ. (1985) Επίτομο γεωπονικό ελλθνοαγγλικό λεξικό 
2. Ξανναβάσ, Ξ  Αγγλοελλθνικό λεξικό χθμικϊν όρων 
3. StavropoulosD.N and A.S. Hornby, Oxford English-Greek Learner’s Dictionary, OUP 
4. McCarthy, M. &F. O’Deil (2016) Academic Vocabulary in Use, 2nd edition. CUP. 
5. Glendinning,E. &  B.Holmstrom (2004) Study Reading. A course in Reading Skills for 
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Academic Purposes. CUP 
6. The New General Service List (2013): the most frequent words in English: 

http://www.newgeneralservicelist.org/  
7. Individualised practice on the New General Service List http://quizlet.com/class/821915/ 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΡΛΞΘ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ:  

http://quizlet.com/class/821915/
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 ζχει κατανοιςει τθ ςθμαςία των μικροοργανιςμϊν για το περιβάλλον, τθν παραγωγι 

τροωίμων, τθ γεωργία, τθν παραγωγι ενζργειασ, τθν υγεία του ανκρϊπου κ.ά. 

 ζχει κατανοιςει τθ βιολογία του μικροβιακοφ κυττάρου (δομι και λειτουργία) τόςο του 

προκαρυωτικοφ (βακτιρια και αρχαία) όςο και του ευκαρυωτκοφ (πρωτόηωα, ηφμεσ, 

μφκθτεσ)  

 γνωρίηει να παρατθρεί μικροοργανιςμοφσ ςτο μικροςκόπιο (δθμιουργία 

παραςκευάςματοσ, χρϊςθ, μικροςκόπθςθ), 

 γνωρίηει τθν κρζψθ των μικροβιακϊν κυττάρων, το πϊσ δθμιουργείται μια μικροβιακι 

καλλιζργεια ςτο εργαςτιριο (κρεπτικά υλικά, αποςτείρωςθ, εμβολιαςμόσ, επϊαςθ) και 

πϊσ αυτι διατθρείται αμιγισ (αςθπτικζσ ςυνκικεσ), 

 γνωρίηει να εκτιμά τον πλθκυςμό μιασ μικροβιακισ καλλιζργειασ ςτο εργαςτιριο και ζχει 

κατανοιςει τθν καμπφλθ ανάπτυξθσ ενόσ μικροοργανιςμοφ ςε ζνα κλειςτό ςφςτθμα 

καλλιζργειασ, 

 ζχει κατανοιςει τον τρόπο που οι κφριοι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ (π.χ. κερμοκραςία, 

pH, ενεργότθτα νεροφ, οξυγόνο) αλλά και χθμικοί παράγοντεσ (αντιβιοτικά, αντιςθπτικά, 

απολυμαντικά)   επθρεάηουν τθ μικροβιακι αφξθςθ, 

  γνωρίηουν με ποια εργαλεία μελετϊνται οι ωυλογενετικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

μικροοργανιςμϊν και ποιεσ είναι αυτζσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι ςτθν Πικροβιολογία - Χθμαςία των μικροοργανιςμϊν 
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 Λςτορικά ςτοιχεία μικροβιολογικϊν ανακαλφψεων 

 Δομι και λειτουργία προκαρυωτικοφ κυττάρου 

 Πικροςκοπικι παρατιρθςθ μικροβιακϊν κυττάρων 

 Κρζψθ και μεταβολιςμόσ μικροοργανιςμϊν - μικροβιακι καλλιζργεια  

 Πικροβιακι αφξθςθ και επίδραςθ περιβαλλοντικϊν παραγόντων ςε αυτι  

 Πικροβιακι εξζλιξθ και ςυςτθματικι 

 Δομι και λειτουργία ευκαρυωτικοφ κυττάρου  

 Πορωολογία, αναπαραγωγι και ταξινόμθςθ μυκιτων  

 Ειςαγωγικά ςτοιχεία για τουσ ιοφσ 

 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ πάνω ςε κζματα που πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν 

καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ (Υαραςκευι κρεπτικϊν υλικϊν, αποςτείρωςθ, 

εμβολιαςμοί, μικροςκοπικι παρατιρθςθ, μζτρθςθ μικροβιακοφ πλθκυςμοφ ςε υγρι 

εργαςτθριακι καλλιζργεια κ.ά.) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο ι ςτο εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

35 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 59 

  

φνολοΜαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ. 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. MadiganM.T., MartinkoJ.M., ParkerJ. (2018) Brock Βιολογία των μικροοργανιςμϊν, Ψόμοσ Λ., 

Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ.  

2. TortoraG.J., FunkeB.R., CaseC.L. (2017) Ειςαγωγι ςτθ μικροβιολογία, Εκδόςεισ Υαςχαλίδθσ 

3. Ξφρτςου-Ξαραγκοφνθ Α. (2012) Γενικι Πικροβιολογία, Εκδόςεισ UNIBOOKS ΛΞΕ 

4. Ρεραντηισ Θ. (2015) Πικροβιολογία, Εκδόςεισ Ζμβρυο  

5. Willey J., Sherwood L., Woolverton C.J. (2016) Prescott’s Microbiology, 10th Edition, McGraw-Hill 

Education 

6. Brown A.F. (2016) BENSON’S Microbiological applications: Laboratory manual in general 

microbiology, 14th Ed. McGraw Hill. 
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΛΣΧΘΠΕΛΑ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6  
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(7) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 
1. Ρα μπορεί να αναγνωρίηει τα βαςικά βιομόρια (υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λιπίδια, 

νουκλεϊκά οξζα) και να γνωρίηει τθ χθμικι ςφςταςθ, δομι και λειτουργία τουσ.  
2. Ρα μπορεί να κατατάςςει τισ πρωτεΐνεσ ςε κατθγορίεσ με βάςθ τθ δομι τουσ και τισ 

λειτουργίεσ των κφριων μελϊν κάκε κατθγορίασ. 
3. Ρα γνωρίηει τουσ μθχανιςμοφσ των ενηυμικϊν αντιδράςεων και να προςδιορίηει τισ 

κινθτικζσ ςτακερζσ τουσ.  
4. Ρα γνωρίηει τα είδθ και τισ ιδιότθτεσ των λιπιδίων 
5. Ρα γνωρίηει τθ ςφςταςθ των βιολογικϊν μεμβρανϊν και το ρόλο τουσ 
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6. Ρα γνωρίηει τθ δομι των νουκλεϊνικϊν οξζων και το ρόλο τουσ 
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι.  
 Ρερό και ςυςτιματα ρφκμιςθσ του pH των οργανιςμϊν.  
 Πορωολογία κυττάρου.  

 Χθμεία, δομι και ιδιότθτεσ βιομορίων (πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιποειδι, νουκλεϊνικά οξζα). 
 Αμινοξζα.  
 Υεπτίδια, ολιγοπεπτίδια και πολυπεπτίδια 
 Υεπτιδικόσ δεςμόσ 

 Υρωτεΐνεσ. Δομι πρωτεϊνϊν.  
 Λδιότθτεσ πρωτεϊνϊν.  
 Ζνηυμα, ςυνζνηυμα, μθχανιςμόσ δράςθσ των ενηφμων και ςυνενηφμων. 
 Ξινθτικι ενηυμικϊν αντιδράςεων, ενηυμικοί αναςτολζσ και αλλοςτερικά ζνηυμα.  

 Ωδατάνκρακεσ, Χθμικι ςφςταςθ, δομι. Σλιγοςακχαρίτεσ, πολυςακχαρίτεσ, γλυκοηαμινογλυ-
κάνεσ. Γλυκοπρωτεΐνεσ, πρωτεογλυκάνεσ. 

 Οιπίδια – Είδθ λιπιδίων - Λδιότθτεσ 
 Βιολογικζσ Πεμβράνεσ – Χφςταςθ - Λδιότθτεσ 

 Ρουκλεοτίδια και νουκλεϊνικά οξζα 
 Ξατθγορίεσ νουκλεϊνικϊν οξζων – Δομι – Ψα μόρια του DNA και του RNA.  
 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ πρωτεϊνϊν, απομόνωςθ πρωτεϊνϊν, 

ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ πρωτεϊνϊν, κινθτικι τθσ όξινθσ ωωςωατάςθσ, μετουςίωςθ πρωτεϊνϊν, 
οξειδοαναγωγικά ζνηυμα, θλεκτροωόρθςθ πρωτεϊνϊν, λιπίδια, απομόνωςθ DNA).).   

 

(9) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 
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αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

35 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 59 

  
φνολοΜαθήματοσ  150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και 

ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ κεωρίασ, ενϊ το εργαςτθριακό 

μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται μζςω γραπτϊν εργαςιϊν - 

αναωορϊν των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και  

προωορικι – πρακτικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 

προχπόκεςθ και οι δφο να είναι τουλάχιςτον πζντε (5). 

 

(10) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Nelson, D. Cox, M. (2018). Lehninger's Βαςικζσ Αρχζσ Βιοχθμείασ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 
2. Berg, J.M., Tymoczko, J.L.,Stryer, L. (2018). Βιοχθμεία-ΒαςικζσΑρχζσ. BROKEN HILL PUBLISHERS 
LTD. 
3. Clark, J., Switzer, R. (2007). Πειραματικι Βιοχθμεία. ΛΨΕ-Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 
4. Ξατινάκθσ, Υ. (2004). Βιοχθμεία. Εκδόςεισ Ζμβρυο, Ακινα.  
5. Γεωργάτςοσ, Λ.Γ. (2005). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. Χ. Γιαχοφδθ & ΧΛΑ Σ.Ε. Κεςςαλονίκθ. 
6. Διαμαντίδθσ, Γ. (2017). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. UniversityStudioPress. Κεςςανολίκθ. 
7. Δθμόπουλοσ, Ξ.Α. - Αντωνοποφλου, Χ. (2009). Βαςικι Βιοχθμεία, Ακινα.  



 

 
56 

 

ΦΤΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2  5 
Φροντιςτιριο 1 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Ρα μπορεί να περιγράωει τουσ νόμουσ των ιδανικϊν αερίων και να εωαρμόηει τθν 

καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων. 

 Ρα μπορεί να κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Κερμοδυναμικισ και να γράωει και να 

αναπτφςςει τουσ βαςικοφσ Ρόμουσ πάνω ςτουσ οποίουσ αυτι ςτθρίηεται.  

 Ρα μπορεί να υπολογίηει κερμοδυναμικζσ ποςότθτεσ ςε διάωορεσ διεργαςίεσ. 

 Ρα μπορεί να κατανοεί τισ ιςορροπίεσ ωάςεων και τισ μεταβολζσ ςτισ τρεισ καταςτάςεισ τθσ 

φλθσ. 

 Ρα μπορεί να υπολογίηει τθν ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ ςε μια χθμικι αντίδραςθ. 
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 Ρα μπορεί να προςδιορίηει τθν ταχφτθτα χθμικϊν αντιδράςεων και να βρίςκει τθν τάξθ 

μιασ χθμικισ αντίδραςθσ από πειραματικά δεδομζνα. 

 Ρα ζχει κατανοιςει το ωαινόμενο τθσ θλεκτρικισ διπλοςτοιβάδασ και τθ ςθμαςία του ςτθ 

μζτρθςθ του δυναμικοφ ενόσ θλεκτροχθμικοφ ςτοιχείου. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Λδιότθτεσ των αερίων. Ξαταςτατικι εξίςωςθ ιδανικϊν αερίων.  

 Υρϊτοσ Ρόμοσ τθσ Κερμοδυναμικισ. Ζργο και κερμότθτα. 
 Ζργο αδιαβατικισ μεταβολισ.  
 Κερμοχθμεία. 
 Δεφτεροσ Ρόμοσ τθσ Κερμοδυναμικισ.  
 Απόδοςθ κερμικϊν μθχανϊν. Χυνδυαςμόσ πρϊτου και δεφτερου νόμου.  

 Φυςικζσ μεταβολζσ κακαρϊν ουςιϊν. Φυςικζσ μεταβολζσ απλϊν μιγμάτων.  
 Σ κανόνασ των ωάςεων. Αλλαγι καταςτάςεων. 
 Υροςκετικζσ ιδιότθτεσ 
 Χθμικι ιςορροπία. Χτακερζσ χθμικισ ιςορροπίασ και μεταβολζσ με τθ κερμοκραςία και τθν 

πίεςθ. 
 Ξινθτικι χθμικϊν αντιδράςεων. Ξινθτικζσ εξιςϊςεισ. Ψαχφτθτα χθμικϊν αντιδράςεων. 

Ξινθτικι ενηυμικϊν αντιδράςεων. 

 Ειςαγωγι ςτθν Θλεκτροχθμεία.  
 Αγωγιμότθτα και ιοντικι ιςορροπία. Φυκμιςτικά διαλφματα. Δείκτεσ. 
 Θλεκτροχθμικά ςτοιχεία 
 Θλεκτρικι διπλοςτοιβάδα 
 Θλεκτροχθμικι κινθτικι 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιρια 13 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 84  

  
φνολοΜαθήματοσ 125  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Atkins, W. P., de Paula J. (2014). Φυςικοχθμεία. Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ 
2. Ξατςάνοσ Ρ. Α. (1990). Φυςικοχθμεία Βαςικι Θεϊρθςθ. Εκδόςεισ Υαπαηιςθ, Ακινα. 
3. Ξαραϊςκάκθσ Γ.Χ. (1998). Φυςικοχθμεία. Εκδόςεισ Ψραυλόσ, Ακινα. 
4. Mc Quarrie A.D., Simon J.D. (1997). Physical Chemistry. A Molecular Approach. 

UniversityScienceBook. 
5. Moore W.J. (1981). Physical Chemistry. Longman N.J.  
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ  αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ:  

 Ξατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ τθσ 
Επιςτιμθσ και Ψεχνολογίασ Ψροωίμων. 

 Ξατανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ που εωαρμόηεται για τθν ανάλυςθ των πειραματικϊν δεδομζνων 

 Λκανότθτα εωαρμογισ ςτατιςτικϊν προγραμμάτων με τθ χριςθ Θ/Ω  
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Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Α) Θεωρητικό μζροσ 
Ενότθτα  1: Βαςικζσ ζννοιεσ Χτατιςτικισ (Υλθκυςμόσ, Δείγμα, Πεταβλθτζσ), Ξλίμακεσ Πζτρθςθσ, 
Δείκτεσ. Ψεχνικζσ Δειγματολθψίασ (Απλι τυχαία, ςυςτθματικι, ςτρωματοποιθμζνθ και κατά 
ςυςτάδεσ) 
Ενότθτα 2: Σργάνωςθ και Υαρουςίαςθ δεδομζνων (Υίνακεσ Χυχνοτιτων και Γραωιματα). 
Ενότθτα 3: Αρικμθτικά περιγραωικά μζτρα: Πζτρα κεντρικισ τάςθσ (Πζςοσ Αρικμθτικόσ, Διάμεςοσ, 
επικρατοφςα τιμι), Πζτρα μεταβλθτότθτασ (διαςπορά, τυπικι απόκλιςθ), ςυντελεςτισ 
μεταβλθτότθτασ, Ψεταρτθμόρια, ακραίεσ τιμζσ, η-τιμζσ, Πζτρα Οοξότθτασ και Ξφρτωςθσ.  
Ενότθτα 4: Χτοιχεία Υικανοτιτων (Δειγματοχϊροσ, ενδεχόμενα, Υικανότθτα κατά Laplace και 
πικανότθτα ςαν όριο ςχετικισ ςυχνότθτασ, Αξιϊματα Kolmogorov, Ρόμοσ, Υολλαπλαςιαςτικόσ 
Ρόμοσ, Χτοιχεία Χυνδυαςτικισ).  
Ενότθτα 5: Ψυχαίεσ μεταβλθτζσ (διακριτζσ και ςυνεχείσ), Χυναρτιςεισ πικανότθτασ, Χυναρτιςεισ 
πυκνότθτασ πικανότθτασ, Λδιότθτεσ και εωαρμογζσ. Αναμενόμενθ τιμι και διακφμανςθ τυχαίων 
μεταβλθτϊν, Ακροιςτικζσ κατανομζσ.  
Ενότθτα 6: Διακριτζσ Ξατανομζσ: Διωνυμικι και Poisson. Χυνεχείσ κατανομζσ, Ξανονικι. 
Ενότθτα 7: Α) Ξατανομζσ δειγματολθψίασ, Ξεντρικό οριακό κεϊρθμα, ςθμειακζσ εκτιμιτριεσ και 
διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. Β)Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ μζςθσ τιμισ, διαςποράσ και αναλογιϊν. 
Ενότθτα 8: Ζλεγχοι υποκζςεων: Είδθ ςωαλμάτων (τφπου Λ και ΛΛ), επίπεδο ςθμαντικότθτασ, δφναμθ 
ελζγχου, επιλογι κατάλλθλθσ ςτατιςτικισ, διαδικαςία απόωαςθσ, αμωίπλευροι και μονόπλευροι 
ζλεγχοι.   
Ενότθτα 9: Ζλεγχοι Ωποκζςεων μζςθσ τιμισ και αναλογίασ ενόσ πλθκυςμοφ. 
Ενότθτα 10: Α) Ζλεγχοι Ωποκζςεων ιςότθτασ μζςθσ τιμισ δφο πλθκυςμϊν (t-test ανεξαρτιτων και t-
test ηευγαρωτϊν δειγμάτων). Β) Ανάλυςθ διακφμανςθσ ενόσ παράγοντα (ANOVA). 
Ενότθτα 11: Α) Υίνακεσ ςυνάωειασ και ζλεγχοσ ανεξαρτθςίασ δφο κατθγορικϊν μεταβλθτϊν 
(chisquaretest). Β) Ζλεγχοσ κανονικότθτασ των δεδομζνων 
Ενότθτα 12: Α) Χυςχζτιςθ, ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ και διάγραμμα διαςποράσ (scatter-plot), Β) Απλό 
Γραμμικό Ωπόδειγμα: υποκζςεισ, εκτίμθςθ παραμζτρων (μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων), ζλεγχοι 
ςθμαντικότθτασ παραμζτρων, ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ, Υροβλζψεισ. 
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Ενότθτα 13: Υολλαπλό Γραμμικό Ωπόδειγμα: εκτίμθςθ παραμζτρων (μζκοδοσ ελαχίςτων 
τετραγϊνων) , προςαρμοςμζνοσ ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ, χριςθ dummy μεταβλθτϊν. 
 
Β) Εργαςτήριο τατιςτική 
Εωαρμογι των ςτατιςτικϊν μεκόδων ανάλυςθσ των ςτοιχείων με τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ 
λογιςμικοφ προγράμματοσ (SPSS) ι του προγράμματοσ Excel με το πρόςκετο DataAnalysis. 
Εκμάκθςθ των εντολϊν για τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων (πίνακεσ και γραωιματα) κακϊσ και 
των αρικμθτικϊν μζτρων τθσ περιγραωικισ ςτατιςτικισ. Επίςθσ εκμάκθςθ των διαδικαςιϊν 
επιλογισ τυχαίου δείγματοσ, τθσ εωαρμογισ των ελζγχων υποκζςεων ενόσ ι  δφο δειγμάτων (t test), 
τθσ ανάλυςθσ διαςποράσ (ANOVA) κακϊσ τθσ εκτίμθςθσ των παραμζτρων του απλοφ και πολλαπλοφ 
γραμμικοφ υποδείγματοσ. Για τθν εωαρμογι των ανωτζρω τεχνικϊν ςε υπολογιςτικό περιβάλλον, 
κα χρθςιμοποιθκοφν παραδείγματα και δεδομζνα που μελετά θ Επιςτιμθ τεχνολογίασ των 
Ψροωίμων και Διατροωισ. 
Ψίτλοι Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων: 
1. Χυλλογι δεδομζνων από αντιπροςωπευτικό δείγμα ωοιτθτϊν ςχετικϊν με τθν Επιςτιμθ 
Ψροωίμων 
και Διατροωισ (ανκρωπομετρικά χαρακτθριςτικά, ςυνικειεσ διατροωισ κ.α.) 
2. Ειςαγωγι των δεδομζνων  ςε αρχείο και κακοριςμόσ των ποιοτικϊν και των ποςοτικϊν 
μεταβλθτϊν 
3. Υαρουςίαςθ των δεδομζνων ςε πίνακεσ και καταςκευι γραωθμάτων (ραβδόγραμμα, διάγραμμα 
πίτασ, ιςτόγραμμα) 
4. Ωπολογιςμόσ αρικμθτικϊν περιγραωικϊν μζτρων (μζςθ τιμι, διαςπορά, τυπικι απόκλιςθ, 
ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ) και ερμθνεία. Εφρεςθ ακραίων τιμϊν 
5. Ζλεγχοσ μζςθσ τιμισ και αναλογίασ για ζνα δείγμα  
6. Ζλεγχοσ t-test δφο δειγμάτων (ανεξάρτθτα και ηευγαρωτά-ςυςχετιςμζνα) 
7. Ανάλυςθ διακφμανςθσ ενόσ παράγοντα (ANOVA) 
8. Ζλεγχοσ χ-τετράγωνο για τθν ανεξαρτθςία δφο κατθγορικϊν μεταβλθτϊν 
9. Ωπολογιςμόσ ςυντελεςτι ςυςχζτιςθ δφο ποςοτικϊν μεταβλθτϊν και διάγραμμα διαςποράσ 
(scatter-plot)  
10. Απλι γραμμικι παλινδρόμθςθ με τθν χριςθ των δεδομζνων από τθν Εργαςία 1. ςυντελεςτισ 
προςδιοριςμοφ, Υροβλζψεισ 
11. Υολλαπλι γραμμικι παλινδρόμθςθ με τθν χριςθ των δεδομζνων από τθν Εργαςία 1 και χριςθ 
dummy μεταβλθτϊν. Ωπολογιςμόσ προςαρμοςμζνου ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο ι ςτο εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 
 Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθ διαδικτφου 

 Χριςθ υπολογιςτϊν 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 94 
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Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 Γραπτι τελικι εξζταςθ ςτο κεωρθτικό μζροσ του 
μακιματοσ 

 Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται μζςω 
γραπτϊν εργαςιϊν - αναωορϊν των εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του 
εξαμινου και  γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ και οι δφο να είναι τουλάχιςτον πζντε (5). 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Levine D.M., Szabat K.A., Stephan D.F, (επιμζλειαΓΛΑΞΣΩΠΑΨΣΧ). Χτατιςτικι. Broken Hill 

Publishers Ltd., 2017. ISBN 978-9963-274-63-5 

2. Berenson L. M., Levine M. D., Szabat A. K. Βαςικζσ Αρχζσ Χτατιςτικισ για Επιχειριςεισ-

Ζννοιεσ και Εωαρμογζσ, Broken Hill Publishers Ltd., 2018. ISBN: 9789963274321 

3. Diamond Ian, Jefferies Julie.   Αρχίηοντασ τθ ςτατιςτικι,  Εκδόςεισ Υαπαηιςθ, 2006. 

ISBN: 9600219524. 

4. Moore D., McCabe G., Craig B. . Introduction to the Practice of Statistics (7th edition). 

Publisher:  Freeman,2012. ISBN-10: 1429286644. 

5. Larson R. , Farber B. Elementary Statistics: Picturing the World (5 edition). 

Publisher: Pearson, 2010. ISBN-10: 0321709977. 

6. Weiss N. Introductory Statistics (9 edition). Publisher: Pearson, 2010. ISBN-10: 0321740459. 

7. Mann P. Introductory Statistics.  John Wiley & Sons 2010. ISBN-10: 0470505834. 
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ΑΡΧΕ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΦΧΕΧ ΥΣΛΣΨΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 
 κατανοοφν  τθν ορκι προςζγγιςθ τθσ κεωρίασ τθσ ποιότθτασ που αωορά ςτθν ενςωμάτωςι 

τθσ ςτα προϊόντα από τθν αρχι (built-in quality) 
 αντιλαμβάνεται τθ ςθμαςία του ποιοτικοφ ελζγχου των τροωίμων 
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 κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ του ποιοτικοφ ελζγχου των τροωίμων 
 γνωρίηουν τθν μεκοδολογία και ορολογία, εκτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ 
 οργανϊνουν και διαχειρίηονται, με αποτελεςματικό τρόπο, ελζγχουσ εκτίμθςθσ και 

βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 
 ςτοχεφουν ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων ποιότθτασ 
 εωαρμόηουν αρχζσ τθσ ςτατιςτικισ ςτθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του ποιοτικοφ ελζγχου τροωίμων 

 Κεωρίεσ ποιότθτασ 

 Υοιοτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων - Χυντελεςτζσ ποιότθτασ 

 Ειςαγωγι ςτο ςτατιςτικό ζλεγχο ποιότθτασ τροωίμων 

 Ανάλυςθ δεδομζνων και δειγματολθψία - Χχζδια δειγματολθψίασ τροωίμων 

 Χτατιςτικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ τροωίμων με τθ χριςθ των διαγραμμάτων ελζγχου 

 Ανάλυςθ ικανότθτασ παραγωγικισ διαδικαςίασ τροωίμων 

 Επίλυςθ προβλθμάτων ποιοτικοφ ελζγχου τροωίμων και βελτίωςθσ ποιότθτασ 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 
 Power Point 

 Χφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθ λογιςμικϊν ςτατιςτικοφ ελζγχου τθσ 

ποιότθτασ των τροωίμων 

 Χριςθ διαδικτφου 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 

  

φνολοΜαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

 

Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) ςτα Ελλθνικά που 
περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ Υολλαπλισ Επιλογισ (50%) 

 Ερωτιςεισ Χφντομθσ Απάντθςθσ (20%) 

 Επίλυςθ Υροβλθμάτων (30%) 
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Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Αρβανιτογιάννθσ Λωάννθσ Χ., Βαρηάκασ Κεόδωροσ Χ., Ψηίωα Ξωνςταντίνα (2008|. 

Ζλεγχοσ ποιότθτασ τροωίμων, Εκδόςεισ Χταμοφλθ 

2. Γεϊργιοσ Δ. Ξαραουλάνθσ (2005). Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςτισ 

βιομθχανίεσ τροωίμων, Εκδόςεισ Χταμοφλθ 

3. Bourne, M.C. (2002). Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement, 2nd 

edition. New York: Academic Press. 

4. García Jaime Cristina (2017). Food Quality Control: Methods, Importance and Latest 

Measures. Delve Publishing 

5. Herschdoerfer S (1968). Quality Control in the Food Industry. New York: Academic Press 

6. Multon J.-L. (1996). Quality Control for Food and Agricultural Products. New York: Wiley 

- vch 
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΙΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ305 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΟΛΞΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ ΛΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2  4 
Φροντιςτιριο 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου (υποχρεωτικό) 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτο να αναπτφξει ςε επίπεδο Γ1/Γ2 τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των ωοιτθτϊν 
και να τουσ καταςτιςει ικανοφσ να  κατανοοφν  και να χειρίηονται επιςτθμονικό Αγγλικό λόγο ςε 
όλεσ του τισ μορωζσ αναωορικά με τον τομζα ςπουδϊν τουσ. Ειδικότερα το μάκθμα ςτοχεφει: 

 ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ του επιπζδου των ωοιτθτϊν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και τθν 
επιςτθμονικι ορολογία τθσ ειδικότθτάσ τουσ  

 ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων κατανόθςθσ, ςφνκεςθσ και διατφπωςθσ γραπτοφ και 
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προωορικοφ  λόγου όπωσ αυτόσ εκωζρεται ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ 
ςε ςχζςθ με το πεδίο επιςτιμθσ του τμιματοσ  

 ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ  ικανότθτασ των ωοιτθτϊν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
ςε  ςχζςθ με το ακαδθμαϊκό και το μελλοντικό επαγγελματικό τουσ περιβάλλον  

 ςτθν κατανόθςθ των λεξιλογικϊν, γραμματικϊν, ςυντακτικϊν δομϊν και ςυμβάςεων 
ςτον Αγγλικό ακαδθμαϊκό λόγο  

 ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων πραγματοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ προωορικισ 
παρουςίαςθσ κεμάτων τθσ ςχετικισ ειδικότθτασ 

 ςτθν εκμάκθςθ τεχνικϊν ςυγγραωισ και επικοινωνίασ που διζπουν τα 
ακαδθμαϊκά/επιςτθμονικά κείμενα 

 ςτθ δθμιουργία υπόβακρου για τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ 
των ωοιτθτϊν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
Επίδραςθ των παραμζτρων επεξεργαςίασ ςτθν 
ποιότθτα/αςφάλεια τροφίμων 
 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ των εξισ γενικϊν ικανοτιτων: 

 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για ανεξάρτθτθ και αυτόβουλθ μάκθςθ 
 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για αυτόνομθ εργαςία 
 Ανάπτυξθ ικανότθτασ για ομαδικι εργαςία 
 Βελτίωςθ των ςτρατθγικϊν μελζτθσ και τθσ εν γζνει ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ. 

 Ανάπτυξθ ικανότθτασ χριςθσ του διαδικτφου για προςωπικι μελζτθ και ζρευνα 
 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για αυτόνομθ εργαςία 
 Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ ςτθ διαωορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
 διδαςκαλία και εξάςκθςθ  γραμματικϊν/ςυντακτικϊν/λεξιλογικϊν χαρακτθριςτικϊν του ακαδθμαϊκοφ  

λόγου 
 κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ, κατανόθςθσ και ανάλυςθσ επιςτθμονικϊν άρκρων και  

αποςπαςμάτων επιςτθμονικϊν βιβλίων με περιεχόμενο ςχετικό με το αντικείμενο ςπουδϊν τουσ  

 ανάλυςθ τθσ δομισ επιςτθμονικϊν άρκρων 
 ςυγγραωι μζτριασ ζκταςθσ  ακαδθμαϊκϊν και τεχνικϊν κειμζνων (academic/scientificwriting)   
 παρουςίαςθ και διδαςκαλία των γλωςςικϊν δομϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα τεχνικά/επιςτθμονικά   

κείμενα (περιγραωι, ςφγκριςθ, ανάλυςθ, τεκμθρίωςθ κτλ) 
Ψο διδακτικό υλικό αποτελείται από ποικίλα αυκεντικά κείμενα από ακαδθμαϊκά βιβλία και επιςτθμονικά  
περιοδικά. Ψα επιςτθμονικά κζματα επιλζγονται από μια ευρεία κεματολογία που άπτεται του  
αντικειμζνου ςπουδϊν των ωοιτθτϊν όπωσ χθμεία τροωίμων, μικροβιολογία τροωίμων, επεξεργαςία και  
αςωάλεια τροωίμων κτλ. Ψα μακιματα επίςθσ περιλαμβάνουν ΨΥΕ για τθν αναηιτθςθ πλθροωοριϊν και  πολυμζςα ( βιντεοδιαλζξεισ, 
ντοκιμαντζρ κτλ). Ψα ωροντιςτθριακά μακιματα περιλαμβάνουν αςκιςεισ και εργαςίεσ  
προωορικοφ και γραπτοφ λόγου αντίςτοιχεσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ.  
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα, Αςκιςεισ ςε ομάδεσ εργαςίασ με 
ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 
 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 

εωαρμογϊν 
Χριςθ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 
Ψελικι εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 46 
  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Αγγλικι 
 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ  που περιλαμβάνει: 
-ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
-ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου 
-κείμενα με κενά 
-κείμενο κατανόθςθσ γραπτοφ κειμζνου 
-ςυγγραωι ζκκεςθσ/περίλθψθσ   
ΙΙ. Υροαιρετικι εργαςία (30%) με υποχρεωτικι προωορικι 
παρουςίαςθ, ατομικι ι ομαδικι, ςε κζμα ςχετικό με το 
αντικείμενο ςπουδϊν.  
Χθμείωςθ: Ψο ποςοςτό τθσ γραπτισ εξζταςθσ είναι 70% ςε 
περίπτωςθ που κάποιοσ ωοιτθτισ επιλζξει να επωωελθκεί 
από τθν πρόταςθ (II) 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ξανναβάσ, Ξ. Αγγλοελλθνικό λεξικό χθμικϊν όρων 
2. Bailey, S. (2011) Academic Writing. A Handbook for International Students . Routledge  
3. Morley, J., Doyle,P. &K. Pople (2007) University Writing Course. Express Publishing 
4. Longman Dictionary of Contemporary English Online: https://www.ldoceonline.com/ 
5. Reading skills for academic study: http://www.uefap.com/reading/readfram.htm 
6. British Council academic writing, grammar, and other resources: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/writing 
7. http://www.fda.gov/  (FDA, Food and Drug Administration) 
8. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm (EFSA, European 

Food Safety Authority) 
9. http://www.who.int/en/  (WHO, World Health Organization) 

 

https://www.ldoceonline.com/
http://www.fda.gov/
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
http://www.who.int/en/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ETT306 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Γενικϊν γνϊςεων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μαθήματοσ είναι η κατανόηςη από τουσ φοιτητζσ των παρακάτω θεμάτων:  
Ξατανόθςθ των τεχνικϊν τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ και εξοικείωςθ με τθν εωαρμογι τουσ ςτθ 
Βιομθχανία Ψροωίμων 
Γνωριμία με τθν παραγωγι και κατανάλωςθ και αναςκόπθςθ των τεχνικϊν που χρθςιμοποιοφνται 
ςτθν εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ και προςωοράσ 
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Διαμόρωωςθ τιμϊν ςτθ βιομθχανία τροωίμων, με ζμωαςθ ςτο χϊρο και το χρόνο, εποχικότθτα 
και αποκζματα, τισ επιδράςεισ του τόπου εγκατάςταςθσ, κακοριςμόσ τιμϊν και περικωρίων 
κζρδουσ 
Γνωριμία τθσ αγοράσ: λειτουργία, μζλλον, αποτελεςματικότθτα 
Ξατανόθςθ των αρχϊν τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ ςτθ Βιομθχανία τροωίμων  
Ξατανόθςθ των ικανοτιτων που χαρακτθρίηουν τον διαχειριςτι  
Ξατανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ ικανότθτασ του διοικοφντοσ ςτον ςυνδυαςμό και παρουςίαςθ 
οικονομικϊν ςτοιχείων  
Επικεντρωςθ ςτισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων και διαχείριςθσ  
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων παρουςίαςθσ οικονομικϊν αναωορϊν  
Υροετοιμαςία και χρθςιμοποίθςθ εςωτερικϊν οικονομικϊν και διοικθτικϊν πλθροωοριϊν  
 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περαιτζρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Υεριγραωι: Αρχζσ οικονομικισ, οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των βιομθχανιϊν τροωίμων. 
Δυνατότθτεσ και ςπουδαιότθτα τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ διοίκθςθσ και οικονομικϊν. Διαδικαςίεσ 
οργάνωςθσ επιχειριςεων.  
Σικονομικι ανάλυςθ για τισ βιομθχανίεσ τροωίμων. Κεωρίεσ κατανάλωςθσ και παραγωγισ. 
Εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ και προςωοράσ. Διαμόρωωςθ τιμϊν. Εποχικότθτα και αποκζματα. Επίδραςθ 
τθσ τοποκεςίασ. Αγορζσ, διαμόρωωςθ αγοράσ, δοκιμζσ αποτελεςματικότθτασ αγοράσ.  
 
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει:  
Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ και Διαχείριςθ  
Οειτουργίεσ τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ  
Δομζσ επιχειριςεων  
Χρθματοοικονομικι: Ανάλυςθ – Ερμθνεία  
Ξζρδθ και ηθμιζσ  
Υροετοιμαςία και χριςθ λογιςτικϊν ςτοιχείων  
Ξατάρτιςθ προχπολογιςμοφ  
Αξιολόγθςθ επενδφςεων ςτθ Βιομθχανία Ψροωίμων  
Ανάλυςθ επενδυτικϊν αποωάςεων  
Επενδφςεισ και διαςωάλιςθ κεωαλαίων  
Ανάλυςθ των ρίςκων. Εωαρμογζσ  
Χρθματοοικονομικι διαχείριςθ και ρόλοσ Σικονομικϊν Διαχειριςτϊν  
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Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ προςωοράσ και ηιτθςθσ  
Θ κεωρία τθσ κατανάλωςθσ.  
Εωαρμοςμζνθσ ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ  
- Από τθν κεωρία ςτθν πράξθ  
- Χρονικζσ ςειρζσ  
- Πελζτεσ προχπολογιςμοφ των νοικοκυριϊν  
Θ κεωρία τθσ παραγωγισ  
Εωαρμοςμζνθ ανάλυςθ τθσ παραγωγισ  
- Χυναρτιςεισ παραγωγισ  
- Χυναρτιςεισ κόςτουσ  
- Χυναρτιςεισ κζρδουσ  
- Χυναρτιςεισ προμικειασ - προςωοράσ  
Διαμόρωωςθ τιμϊν ςτισ αγορζσ τροωίμων  
Χχζςθ τιμϊν και βάκουσ χρόνου  
- Ψάςεισ και κφκλοι τιμϊν  
- Αναπτφξεισ ςτο μοντζλο ςταχυοφ – ιςτοφ (cob – web model)  
- Εποχικι διακφμανςθ τιμϊν και αποκικευςθ  
Χχζςθ τιμϊν και αγοράσ.  
- Εμπόριο μεταξφ δφο χωρϊν  
- Εμπόριο μεταξφ πολλϊν χωρϊν  
- Ψο μοντζλο των μεταωορϊν  
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 
μζςα 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 
  
  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 

 
Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
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Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary (2017). Διοίκθςθ επιχειριςεων, Αρχζσ 
και εωαρμογζσ. ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ 

2. WilliamsKate,JohnsonBob (2005). Ειςαγωγι ςτο μάνατημεντ, Ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ 
ανάπτυξθσ. ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ 

3. Χτειακάκθσ Εμμανουιλ- Ξωωίδθσ Ρίκοσ (2016).Διοίκθςθ Υαραγωγισ και Ωπθρεςιϊν. 
ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΨΗΛΣΟΑ 

4. Jeffrey H. Dorfman (2013). Economics and Management of the Food Industry. Routledge 
Textbooks in Environmental and Agricultural Economics 

5. Jeffrey H. Dorfman (2013). Economics and Management of the Food Industry. Routledge 
Textbooks in Environmental and Agricultural Economics 

6. Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent (2013). Αρχζσ οικονομικισ. ΕΞΔΣΧΕΛΧ 
ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ 

7. Stephen Ison (2002). Ειςαγωγι ςτθν Σικονομικι. ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΟΕΛΔΑΦΛΚΠΣΧ ΕΥΕ 
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ΦΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ I 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΩΧΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2  6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ των ωυςικϊν διεργαςιϊν τροωίμων, ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ τροωίμων και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ/μθχανικισ 
ςτθν ποιότθτα τροωίμων γενικότερα. Ψαυτόχρονα, με το πζραςμα του χρόνου εμβακφνει ςε ποιο 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ που απαιτοφν ικανότθτα και ανάπτυξθ δεξιοτιτων από πλευράσ 
των ωοιτθτϊν, τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο και ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. 
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Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν νόμων και αρχϊν τθσ Εωαρμοςμζνθσ 
Κερμοδυναμικισ, τθσ μετάδοςθσ κερμότθτασ και τθσ Πθχανικισ των ρευςτϊν, με ςτόχο τθν 
εωαρμογι τουσ ςε βαςικζσ διεργαςίεσ τθσ Πθχανικισ και τθσ Επεξεργαςίασ των Ψροωίμων.  
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματοσ περιλαμβάνει:  
Πεγζκθ, διαςτάςεισ και ςυςτιματα μονάδων.  
Ειςαγωγι ςτθν εωαρμοςμζνθ κερμοδυναμικι, ιςορροπία ωάςεων υγροφ-ατμϊν, κερμοδυναμικοί 
πίνακεσ ιςορροπίασ, κερμοδυναμικζσ μεταβολζσ, 1οσ και 2οσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ, 
κερμοδυναμικοί κφκλοι κερμικϊν και ψυκτικϊν μθχανϊν, παραγωγι και διανομι ατμοφ, 
ψυχρομετρία.  
Πετάδοςθ κερμότθτασ ςε μόνιμθ κατάςταςθ με αγωγι (νόμοσ Fourier), μεταωορά (νόμοσ Newton) 
και ακτινοβολία (νόμοσ Stefan - Boltzman). Χυςτιματα εναλλαγισ κερμότθτασ.  
Φυςικά ωαινόμενα τθσ ροισ των ρευςτϊν, οριςμόσ του ιξϊδουσ, βαςικζσ εξιςϊςεισ τθσ μθχανικισ 
ρευςτϊν (εξίςωςθ ςυνζχειασ και εξίςωςθ Bernoulli). Εκτίμθςθ των γραμμικϊν και τοπικϊν 
απωλειϊν ςε ςωλθνογραμμζσ, επιλογι αντλίασ. Τργανα μζτρθςθσ τθσ ροισ (ροόμετρο, 
βεντουρίμετρο, δακτφλιοσ oriffice, ςωλινασ pitot). Πζγιςτο βάκοσ αναρρόωθςθσ υγρϊν, 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων μεταωοράσ (αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, ανεμιςτιρεσ, κλπ).  
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

 
Ρα εωαρμόηoυν τον 1ο κερμοδυναμικό νόμο ςε κλειςτά και ανοικτά ςυςτιματα.  
Ρα κατανοοφν τθν παραγωγι, τθ διανομι και τθ χριςθ του ατμοφ ςτθ βιομθχανία τροωίμων, τον 
απαιτοφμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό και τθν λειτουργία των κερμικϊν και ψυκτικϊν μθχανϊν.  
Ρα κατανοοφν τα ψυχρομετρικά μεγζκθ του ατμοςωαιρικοφ αζρα, τισ ψυχρομετρικζσ μεταβολζσ 
και τον απαιτοφμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό για τθ δθμιουργία αζρα κατάλλθλθσ ποιότθτασ με 
εωαρμογζσ ςτθν αποκικευςθ και τθν επεξεργαςία των τροωίμων.  
Ρα εωαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφνκετθσ μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ ςε μόνιμθ 
κατάςταςθ, για τθν επίλυςθ προβλθμάτων των διεργαςιϊν τροωίμων.  
Ρα εωαρμόηουν τουσ νόμουσ τθσ μθχανικισ των ρευςτϊν για τθν εκτίμθςθ των ςυνολικϊν 
απωλειϊν ςε ςωλθνογραμμζσ, να κατανοοφν τισ αρχζσ λειτουργίασ των οργάνων μζτρθςθσ τθσ 
ροισ, να επιλζγουν τα κατάλλθλα μθχανικά ςυςτιματα για τθ μεταωορά ρευςτϊν τροωίμων 
(αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, ανεμιςτιρεσ κλπ).  
Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ςυμπφκνωςθσ/εξάτμιςθσ 
Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ κρυςτάλλωςθσ 
 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

1. Γενικά περί ροισ. Θ εξίςωςθ ςυνζχεια. Εξιςϊςεισ ορμισ-ενζργειασ για μόνιμθ ροι. 
Πακροςκοπικι ροι ρευςτϊν μζςω αγωγϊν.  

2. Λςοηφγια μάηασ και ενζργειασ, εωαρμογζσ.  
3. Είδθ ροισ και ρευςτϊν, μακροςκοπικι ροι μζςω αγωγϊν, ςτρωτι ροι, ο αρικμόσ Reynolds, 

ςτρωτι ροι εντόσ κυλινδρικϊν δακτυλίων, τυρβϊδθσ ροι, τυρβϊδθσ ροι μζςω κυκλικϊν 
αγωγϊν, αντίςταςθ ςτθ ροι μζςω αγωγϊν με λεία τοιχϊματα, επίδραςθ τθσ ταχφτθτασ των 
τοιχωμάτων ςτθν τιμι του ςυντελεςτι τριβισ, θ ζννοια του οριακοφ ςτρϊματοσ, ροι γφρω 
από βυκιςμζνα ςϊματα, οπιςκζλκουςα δφναμθ, ςυντελεςτισ οπιςκζλκουςασ. 

4. Σριςμόσ του ιξϊδουσ, βαςικζσ εξιςϊςεισ τθσ ροισ των ρευςτϊν (εξίςωςθ ςυνζχειασ και 
εξίςωςθ Bernouli), εκτίμθςθ των γραμμικϊν και τοπικϊν απωλειϊν ςε ςτρωτι και τυρβϊδθ 
ροι, εκτίμθςθ του ςθμείου λειτουργίασ αντλίασ, μζγιςτο βάκοσ αναρρόωθςθσ υγρϊν, 
επιλογι μθχανικϊν ςυςτθμάτων μεταωοράσ (αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, ανεμιςτιρεσ, κλπ), 
όργανα μζτρθςθσ τθσ ροισ (παροχόμετρο, βεντουρίμετρο, office pilot, ανεμόμετρα) 

5. Κερμικι και ψυκτικι μθχανι, ψυχρομετρία 
6. Σι βαςικοί τρόποι μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ. Πετάδοςθ τθσ κερμότθτασ ςε μόνιμθ 

κατάςταςθ με αγωγι, με μεταωορά και με ακτινοβολία, εναλλαγι κερμότθτασ, εωαρμογζσ 
διεργαςίεσ τθσ μθχανικισ τροωίμων. Χυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Πονοδιάςτατθ 
κατά χ αγωγι κερμότθτασ. Ακτινικι αγωγι κερμότθτασ ςε κφλινδρο. Ακτινικι αγωγι 
κερμότθτασ ςε ςωαίρα. Χφνκετοι τρόποι μετάδοςθσ κερμότθτασ. Επίδραςθ μεταβλθτισ 
αγωγιμότθτασ. Πεταωορά κερμότθτασ εξ επαωισ και με ωυςικι κυκλοωορία και υπό 
βεβιαςμζνθ κυκλοωορία. Χυςκευζσ μεταωοράσ κερμότθτασ. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ. 
Βαςικοί τφποι εναλλακτϊν.  

7. Υαραγωγι, Διανομι και χριςθ ατμοφ (ατμολζβθτεσ, ατμοπαγίδεσ,  
8. Χυμπφκνωςθ-εξάτμιςθ 
9. Ξρυςτάλλωςθ 

 
Ψο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 
 

1. Λςοηφγια μάηασ και ενζργειασ 
2. Πζτρθςθ ιξϊδουσ ςε νευτόνια και μθ νευτόνια υγρά 
3. Πζτρθςθ πτϊςθσ πίεςθσ ςε αγωγοφσ και εξαρτιματα κατά τθ ροι ρευςτϊν 
4. Πζτρθςθ ροισ ρευςτϊν με τθ χριςθ ροταμζτρου, βεντουρίμετρου και διαωράγματοσ 
5. Οειτουργία ατμολζβθτων και ιδιότθτεσ παραγόμενου ατμοφ 
6. Ωπολογιςμόσ υμενίων κερμικισ μεταωοράσ ςε εργαςτθριακό ςωλθνωτό εναλλάκτθ 

κερμότθτασ. 
7. Πελζτθ μετάδοςθσ κερμότθτασ μζςω αγωγισ υπό αςτακι κατάςταςθ ςε ςτερεό τρόωιμο 

ςυςκευαςμζνο ςε κυλινδρικό περιζκτθ. 
8. Λςοηφγια ενζργειασ ςε εναλλάκτθ κερμότθτασ πλακϊν και υπολογιςμόσ του ολικοφ 

ςυντελεςτι κερμικισ μεταωοράσ. 
9. Ατμοπαγίδεσ. Πειωτιρεσ ατμοφ. 
10. Ψφποι και κατθγορίεσ οργάνων μζτρθςθσ κερμότθτασ και ςτάκμθσ, ροισ ρευςτϊν και 

πίεςθσ. 
11. Πελζτθ ρυκμοφ μεταωοράσ κερμότθτασ ςε διπλότοιχο δοχείο κζρμανςθσ ρευςτϊν. 
12. Διανομι ατμοφ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 
εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 
Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 94 
  
φνολο Μαθήματοσ  150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι. 
 
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ.)-Εργαςία (20%) που δίνεται αρχζσ εξαμινου ςε κζματα 
ωυςικϊν διεργαςιϊν τροωίμων 
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Food Engineering Handbook. Food Process 

Engineering. CRC Press, Taylor and Francis Group. 
2. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Food Engineering Handbook. Food Engineering 

Fundamentals. CRC Press, Taylor and Francis Group. 
3. McCabe, W.L., andSmith, J.C. 2002. Φυςικζσ διεργαςίεσ Χθμικισ Πθχανικισ, Εκδόςεισ 
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Ψηιόλα, Κεςςαλονίκθ. 
4. Bird, R.B., Stewart, W., and Lightfoot, E.N. 1960. Transport phenomena, Wiley, N.Y. 
5. Fryer, P.J., Pyle, D.L., and Rielly, C.D. 1997. Chemical Engineering for the food industry, 

Chapman and Hall. 
6. Υαςπαλάσ, Ξ. 1993. Πετάδοςθ κερμότθτασ, Εκδόςεισ Χαλονικίδθ, Κεςςαλονίκθ. 
7. Οαμπρόπουλοσ, Α.Ε., και Ανζςτθσ, Χ.Ε. 2005. Πθχανικζσ και κερμικζσ διεργαςίεσ τροωίμων. 

Εκδόςεισ Υφλεσ. 
8. Παρίνοσ-Ξουρισ, Δ., και Υαρλιάρου-Ψςάμθ, Ε. 1994. Αςκιςεισ ωυςικϊν διεργαςιϊν. 

Εκδόςεισ Υαπαςωτθρίου, Ακινα. 
9. Charm S.E (1971). Fundamentals of Food Engineering. 2nd edition, AVI Inc., Westport, 

Connecticut. 
10. Heldman D.R (1975). Food Process Engineering. AVI Inc., Westport, Connecticut. 
11. Ηουμποφλθσ, Α., Ξαραπάντςιοσ, Κ., Πάτθσ, Ξ., Παφροσ, Υ. 2009. Χτοιχεία ωυςικϊν 

διεργαςιϊν. Εκδόςεισ Ψηιόλλα. 
12. Ρικόλαοσ Υ. Ηόγκηασ, 2017, «Βαςικζσ Αρχζσ Πθχανικισ Ψροωίμων», εκδόςεισ Ψηιόλα 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επεξεργαςίασ τροωίμων, τισ τεχνολογίεσ 
επεξεργαςίασ τροωίμων και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ ςτθν ποιότθτα τροωίμων 
γενικότερα. Ψαυτόχρονα, με το πζραςμα του χρόνου εμβακφνει ςε ποιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 
ζννοιεσ που απαιτοφν ικανότθτα και ανάπτυξθ δεξιοτιτων από πλευράσ των ωοιτθτϊν, τόςο ςτθν 
κατανόθςθ όςο και ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. 
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Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από πλευράσ των ςπουδαςτϊν τόςο τθσ ςθμαςίασ των 
διεργαςιϊν παραγωγισ τροωίμων (unitoperations), των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τισ διαδικαςίεσ 
ςυντιρθςθσ τροωίμων όςο και τθσ ανάπτυξθσ μιασ τεχνολογικισ αντίλθψθσ, μιασ αντίλθψθσ πολφ 
ςτενά ςυνδεδεμζνθσ με τθν επεξεργαςία/ςυντιρθςθ των τροωίμων ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν 
αςωάλεια των τροωίμων, ςε ζναν εν δυνάμει ενεργό και ςκεπτόμενο πολίτθ, καταναλωτι και 
επιςτιμονα. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

1. Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τισ τεχνικζσ 
επεξεργαςίασ κακϊσ και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ ςτθν 
ποιότθτα/αςωάλεια του τροωίμου. 

2. Ρα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ μεταωοράσ και τισ διεργαςίεσ (unitoperations) ςτθν 
επεξεργαςία τροωίμων τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο εργαςτθριακϊν 
πρακτικϊν. 

3. Ρα γνωρίηουν τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι ενόσ τροωίμου 
4. Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ τροωίμων. 
5. Ρα γνωρίηουν το ρόλο και τθ ςθμαςία τθσ μικροβιακισ αδρανοποίθςθσ, τθσ προςαρμογισ  

και περιβαλλοντικϊν παραγόντων (π.χ. aw, pH, κερμοκραςία) ςτθν ανάπτυξθ και 
ςυμπεριωορά των μικροοργανιςμϊν ςε διάωορα περιβάλλοντα.  

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
1. Κερμικι επεξεργαςία τροωίμων (Αποςτείρωςθ, παςτερίωςθ) 
2. Ξονςερβοποίθςθ 
3. Αποωλοίωςθ 
4. Ηεμάτιςμα 
5. Αςθπτικι επεξεργαςία 
6. Επεξεργαςία τροωίμων με μικροκφματα 
7. Επεξεργαςία τροωίμων με ακτινοβόλθςθ 
8. Χυντιρθςθ τροωίμων ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (ψφξθ, κατάψυξθ) 
9. Δραςτθριότθτεσ νεροφ και ςυντιρθςθ τροωίμων 
10. Χυμπφκνωςθ-Εξάτμιςθ 
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Εργαςτήριο 
Ψο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 
1. Αποωλοίωςθ ωροφτων και λαχανικϊν 
2. Ηεμάτιςμα ωροφτων και λαχανικϊν 
3. Υαραςκευι μαρμελάδασ και πθκτισ. 
4. Ωπολογιςμόσ βιταμίνθσ C ςε τοματοχυμό. Ωπολογιςμόσ του ποςοςτοφ διατιρθςισ τθσ ςε 

διάωορα μείγματα λόγω διαωορετικϊν ςυνκθκϊν επεξεργαςίασ. 
5. Υαραςκευι κονςζρβασ αχλαδιοφ. Υαραςκευι ςιροπιοφ. Επίδραςθ του κακαροφ βάρουσ και του 

διακζνου τθσ κονςζρβασ ςτθν ταχφτθτα διείςδυςθσ τθσ κερμότθτασ κατά τθν αποςτείρωςθ. 
6. Υαραςκευι κζτςαπ 
7. Υιλοτικό χυμοποίθςθσ πορτοκαλιοφ 
8. Εκπαιδευτικι εκδρομι ςε βιομθχανία παραγωγισ τροωίμων 
9. Αωυδάτωςθ λαχανικϊν 
10. Ξατάψυξθ ωροφτων και λαχανικϊν 
11. Χυμπφκνωςθ-εξάτμιςθ 
12. Υροςδιοριςμόσ τθσ κερμικισ αντίςταςθσ των μικροοργανιςμϊν-Υαράμετροι D και z. 

Υροςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ κερμικισ επεξεργαςίασ για τθν εμπορικι αποςτείρωςθ ενόσ 
τροωίμου-γενικι και γραωικι μζκοδοσ 

13. Επίδραςθ τθσ υωισ των τροωίμων ςτθν ταχφτθτα διείςδυςθσ τθσ κερμότθτασ κατά τθν 
αποςτείρωςθ. 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 
εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 
Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 94 
  
φνολο Μαθήματοσ  150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
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Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ. Εργαςία (20%) που δίνεται αρχζσ εξαμινου ςε κζματα 
επεξεργαςίασ τροωίμων/ςυντιρθςθσ τροωίμων 
 
Εργαςτήριο 
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1. Charm S.E (1971). Fundamentals of Food Engineering. 2nd edition, AVI Inc., Westport, 

Connecticut. 
2. Decareau R.V (1992). Microwave Foods: New Product Development. Food & nutrition press 

Inc., Trumbull, Connecticut. 
3. Fennema O.R., Powrie W.D., Marth E.H. (1973). Low Temperature Preservation of Foods and 

Living Matter. Marcel Dekker Inc., New York. 
4. Heldman D.R (1975). Food Process Engineering. AVI Inc., Westport, Connecticut. 
5. National canners association (1968). Lab Manual for Food Canners and Processors. Vol. I, AVI 

Inc., Westport Connecticut. 
6. Reuter H. (1988). Aseptic Packaging of Food. Technomic Inc., Lancaster. 
7. Stumbo C.R (1973). Thermobacteriology in Food Processing. 2nd edition, Academic Press, 

New York. 
8. Thorne S. (1991). Food Irradiation. Elsevier Applied Science, London. 
9. Ππλοφκασ, Λ. 2004. Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ τροωίμων. Εκδόςεισ Χταμοφλθ. 
10. Scott Smith, J., and Hui, Y. H. 2004. Food processing, principles and applications. Blackwell 

publishing. 
11. Οάηοσ, Ε. 2010. Επεξεργαςία Ψροωίμων Ψόμοσ Λ. Εκδόςεισ Interbooks. 
12. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Handbook of Food Processing: Food Preservation. CRC 

Press, Taylor and Francis Group. 
13. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Handbook of food processing: food safety, quality and 

manufacturing processes. CRC Press, Taylor and Francis Group 
Latest editions of: 

RK Proudlove - Forbes Thorson THE SCIENCE AND TECHNOLOGY OF FOODS. 
RL Earle. UNIT OPERATION IN FOOD PROCESSING - - Pergamon. 
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ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ403 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ 4ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΕΡΣΦΓΑΡΘΧ ΧΘΠΛΞΘΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ  

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι  φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

 Ρα γνωρίηει τισ ιδιότθτεσ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ και τα αποτελζςματα τθσ 
αλλθλεπίδραςισ τθσ με τθν φλθ. 

 Ρα γνωρίηει τθ κεωρία, τισ βαςικζσ αρχζσ και τθν οργανολογία των ωαςματομετρικϊν τεχνικϊν 
ανάλυςθσ. 

 Ρα γνωρίηει τθ κεωρία, τισ βαςικζσ αρχζσ, τθν οργανολογία και τισ εωαρμογζσ των 
χρωματογραωικϊν τεχνικϊν ανάλυςθσ. 

 Ρα γνωρίηει τθ κεωρία, τισ βαςικζσ αρχζσ, τθν οργανολογία και τισ εωαρμογζσ των 
θλεκτροχθμικϊν τεχνικϊν ανάλυςθσ.  
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό  
Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι ςτθν ενόργανθ ανάλυςθ.  
 Χωάλματα και ςτατιςτικι επεξεργαςία αναλυτικϊν δεδομζνων. 
 Θλεκτροχθμικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ.  

 Υοτενςιομετρία. 
 Βολταμμετρία. 
 Ξουλομετρία. 
 Φαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ. 

 Ποριακι ωαςματομετρία ορατοφ/υπεριϊδουσ. 
 Ποριακι ωαςματομετρία υπερφκρου. 
 Φαςματοςκοπία RAMAN 
 Ποριακι ωκοριςμομετρία.  

 Φαςματοςκοπίαπυρθνικοφμαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ. 
 Φαςματομετρία ατομικισ απορροωιςεωσ και ατομικισ εκπομπισ. 
 Φαςματομετρία μαηϊν. 
 Χρωματογραωικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ. 
 Αζριοσ Χρωματογραωία.  

 Ωγρι Χρωματογραωία.  
 Λοντικι χρωματογραωία.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
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Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 100  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ 

κεωρίασ και επίλυςθ αςκιςεων-προβλθμάτων. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χατηθϊωάννου, Κ. Υ., Ξουππάρθ, Π. Α. (1990). Ενόργανθ Ανάλυςθ. Εκδόςεισ Ε.Κ. 
Χατηθϊωάννου. Ακινα. 

2. Υαπαδογιάννθσ, Λ. Ρ., Χαμανίδου, Β. (2001). Ενόργανθ Χθμικι Ανάλυςθ. Εκδόςεισ Υιγαςοσ. 
Κεςςαλονίκθ. 

3. Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R. (2010). Αρχζσ Ενόργανθσ Ανάλυςθσ. Εκδόςεισ 
Ξωςταράκθσ, Ακινα.  

4. Rouessac, F., Rouessac, A. (2007). ChemicalAnalysis – 
ModernInstrumentationMethodsandTechniques. John Wiley and Sons Ltd, West Sussex. 

5. Nollet, M. L. L. (2000). Food Analysis by HPLC. Marcel Dekker Inc, New York. 
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ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ404 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΛΣΧΘΠΕΛΑ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2  4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 
1. Ρα γνωρίηει τισ κφριεσ πορείεσ μεταβολιςμοφ των υδατανκράκων, γλυκόλυςθ, γλυκονεογζνεςθ, 

μεταβολιςμό γλυκογόνου. 
2. Ρα μπορεί να περιγράωει τον κφκλου του κιτρικοφ οξζοσ (κφκλοσ Krebs) και του γλυοξιλικοφ 

οξζοσ. 
3. Ρα μπορεί να περιγράωει τισ κφριεσ πορείεσ βιοςφνκεςθσ και καταβολιςμοφ των βιομορίων. 
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4. Ρα γνωρίηει το ρόλο των νουκλεϊκϊν οξζων ςτθ βιοςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν. 
 
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Γενικζσ αρχζσ μεταβολιςμοφ. Βαςικζσ ζννοιεσ βιοενεργθτικισ. Πεταβολικόσ ζλεγχοσ. Σ ρόλοσ 
του ATP 

 Πεταβολιςμόσ υδατανκράκων 

 Γλυκόλυςθ. Αντιδράςεισ τθσ γλυκόλυςθσ   
 Θ τφχθ του πυροςταωυλικοφ οξζοσ ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ  
 Αλκοολικι ηφμωςθ 
 Σξειδωτικζσ διαδικαςίεσ: Ξφκλοσ του κιτρικοφ οξζοσ  και το μονοπάτι των ωωςωορικϊν πεντοηϊν   

 Πεταωορά θλεκτρονίων και οξειδωτικι ωωςωορυλίωςθ   
 Θ αναπνευςτικι αλυςίδα  
 Βιοςφνκεςθ υδατανκράκων   
 Βιοςφνκεςθ διςακχαριτϊν    
 Σ αναγωγικόσ κφκλοσ του C3    

 Βιοςφνκεςθ αμφλου και ςακχαρόηθσ ςτα ωφλλα των C3 ωυτϊν  
 Πεταβολιςμόσ λιπιδίων   
 Πεταβολιςμόσ αμινοξζων   
 Πεταβολιςμόσ νουκλεοτιδίων - Βιοςφνκεςθ πρωτεϊνϊν  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
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Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  
φνολοΜαθήματοσ 100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ 

κεωρίασ.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Lehninger, Α. Nelson, D. Cox, M. (1993). Principles of Biochemistry. Worth Publ. Inc. 
2. Berg, J.M., Tymoczko, J.L.,Stryer, L. (2014). Βιοχθμεία. ITE-Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 

Ξριτθσ. 
3. Clark, J., Switzer, R. (2007). Πειραματικι Βιοχθμεία. ΛΨΕ-Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ. 
4. Ξατινάκθσ, Υ. (2004). Βιοχθμεία. Εκδόςεισ Ζμβρυο, Ακινα.  
5. Γεωργάτςοσ, Λ.Γ. (2005). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. Χ. Γιαχοφδθ & ΧΛΑ Σ.Ε. Κεςςαλονίκθ. 
6. Διαμαντίδθσ, Γ. (2007). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. UniversityStudioPress. Κεςςανολίκθ. 
7. Δθμόπουλοσ, Ξ.Α. - Αντωνοποφλου, Χ. (2009). Βαςικι Βιοχθμεία, Ακινα.  
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ΜΟΡΙΑΚΗ KAI ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ405 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΣΦΛΑΞΘ KAI ΞΩΨΨΑΦΛΞΘ ΒΛΣΟΣΓΛΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 τουσ βαςικοφσ τφπουσ κυττάρων και τισ διαωορζσ τουσ, 

 τα βαςικά μακρομόρια και τισ αλλθλεπιδράςεισ που ζχουν μεταξφ τουσ, 

 τον ρόλο των πρωτεϊνϊν και των νουκλεϊκϊν οξζων βάςει τθσ δομισ και των ιδιοτιτων τουσ,  

 τισ διαωορζσ μεταξφ του προκαρυωτικοφ και του ευκαρυωτικοφ χρωμοςϊματοσ, 

 τουσ βαςικοφσ μοριακοφσ μθχανιςμοφσ τθσ αντιγραωισ του DNA, τθσ μεταγραωισ, τθσ 



 

 
92 

μετάωραςθσ και τθσ επιδιόρκωςθσ  του DNA, τθ ρφκμιςι τουσ και τισ διαωορζσ τουσ ςτο 

προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό κφτταρο, 

 τα ςτάδια του κυτταρικοφ κφκλου ςτο προκαρυωτικό και ςτο ευκαρυωτικό κφτταρο, 

 βαςικοφσ κυτταρικοφσ μθχανιςμοφσ όπωσ θ βιοςφνκεςθ ςθμαντικϊν υποκυτταρικϊν 

οργανιδίων, θ επικοινωνία μεταξφ των κυττάρων, τον ρόλο τθσ εξωκυττάριασ μιτρασ κτλ., 

 τισ βαςικζσ πειραματικζσ μεκόδουσ με τισ οποίεσ απαντοφμε ςε ερωτιματα που άπτονται τθσ 

μοριακισ και τθσ κυτταρικισ βιολογίασ, 

 τθν εωαρμογι τθσ μοριακισ και τθσ κυτταρικισ βιολογίασ ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία 

τροωίμων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Σμαδικι εργαςία 
Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα αποτελείται μόνο από κεωρθτικό μζροσ. 

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ψο κφτταρο και τα μόρια που το αποτελοφν (ταξινόμθςθ κυττάρων, υποκυτταρικά οργανίδια, 

μακρομόρια και μακρομοριακζσ καταςκευζσ)  

 Υρωτεΐνεσ (αμινοξζα, ςχζςεισ δομισ λειτουργίασ, μζκοδοι ανάλυςθσ πρωτεϊνϊν, βαςικά 

ςτοιχεία κερμοδυναμικισ πρωτεϊνϊν) 

 Ρουκλεϊκά οξζα (δομι, ωυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, μζκοδοι ανάλυςθσ, υπερελίκωςθ)  

 Ψο προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό χρωμόςωμα (δομι, πολυπλοκότθτα, ροι γενετικισ 

πλθροωορίασ)  

 Αντιγραωι του DNA (γενικό ςχιμα, αντιγραωι ςτουσ προκαρυωτικοφσ και αντιγραωι ςτουσ 

ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ – ομοιότθτεσ και διαωορζσ)  

 Βλάβεσ ςτο DNA, επιδιόρκωςθ και αναςυνδυαςμόσ (μεταλλαξιγζνεςθ, βαςικοί τφποι βλαβϊν 

ςτο DNA, βαςικοί μθχανιςμοί επιδιόρκωςθσ)  

 Πεταγραωι και ρφκμιςι τθσ ςτουσ προκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ (βαςικζσ ζννοιεσ, RNA 

πολυμεράςθ, ςτάδια μεταγραωισ, το οπερόνιο τθσ λακτόηθσ, το οπερόνιο τθσ τρυπτοωάνθσ, 

ρφκμιςθ τθσ μεταγραωισ με παράγοντεσ ς) 

 Πεταγραωι και ρφκμιςι τθσ ςτουσ ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ (οι τρεισ RNA πολυμεράςεσ, 

μεταγραωι γονιδίων τθσ RNA πολυμεράςθσ Λ, γονιδίων τθσ RNA πολυμεράςθσ ΛΛ και γονιδίων τθσ 
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RNA πολυμεράςθσ ΛΛΛ, γενικοί μεταγραωικοί παράγοντεσ τθσ RNA πολυμεράςθσ ΛΛ και 

παραδείγματα ρφκμιςθσ τθσ μεταγραωισ) 

 Πεταγραωικι ωρίµανςθ του RNA (ωρίμανςθ των rRNA, tRNA, mRNA, hnRNPs και snRNPs, 

ενναλακτικι ωρίμανςθ του mRNA, βιοςφνκεςθ ριβοςωμάτων)  

 Πετάωραςθ (ο γενετικόσ κϊδικασ και τα tRNA, μετάωραςθ ςτουσ προκαρυωτικοφσ και ςτουσ 

ευκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ, ρφκμιςθ τθσ μετάωραςθσ και μετα-μεταωραςτικζσ τροποποιιςεισ) 

 Σ κυτταρικόσ κφκλοσ ςτο προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό κφτταρο – ςφνδεςθ με αντιγραωι 

του γονιδιϊματοσ, μθχανιςμοί ρφκμιςθσ  

 Βιοςφνκεςθ οργανιδίων (μιτοχόνδριο, χλωροπλάςτθσ, υπεροξειδιόςωμα και πυρινασ) 

 Ειδικά κζματα Λ (βιοενεργθτικι του κυττάρου, μεταγωγι ςιματοσ, κυτταροςκελετόσ και 

λειτουργία αυτοφ, εξωκυττάρια μιτρα) 

 Ειδικά κζματα ΛΛ (ειςαγωγι ςτισ -ομικζσ τεχνολογίεσ – γονιδιωματικι, μεταγραωομικι, 

πρωτεομικι, μεταβολομικι, μεταγονιδιωματικι κλπ.)  

 Ειδικά κζματα ΛΛΛ (βαςικζσ πειραματικζσ μεκοδολογίεσ ςτθ μοριακι και κυτταρικι βιολογία)  

 Υαραδείγματα εωαρμογϊν τθσ μοριακισ και τθσ κυτταρικισ βιολογίασ ςτθν επιςτιμθ και 

τεχνολογία τροωίμων  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

1. Power Point 

2. Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

3. Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ απάντθςθσ και 
ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
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αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Σμάδα ςυγγραωζων (2018). Ποριακι Ξυτταρικι Βιολογία. Ελλθνικι Πετάωραςθ. UTOPIA 

ΕΞΔΣΧΕΛΧ Π. ΕΥΕ. 

2. Σμάδα ςυγγραωζων (2018). Ποριακι Βιολογία του Ξυττάρου. Ελλθνικι Πετάωραςθ. 
UTOPIA ΕΞΔΣΧΕΛΧ Π. ΕΥΕ. 

3. Σμάδα ςυγγραωζων (2015). Βαςικζσ Αρχζσ Ποριακισ Βιολογίασ. Ελλθνικι Πετάωραςθ. 

Εκδόςεισ Ππάςδρα και ΧΛΑ ΣΕ. Αλεξανδροφπολθ 

4. Σμάδα ςυγγραωζων (2015). Ποριακι Βιολογία του Γονιδίου. Ελλθνικι Πετάωραςθ. 

UTOPIA ΕΞΔΣΧΕΛΧ Π. ΕΥΕ. 

5. Σμάδα ςυγγραωζων (2013). GenesVIII. Ελλθνικι Πετάωραςθ. Εκδόςεισ Ππάςδρα και ΧΛΑ 

ΣΕ. Αλεξανδροφπολθ  
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ΧΗΜΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ   
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ406 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΘΠΕΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΕΛ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοιςουν: 
τθ χθμικι ςφςταςθ των τροωίμων 
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ςπουδαιότερων χθμικϊν ενϊςεων των τροωίμων 
τισ χθμικζσ μεταβολζσ που ςυμβαίνουν ςτα ςυςτατικά των τροωίμων 
τα ωαινόμενα που ςχετίηονται με χθμικζσ μεταβολζσ ςτα τρόωιμα 
τισ μεκόδουσ αποτροπι ανεπικφμθτων μεταβολϊν κατά τθν αποκικευςθ και τθν επεξεργαςία το 
μαγείρεμα των τροωίμων 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να  ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ειςαγωγι ςτθ Χθμεία Ψροωίμων. Πελζτθ τθσ δομισ, ιδιοτιτων και ωυςικοχθμικϊν και λειτουργικϊν 
μεταβολϊν των ςυςτατικϊν των τροωίμων : νερό, υδατάνκρακεσ, αμινοξζα, πρωτεΐνεσ, λίπθ, 
βιταμίνεσ, ανόργανα ςυςτατικά, χρωςτικζσ, αρωματικζσ ουςίεσ και άλλα πρόςκετα. Χφςταςθ και 
ιδιότθτεσ ςθμαντικϊν ομάδων τροωίμων. 
Εργαςτθριακό μζροσ : Υροςδιοριςμόσ υγραςία ςε τρόωιμα. Ενηυμικι αμαφρωςθ. Αντίδραςθ 
Maillard. Πελζτθ οξείδωςθσ λιπαρϊν ουςιϊν.  Ανίχνευςθ ςακχάρων-διάκριςθ αναγόντων-μθ 
αναγόντων ςακχάρων. Σξφτθτα τροωίμων.  Υροςδιοριςμόσ αρικμοφ ςαπωνοποίθςθσ. Φωτομετρικόσ 
προςδιοριςμόσ καωεΐνθσ. Υροςδιοριςμόσ αςκορβικοφ οξζοσ.  
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 
1. PowerPoint 
2. Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ e-class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, , Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

14 

Ψελικι Εξζταςθ 2ϊρεσ 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2ϊρεσ 

Αυτοτελισ μελζτθ 80 
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εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

φνολο Μαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 

ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων, ενϊ το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χθμεία Ψροωίμων, Ππόςκου Δ. εκδόςεισ Γαρταγάνθσ (1997) 
2. Χθμεία Ψροωίμων, H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle  (Ελλθνικι μετάωραςθ), εκδόςεισ Ψηιόλα 

(2007) 
3. Χθμεία Ψροωίμων, Γ. Ηαμπετάκθσ, Υ. Παρκάκθ, Χ. Υροεςτόσ εκδόςεισ Χταμοφλθσ (2014) 
4. Χθμεία Ψροωίμων (Ψόμοσ Λ) - Β' ΕΞΔΣΧΘ, Ξ. Χωλϊμοσ, (2011) 
5. Principles of Food Chemistry, J. de Man,PublisherSpringer-Verlag (1999) 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΙI 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΛI 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 

ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επεξεργαςίασ τροωίμων, ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ επεξεργαςίασ τροωίμων και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ ςτθν 
ποιότθτα τροωίμων γενικότερα. Ψαυτόχρονα, με το πζραςμα του χρόνου εμβακφνει ςε ποιο 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ που απαιτοφν ικανότθτα και ανάπτυξθ δεξιοτιτων από πλευράσ 
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των ωοιτθτϊν, τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο και ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. 
 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από πλευράσ των ςπουδαςτϊν τόςο τθσ ςθμαςίασ των 
νζων διεργαςιϊν παραγωγισ τροωίμων (unitoperations), των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τισ 
διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ τροωίμων όςο και τθσ ανάπτυξθσ μιασ τεχνολογικισ αντίλθψθσ, μιασ 
αντίλθψθσ πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνθσ με τθν επεξεργαςία/ςυντιρθςθ των τροωίμων ςτενά 
ςυνδεδεμζνθ με τθν αςωάλεια των τροωίμων, ςε ζναν εν δυνάμει ενεργό και ςκεπτόμενο πολίτθ, 
καταναλωτι και επιςτιμονα. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

1. Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τισ τεχνικζσ 

επεξεργαςίασ κακϊσ και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ ςτθν  

ποιότθτα/αςωάλεια του τροωίμου. 

2. Ρα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ μεταωοράσ και τισ νζεσ διεργαςίεσ (unitoperations) (μθ 

κερμικζσ) ςτθν επεξεργαςία τροωίμων ςε κεωρθτικό επίπεδο. 

3. Ρα γνωρίηουν τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι ενόσ τροωίμου 

4. Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ τροωίμων. 

5. Ρα γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ ξιρανςθσ  

6. Ρα γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ απόςταξθσ 

7. Ρα γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ εκχφλιςθσ 

 
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
1. Ωμικι κζρμανςθ 
2. Ακτινοβολίεσ ιονιςμοφ 
3. Πικροκφματα 
4. Ωπζρθχοι 
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5. Ωψθλζσ υδροςτατικζσ πιζςεισ 
6. Άλλεσ νζεσ μθ κερμικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ 
7. Υαλμικά θλεκτρικά πεδία,  
8. Ηυμϊςεισ,  
9. Ψεχνολογία πολλαπλϊν εμποδίων. 
10. ιρανςθ 
11. Εξϊκθςθ 
12. Απόςταξθ 
13. Εκχφλιςθ 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 
  
φνολο Μαθήματοσ 100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι. 
 
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ.-Εργαςία που δίνεται αρχζσ εξαμινου ςε κζματα 
επεξεργαςίασ τροωίμων/ςυντιρθςθσ τροωίμων (20%). 
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Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Charm S.E (1971). Fundamentals of Food Engineering. 2nd edition, AVI Inc., Westport, 
Connecticut. 

2. Decareau R.V (1992). Microwave Foods: New Product Development. Food & nutrition press 
Inc., Trumbull, Connecticut. 

3. Fennema O.R., Powrie W.D., Marth E.H. (1973). Low Temperature Preservation of Foods and 
Living Matter. Marcel Dekker Inc., New York. 

4. Heldman D.R (1975). Food Process Engineering. AVI Inc., Westport, Connecticut. 
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ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ502 ΕΑΠΘΡΣ ΧΥΣΩΔΩΡ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 1 6  
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 
 Ρα γνωρίηει τισ μεκόδουσ που εωαρμόηονται για αναλφςεισ και προςδιοριςμοφσ ςε 

τρόωιμα κακϊσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

 Ρα γνωρίηει κζματα που ςχετίηονται με τθν αυκεντικότθτα των τροωίμων 
 Ρα ζχει αποκτιςει γνϊςεισ ςχετικά με τθ ςφνκεςθ των  τροωίμων, τα πρόςκετα και τισ 

πικανζσ αλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του τροωίμου.  
 Ρα ζχει αποκτιςει γνϊςεισ για τουσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται για 

εξαςωάλιςθ/πιςτοποίθςθ τθσ αςωάλειασ των τροωίμων από χθμικοφσ κινδφνουσ όπωσ 
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ωυτοωάρμακα, βαρζα μζταλλα, ρυπαντζσ, τοξίνεσ κ.α. 
 Ρα ζχει αποκτιςει γνϊςεισ για τθν ανίχνευςθ τθσ νοκείασ των τροωίμων 
 Ρα ζχει αναπτφξει ικανότθτεσ για τθν βιβλιογραωικι αναηιτθςθ των κατάλλθλων 

αναλυτικϊν μεκόδων για τρόωιμα/αναλφτεσ 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σμαδικι Εργαςία 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό και εργαςτθριακό.  
Υεριεχόμενα μακιματοσ:  
 Ειςαγωγι-Υρότυπα-Δειγματολθψία και προετοιμαςία των δειγμάτων-Βακμονόμθςθ-Αξιοπιςτία 

Αναλφςεων  
 Πζκοδοι χρθςιμοποιοφμενοι για τρόωιμα και προϊόντα ενδιαωζροντοσ (ελαιόλαδο, κρζασ, 

ωροφτα, χυμοί κλπ) 
 Υροςδιοριςμοί υγραςίασ, τζωρασ και μετάλλων ςε τρόωιμα 

 Διακλαςιμετρία 
 Υολωςιμετρία 
 Υοτενςιομετρία 
 Φαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ (UV-Vis, FT-IR, NIR, AAS, ωκοριςμομετρία) με εωαρμογι ςτα τρόωιμα 

 Υροςδιοριςμόσ Αρωματικϊν Χυςτατικϊν Ψροωίμων με SPME και GC-MS 
 Υροςδιοριςμόσ υπολειμμάτων γεωργικϊν ωαρμάκων με GC 
 Υροςδιοριςμόσ μυκοτοξινϊν ςε τρόωιμα 
 Υροςδιοριςμόσ νοκείασ ςε τρόωιμα 

 Υροςδιοριςμό κατανομισ μεγζκουσ ςωματιδίων ςε τρόωιμα 
 Υροςδιοριςμόσ ςακχάρων με HPLC 
 Υροςδιοριςμόσ ωαινολικϊν ενϊςεων με HPLC 

 

 

 

 

 

 



 

 
104 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 13 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 39 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

36 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ Πελζτθ 50 

  
φνολοΜαθήματοσ 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται μζςω γραπτϊν εργαςιϊν - αναωορϊν 

των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που πραγματοποιοφνται 

κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και  προωορικι – πρακτικι 

εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ των γραπτϊν 

εργαςιϊν-αναωορϊν και κατά 50% ο βακμόσ πρακτικισ – 

εργαςτθριακισ εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Εργαςτθριακζσ ςθμειϊςεισ 
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ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ503 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 1 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει να γνωρίηει:  

 Ψισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων.  
 Ψα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων.  

 Ψισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων.  
 Ψα βαςικά υλικά ςυςκευαςίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτα τρόωιμα και τισ ιδιότθτεσ τουσ 

(χαρτί, χαρτόνι, μζταλλα, γυαλί, πλαςτικά).  
 Ψθν αςθπτικι ςυςκευαςία, τθ ςυςκευαςία τροποποιθμζνθσ ατμόςωαιρασ, και τθν ενεργό 

και ζξυπνθ ςυςκευαςία. 
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 Ψισ προδιαγραωζσ των μζςων ςυςκευαςίασ. 
 Ψθ νομοκεςία για τα υλικά ςυςκευαςίασ. 
 Ψθ ςπουδαιότθτα των γραωικϊν τθσ ςυςκευαςίασ ςτισ εξαγωγζσ.  

 Ψισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςιμανςθσ των ςυςκευαςιϊν των τροωίμων. 
 Ψισ μεκόδουσ ςιμανςθσ. 
 Ψα υλικά, τθ μορωι και το περιεχόμενο τθσ ετικζτασ τθσ ςυςκευαςίασ.  
 Ψθν πράςινθ Βοφλα τθν κακαρι ποςότθτα του περιεχομζνου, το οικολογικό ςιμα ΕΕ και 

τουσ γραμμωτοφσ κϊδικεσ.  

 Ψθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία για τθν επιςιμανςθ ςτθ ςυςκευαςία. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 Οειτουργίεσ τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων 

 Επινόθςθ και επιλογι νζων μορωϊν ςυςκευαςίασ τροωίμων 
 Χυμβολι τθσ ςυςκευαςίασ ςτθ ςυντιρθςθ των τροωίμων 
 Αλλθλεπιδράςεισ ςυςκευαςίασ-τροωίμου 
 Υλαςτικι ςυςκευαςία 

 Πεταλλικι ςυςκευαςία 
 Γυάλινθ ςυςκευαςία 
 Χάρτινθ ςυςκευαςία 
 Αςθπτικι ςυςκευαςία 

 Χυςκευαςία τροποποιθμζνθσ ατμόςωαιρασ 
 Ενεργόσ ςυςκευαςία 
 Ζξυπνθ ςυςκευαςία 
 Ρομοκετικό πλαίςιο για υλικά και μζςα ςυςκευαςίασ τροωίμων 
 Διάρκεια ηωισ ςυςκευαςμζνων προϊόντων  

 
Εργαςτιριο 
Ψο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 

 Χυςκευαςία τροωίμων. Χκοπόσ, ςτόχοι, πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα. 
 Ωλικά ςυςκευαςίασ. Διάκριςθ ςυςκευαςιϊν τροωίμων ανάλογα με το ςκοπό τον οποίο 
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επιτελοφν. 
 Υλαςτικά υλικά ςυςκευαςίασ. Σι κυριότεροι τφποι πολυμερϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

ςυςκευαςία  
τροωίμων. Ψαυτοποίθςθ πολυμερϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ. 
 Χάρτινα υλικά ςυςκευαςίασ. Είδθ χαρτιοφ/χαρτονιοφ και εωαρμογζσ αυτϊν  ςτθ 

ςυςκευαςία τροωίμων. 

 Πεταλλικά υλικά ςυςκευαςίασ. Ψα κυριότερα μζταλλα που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
ςυςκευαςία τροωίμων και εωαρμογζσ αυτϊν. 

 Ζλεγχοσ ελαττωμάτων ςε λευκοςιδθρά δοχεία που περιζχουν τρόωιμα και διάγνωςθ των 
αιτίων αλλοίωςθσ τουσ π.χ. χθμικι διόγκωςθ, παραμόρωωςθ του περιζκτθ λόγω 
λανκαςμζνων χειριςμϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ κονςερβοποίθςθσ κ.λ.π. 

 Γυάλινα υλικά ςυςκευαςίασ. Διάωοροι τφποι γυαλιοφ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
ςυςκευαςία τροωίμων και εωαρμογζσ αυτϊν.  

 Γραμμωτόσ κϊδικασ. Ωποχρεωτικζσ ενδείξεισ τθσ επιςιμανςθσ. 
 Χυμβολογίεσ και χριςεισ ςτθ ςυςκευαςία τροωίμων. 
 Επίδειξθ πιλοτικισ μονάδασ ςυςκευαςίασ-τυποποίθςθσ 
 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε βιομθχανία τροωίμων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 

εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 

 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 Χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.  
 Χριςθ πιλοτικοφ εξοπλιςμοφ 
 Ενθμζρωςθ και βοθκθτικό εκπαιδευτικό υλικό μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ και μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 13 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

33 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 1 

Αυτοτελισ μελζτθ 50 

  

φνολο Μαθήματοσ 125  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
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Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ππλοφκασ, Λ. Γ. (2004). Χυςκευαςία τροωίμων. Εκδόςεισ Χταμοφλθ. Ακινα. 
2. Υαπαδάκθσ, Χ. (2010). Χυςκευαςία τροωίμων. Εκδόςεισ Ψηιόλα. Ακινα.  
3. Ξαρακαςίδθσ, Ρ. Γ., (1999). “Ξυτιοποιία, Χάρτινα διπλωτά και ςτθμζνα κουτιά, 

Χαρτοκφλακεσ αςθπτικισ ςυςκευαςίασ, Πεταλλικά κουτιά, Χαρτοκιβϊτια” Εκδόςεισ ΛΩΡ, 
Ακινα 

4. Ηαμπετάκθσ, Γ., (2002). “Ψο PET (PolyethyleneTerephethalate) ςτθ Χυςκευαςία Ππφρασ”.  
5. Αρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ. και Ο. Πποςνζα. (2001). Χτοιχεία τεχνολογίασ, μεταποίθςθσ και 

ςυςκευαςίασ τροωίμων. University Studio Press. Κεςςαλονίκθ. 
6. Αρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ (2002). Βιοδιαςπϊμενα ι Βιοαποικοδομιςιμα Υολυμερι και 

Εωαρμογζσ τουσ ςτθ Χυςκευαςία Ψροωίμων. 
7. Ahvenainen, R., (ed.), (2003). "Novel food packaging techniques", Woodhead Publishing Ltd., 

Cambridge. 
8. Blakistone, B.A., (ed), (1998). “Principles and Applications of Modified Atmosphere 

Packaging of Foods”, 2nd edition, Blackie Academic & Professional, London. 
9. Brody, A.L. and Marsh, K.S., (eds.), (1997). “The Wiley Encyclopedia of Packaging 

Technology”, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc., New York 
10. Canadian Food Inspection Agency. “Metal Can Defects. Identification and Classification 

Manual”, Canadian Food Inspection Agency, Government of Canada, 1997 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ504 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι  φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ:  

 ζχει κατανοιςει τθ ςθμαςία που ζχουν οι μικροοργανιςμοί για τθν τεχνολογία παραγωγισ και 

τθ ςυντιρθςθ των τροωίμων και γνωρίηουν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ μικροοργανιςμϊν που 
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εμπλζκονται με κετικό ι αρνθτικό τρόπο ςτθν τεχνολογία των τροωίμων, 

 ζχει κατανοιςει με ποιο τρόπο και βάςει ποιων μοντζλων οι μικροοργανιςμοί αναπτφςςονται 

ςτα τρόωιμα και με ποιον τρόπο οι διάωοροι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ επθρεάηουν αυτι τθ 

μικροβιακι ανάπτυξθ ςτα τρόωιμα, 

 ζχει κατανοιςει τον τρόπο που οι μικροοργανιςμοί μζςω του μεταβολιςμοφ τουσ (αερόβια και 

αναερόβια αναπνοι, ηφμωςθ) προκαλοφν αλλαγζσ ςτα ςυςτατικά των τροωίμων, οι οποίεσ 

μπορεί να είναι είτε επικυμθτζσ (π.χ. ςτθν παραγωγι τροωίμων ηφμωςθσ) είτε ανεπικφμθτεσ 

(αλλοίωςθ), 

 γνωρίηει τα κυριότερα γζνθ και είδθ βακτθρίων, ηυμϊν και μυκθλιακϊν μυκιτων που ςχετίηονται 

με τθν τεχνολογία των τροωίμων με τισ πιο ςθμαντικά για τθν ςχζςθ τουσ με τα τρόωιμα 

χαρακτθριςτικά, 

 γνωρίηει και μπορεί να εωαρμόςει τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία προκειμζνου να εντοπίςει και να 

απαρικμιςει τον πλθκυςμό διαωόρων μικροβιακϊν ομάδων ςτα τρόωιμα αλλά και να 

εωαρμόηει κάποιεσ βαςικζσ βιοχθμικζσ δοκιμζσ για τθν ταυτοποίθςι τουσ. 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Χθμαςία τθσ μικροβιολογίασ τροωίμων. Λςτορικι αναδρομι 

 Σ ρόλοσ των μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα 

 Ξφριεσ κατθγορίεσ μικροοργανιςμϊν που απαντϊνται ςτα τρόωιμα 

 Υθγζσ και τρόποι επιμόλυνςθσ μόλυνςθσ των τροωίμων με μικροοργανιςμοφσ.  

 Πζκοδοι εντοπιςμοφ και απαρίκμθςθσ διαωόρων μικροβιακϊν ομάδων ςτα τρόωιμα (κλαςςικζσ 

και ταχείεσ μζκοδοι) 

 Χαρακτθριςτικά τθσ μικροβιακισ ανάπτυξθσ ςτα τρόωιμα 



 

 
111 

 Ενδογενείσ και εξωγενείσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τον ρυκμό ανάπτυξθσ τθν μικροβιακι 

ανάπτυξθ ςτα τρόωιμα 

 Πεταβολιςμόσ των μικροοργανιςμϊν και επίδραςθ ςτα ςυςτατικά των τροωίμων  

 Ξυριότερα βακτιρια που ςχετίηονται με τα τρόωιμα  

 Χποριογόνα βακτιρια και θ ςθμαςία τουσ ςτθ βιομθχανία τροωίμων.  

 Ξυριότερεσ ηφμεσ που ςχετίηονται με τα τρόωιμα  

 Ξυριότεροι μυκθλιακοί μφκθτεσ που ςχετίηονται με τα τρόωιμα  

 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ πάνω ςε κζματα που πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν 

καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ (απαρίκμθςθ διαωόρων μικροβιακϊν ομάδων από 

τρόωιμα, απομόνωςθ μικροοργανιςμϊν από διάωορα τρόωιμα και δοκιμζσ για τθν ταυτοποίθςι 

τουσ, ζλεγχοσ τθσ αντιμικροβιακισ δράςθσ εξωγενϊν παραγόντων κ.ά.)  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο ι ςτο εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

35 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 59 

  

φνολοΜαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ. 
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Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Montville T.J., Matthews K.R. (2010) ΠικροβιολογίαΨροωίμων, Εκδ. Χτζλλα Υαρίκου και ΧΛΑ ΣΕ. 

2. Ππαλατςοφρασ Γ. (2006) Πικροβιολογία Ψροωίμων, Εκδ. Ζμβρυο  

3. Keweloh (2013) Πικροβιολογία και Ωγιεινι Ψροωίμων, Εκδ. Χτζλλα Υαρίκου και ΧΛΑ ΣΕ. 

4. Montville T.J., Matthews K.R. (2008) Food microbiology: an introduction 2nd Ed., ASM Press. 

5. Jay J.M, Loessner M.J, Golden D.A. (2006) Modern food microbiology 7th Ed. Springer. 

6. Hutkins R.W. (2006) Microbiology of Fermented Foods: A Modern Approach, Wiley-Blackwell  

7. Harrigan W.F. (1998) Laboratory methods in food microbiology, Academic Press. 
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ΦΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ II 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ505 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΩΧΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 5 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποτελεί μια εμβάκυνςθ ςε βαςικζσ ζννοιεσ των ωυςικϊν διεργαςιϊν τροωίμων και ςτισ 
επιδράςεισ των παραμζτρων μθχανικισ ςτθν ποιότθτα τροωίμων γενικότερα. Ψαυτόχρονα, με το 
πζραςμα του χρόνου εμβακφνει ςε ποιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ που απαιτοφν 
ικανότθτα και ανάπτυξθ δεξιοτιτων από πλευράσ των ωοιτθτϊν, τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο και ςτθ 
χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 
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Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τισ ωυςικζσ 

διεργαςίεσ κακϊσ και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ/μθχανικισ ςτθν 

ποιότθτα/αςωάλεια του τροωίμου. 

Ρα εωαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τουσ νόμουσ τθσ μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ και τθσ μάηασ 
ςτισ διεργαςίεσ τθσ Πθχανικισ Ψροωίμων.  
Ρα εωαρμόηουν και να επιλφουν τα κατάλλθλα ιςοηφγια μάηασ και ενζργειασ των ανωτζρω 
διεργαςιϊν.  
Ρα κατανοοφν τουσ μθχανικοφσ διαχωριςμοφσ και να προςδιορίηουν τισ παραμζτρουσ που 
επθρεάηουν τθν καλι λειτουργία του χρθςιμοποιοφμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
Ρα προςδιορίηουν πειραματικά τα βαςικά χαρακτθριςτικά μεγζκθ που υπειςζρχονται ςτισ 
ανωτζρω διεργαςίεσ  
 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

1. Διεργαςίεσ ανάμιξθσ (δοχεία ανάμιξθσ, κριτιρια ανάμιξθσ, χρόνοσ ανάμιξθσ, αιϊρθςθ 
ςτερεϊν ςωματιδίων ςε υγρό,  διαςπορά υγροφ ςε υγρό) 

2. Πθχανικζσ μζκοδοι διαχωριςμοφ ςωματιδίων ((διαχωριςμοί ςτερεϊν από ςτερεά 
(κοςκίνιςθ, αεροταξινόμθςθ, μαγνθτικόσ διαχωριςμόσ, θλετροςτατικόσ διαχωριςμόσ, 
επίπλευςθ, υδροκυκλϊνεσ), διαχωριςμοί ςτερεϊν από υγρά (εςχάρωςθ, ωυγοκεντρικι 
κατακάκιςθ, διικθςθ, ωυγοκεντρικι διικθςθ) 

3. Διαχωριςμόσ ςωματιδίων με μεμβράνεσ 
4. Διάχυςθ (ωαινόμενα διάχυςθσ) 1οσ και 2οσ νόμοσ Fick 
5. Απορρόωθςθ-Εκρόωθςθ 
6. Εκχφλιςθ υπερκρίςιμου ρευςτοφ 
7. Πείωςθ μεγζκουσ 
8. Ψφξθ-κατάψυξθ 
9. Ακτινοβόλθςθ 
10. Φαινόμενα μεταωοράσ μάηασ 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 
  

φνολο Μαθήματοσ  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι και αγγλικι για ωοιτθτζσ 
Erasmus. 
 
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ.)-Εργαςία (20%) που δίνεται αρχζσ εξαμινου ςε κζματα 
ωυςικϊν διεργαςιϊν τροωίμων 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Food Engineering Handbook. Food Process 
Engineering. CRC Press, Taylor and Francis Group. 

2. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Food Engineering Handbook. Food Engineering 
Fundamentals. CRC Press, Taylor and Francis Group. 

3. McCabe, W.L., andSmith, J.C. 2002. Φυςικζσ διεργαςίεσ Χθμικισ Πθχανικισ, Εκδόςεισ 
Ψηιόλα, Κεςςαλονίκθ. 

4. Bird, R.B., Stewart, W., and Lightfoot, E.N. 1960. Transport phenomena, Wiley, N.Y. 
5. Fryer, P.J., Pyle, D.L., and Rielly, C.D. 1997. Chemical Engineering for the food industry, 

Chapman and Hall. 
6. Υαςπαλάσ, Ξ. 1993. Πετάδοςθ κερμότθτασ, Εκδόςεισ Χαλονικίδθ, Κεςςαλονίκθ. 
7. Οαμπρόπουλοσ, Α.Ε., και Ανζςτθσ, Χ.Ε. 2005. Πθχανικζσ και κερμικζσ διεργαςίεσ τροωίμων. 

Εκδόςεισ Υφλεσ. 
8. Singh, R.P., and Heldman, D.R. 2018. Ειςαγωγι ςτθ Πθχανικι Ψροωίμων. Εκδόςεισ 

Υαριςιάνου. 
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ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ506 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

 Ρα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ για τθν αδειοδότθςθ των μονάδων επεξεργαςίασ τροωίμων . 
 Ρα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθροφν τα οικόπεδα που εγκακίςτανται οι 

μονάδεσ επεξεργαςίασ τροωίμων. 
 Ρα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθροφν οι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ που 

ωιλοξενοφν μονάδεσ επεξεργαςίασ τροωίμων. 
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 Ρα γνωρίηει τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ που πρζπει να διακζτει μία μονάδα επεξεργαςίασ 
τροωίμων.  

 Ρα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθρεί ο εξοπλιςμόσ που  χρθςιμοποιείται από 
μονάδεσ επεξεργαςίασ  τροωίμων  

 Ρα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθροφν τα μθχανιματα που κα 
χρθςιμοποιοφνται από τισ μονάδεσ  

 Ρα μπορεί να ςυντάςςει τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ  
 Ρα μπορεί να ςυντάςςει διάγραμμα ροισ με τισ παραγωγικζσ διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν 

κατά τθν επεξεργαςία των τροωίμων  
 Ρα γνωρίηει τισ απαιτιςεισ υγιεινολογικοφ και αςθπτικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Ρα γνωρίηει τισ απαιτιςεισ υγιενισ για τον ςχεδιαςμό μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
 Ρα γνωρίηει τουσ Ξανόνεσ Σρκισ Βιομθχανικισ και Ωγιεινισ Υρακτικισ βιομθχανιϊν 

τροωίμων 
 Ρα γνωρίηει τισ Αρμοδιότθτεσ υπευκφνου εργαςιακισ αςωάλειασ/τεχνικοφ αςωαλείασ ςε 

βιομθχανικι μονάδα. Σρκόσ ςχεδιαςμόσ μθχανθμάτων, χϊρων παραγωγισ, και 
εργαςτθρίων ϊςτε να διαςωαλίηεται θ εργαςιακι αςωάλεια. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε 
κζματα εργαςιακισ αςωάλειασ. Υροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ για τθν αςωάλεια του 
προςωπικοφ. Χρωματικοί ςυμβολιςμοί κινδφνων. Ρομοκεςία αςωάλειασ εργαςίασ. 
Ξίνδυνοι από θλεκτροπλθξία. Υυραςωάλεια, διαδικαςίεσ διάςωςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ 

 Ρα γνωρίηει τθν Ωγιεινι-Ξακαριςμό και απολφμανςθ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα αποτελείται μόνον από κεωρθτικό μζροσ.  
Υεριεχόμενα μακιματοσ:  
 Ρομοκεςία αδειοδοτιςεων  

 Υροδιαγραωζσ οικοπζδων  
 Υροδιαγραωζσ  δαπζδων  
 Υροδιαγραωζσ εξωτερικϊν τοιχίων  
 Υροδιαγραωζσ εςωτερικϊν τοιχίων  

 Υροδιαγραωζσ οροωϊν  
 Υροδιαγραωζσ εξοπλιςμοφ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων (πόρτεσ, παράκυρα, φδρευςισ 
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αποχζτευςθσ  κλπ )  
 Ξατθγορίεσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (παραγωγικόσ, βοθκθτικόσ κλπ)  
 Υροδιαγραωζσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  

 Χχεδιαςμόσ παραγωγικισ διαδικαςίασ  
 Διάγραμμα ροισ παραγωγικισ διαδικαςίασ  
 ΕπΜςκεψθ ςε μονάδα παραγωγισ τροωίμων , ςχεδιαςμόσ διεργαςιϊν παραγωγισ … 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και 

ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ κεωρίασ κακϊσ και εργαςία με τθν 

οποία οι ωοιτθτζσ ςχεδιάηουν μία μονάδα παραγωγισ , και  

γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 70% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 30% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ξαλογρίδου Βαςιλειάδου (1999)  : Ξανόνεσ για τθν ορκι υγιεινι πρακτικι ςτισ βιομθχανίεσ 
τροωίμων  

2. Λ. Αρβανιτογιάννθσ 2006: ISO 22000 Υαρουςίαςθ και ερμθνεία  
3. ΕΦΕΨ: Σδθγοί πρακτικισ υγιεινισ για τισ επιχειριςεισ τροωίμων 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/practice_guides?par=GUIDES 
ΦΕΞ 143Α 2011  
ΦΕΞ 68Α 2005 
ΦΕΞ 174Α 2013  

 
 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/practice_guides?par=GUIDES


 

 
121 

 

ΦΤΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Ωποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 
 Ρα ζχει κατανοιςει το ωαινόμενο τθσ προςρόωθςθσ και των εωαρμογϊν τθσ 

 Ρα ζχει κατανοιςει τθν ζννοια του κολλοειδοφσ και του βιοπολυμεροφσ (υδροκολλοειδοφσ) 
 Ρα ζχει κατανοιςει τισ ιδιότθτεσ των κολλοειδϊν (κροκίδωςθ, η-δυναμικό) 
 Ρα ζχει κατανοιςει τθν ζννοια του γαλακτϊματοσ 
 Ρα ζχει κατανοιςει τισ ιδιότθτεσ των γαλακτωμάτων και τισ εωαρμογζσ τουσ ςτθ βιομθχανία 

τροωίμων 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
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αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   
 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  
Υεριεχόμεναμακιματοσ:  

 Ψο νερό ςτα τρόωιμα. Ενεργότθτα νεροφ. 
 Δεςμόσ υδρογόνου και ιοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτα τρόωιμα. 
 Κερμοδυναμικι διαλυμάτων. 
 Λδιότθτεσ υγρϊν, επιωανειακι τάςθ. 
 Λξϊδεσ, νευτϊνεια και μθ νευτϊνεια υγρά. 

 Διάχυςθ. 
 Χυςτιματα διαςποράσ. Ξατανομι μεγζκουσ ςωματιδίων. Χυςςωμάτωςθ - Ξαταβφκιςθ 
 Επιωανειακά ωαινόμενα. Επιωανειακι τάςθ. Υροςρόωθςθ. Επιωανειοδραςτικζσ ουςίεσ. 
 Χχθματιςμόσ γαλακτωμάτων, αωρϊν και αεροηόλ. 

 Ξολλοειδισ κατάςταςθ φλθσ (οριςμόσ, διάκριςθ, κολλοειδείσ θλεκτρολφτεσ). 
 Ξολλοειδισ κατάςταςθ φλθσ (ιδιότθτεσ, η-δυναμικό, κροκίδωςθ). 
 Κεωρία DLVO. 
 Υυρθνοποίθςθ – Ξρυςτάλλωςθ. 

 Βιοπολυμερι. 
 Υθκτζσ και διαλφματα βιοπολυμερϊν. 
 Γαλακτϊματα (οριςμόσ, o/w και w/o γαλακτϊματα, ιδιότθτεσ, ςτακερότθτα). 
 Γαλακτϊματα (κεωρίεσ γαλακτωμάτων, γαλακτωματοποιθτζσ). 
 Κερμοκραςία μετάβαςθσ υάλου και ψφξθ. 

 Ακινθτοποίθςθενηφμωνκαικυττάρων. 
 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 
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Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 122 

  
φνολοΜαθήματοσ 125  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ 

κεωρίασ και επίλυςθ αςκιςεων-προβλθμάτων.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Φιτηοφλθσ Χ. (2011). Φυςικοχθμεία Ψροωίμων. ΕΞΔΣΧΕΛΧ Α. ΨΗΛΣΟΑ & ΩΛΣΛ Α.Ε. 
2. Walstra P. (2003). Physical Chemistry of Foods. Marcel Dekker, Inc. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΡΟΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ I 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ602 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΦΣΩΨΩΡ ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ I 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό)  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να καταςτιςει ικανοφσ τουσ ωοιτθτζσ/τριεσ να διαχειριςτοφν κζματα τθσ 
ποιότθτασ των νωπϊν οπωροκθπευτικϊν με ςτόχο τθ μείωςθ των μεταςυλλεκτικϊν απωλειϊν και 
τθ διατιρθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ αυτϊν ϊςτε να επιτευχκεί μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 
ςυντιρθςθσ. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να 
γνωρίηουν: 

 Ψο ρόλο τθσ αναπνοισ και τθσ διαπνοισ των οπωροκθπευτικϊν.  
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 Ψο ρόλο του αικυλενίου.  
 Ψα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των ανεπικφμθτων επιδράςεων από το αικυλζνιο και τθσ 

βιοςφνκεςθσ του αικυλενίου ςτθ μεταςυλλεκτικι μεταχείριςθ  των  προϊόντων  και  ςτθν  
ζνταςθ  των  απωλειϊν.  

 Ψουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν παραγωγι του αικυλενίου από ωροφτα και λαχανικά 
μετά τθ ςυγκομιδι.  

 Ψθν επίδραςθ αικυλενίου  ςτθ  μεταςυλλεκτικι  ηωι  ωροφτων  και λαχανικϊν. Χριςθ του 
αικυλενίου για τεχνθτι ωρίμανςθ και για αποπραςινιςμό καρπϊν. 

 Ψθν ζννοια τθσ ποιότθτασ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ψα 
κριτιρια ςυλλεκτικισ ωριμότθτασ των οπωροκθπευτικϊν.  

 Ψο ρόλο τθσ κερμοκραςίασ, του οξυγόνου και του CΣ2 ςτθ ςυντθρθςιμότθτα και τθ 
διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ.  

 Ψθν τεχνολογία ψφξθσ και τισ βαςικζσ αρχζσ  λειτουργίασ  και  ελζγχου  των  ψυκτικϊν 
καλάμων.  

 Ψισ τεχνικζσ και ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ ανά προϊόν.  
 Ψον απαραίτθτο μθχανολογικό εξοπλιςμό για κοινά ψυγεία, για ελεγχόμενθ ατμόςωαιρα 

και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν.  

 Ψθν τροποποιθμζνθ ατμόςωαιρα και τισ τεχνικζσ και ςυνκικεσ πρόψυξθσ.  
 Ψισ ςυνκικεσ και τα προβλιματα κατά τθ μεταωορά των οπωροκθπευτικϊν  προσ  τισ  

αγορζσ  του  εςωτερικοφ  και  του εξωτερικοφ.  
 Ψο αςυμβίβαςτο ςτθ ςυντιρθςθ και τθ μεταωορά και τα μζςα μεταωοράσ. 

 Ψισ μεταςυλλεκτικζσ ωυςιολογικζσ ανωμαλίεσ και αςκζνειεσ των οπωροκθπευτικϊν. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
 Γενικι κεϊρθςθ τθσ μεταςυλλεκτικισ βιολογίασ και τεχνολογίασ των οπωροκθπευτικϊν 

προϊόντων  

 Ξριτιρια ςυλλεκτικισ ωριμότθτασ 
 Υοιότθτα οπωροκθπευτικϊν 
 Χειριςμοί μετά τθ ςυγκομιδι-προετοιμαςία για τθν αγορά-διαλογι-ςυςκευαςία 
 Ψο αικυλζνιο και ο ρόλοσ του ςτθ μεταςυλλεκτικι ωυςιολογία 

 Διαπνοι, απϊλειεσ βάρουσ και ο παράγοντασ τθσ υγραςίασ 
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 Ψφξθ των οπωροκθπευτικϊν  
 Χυντιρθςθ των οπωροκθπευτικϊν  
 Χυντιρθςθ των οπωροκθπευτικϊν με ελεγχόμενθ ι τροποποιθμζνθ ατμόςωαιρα  

 Πεταωορζσ ωροφτων και λαχανικϊν 
 Φυςιολογικζσ ανωμαλίεσ 
 Χειριςμοί για αντιμετϊπιςθ μεταςυλλεκτικϊν αςκενειϊν 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 

  

φνολο Μαθήματοσ 125  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ.  
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βαςιλακάκθσ Π. (2006). Πεταςυλλεκτικι ωυςιολογία – μεταχείριςθ οπωροκθπευτικϊν και 
τεχνολογία. Εκδόςεισ Γαρταγάνθ. Κεςςαλονίκθ. 

2. Υάςςαμ, Χ. και Ψςαντίλθ Ε. (1995). Πεταςυλλεκτικι μεταχείριςθ καρπϊν και λαχανικϊν. 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Εκδόςεισ Γ.Υ.Α. Ακινα. 

3. Χωακιωτάκθσ, Ε. (1995). Πεταςυλλεκτικι ωυςιολογία και τεχνολογία νωπϊν 
οπωροκθπευτικϊν προϊόντων. Εκδόςεισ Typo Man. Κεςςαλονίκθ, ςελ. 381. 

4. Joshi V.K., and L.R. Verma. (2002).“Postharvest Technology of Fruits and Vegetables”. Indus 
Publishing Company.  

5. Mitra. S. K., (1997) “Postharvest Physiology and Storage of Tropical and Subtropical Fruits”. 
CABI Publishing  

6. Salunkhe D. K., and S. S. Kadam (1998). “Handbook of Vegetable Science and Technology: 
Production, Composition, Storage, and Processing (Food Science and Technology)”. Marcel 
Dekker  

7. Wills R.B.H., W.B. McGlasson, D. Graham, D. Joyce, R. Wills.(1998) “Postharvest: An 
Introduction to the Physiology & Handling of Fruit, Vegetables & Ornamentals”. CABI 
Publishing 4th edition. 
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ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ603 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 

για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 

οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υπόβακρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο ωοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:  
1.Ρα ζχει λεπτομερι γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθ ςφνκεςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ 
διαωιμιςθ των τροωίμων και των προϊόντων που πωλοφνται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ εντόσ 
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τθσ ΕΕ  
2. Ρα προςδιορίηει και να αξιολογεί τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ των παραγωγϊν, 
καταςκευαςτϊν και προμθκευτϊν τροωίμων και προϊόντων τροωίμων  
3. Ρα εκτιμά τθν επίπονθ προςπάκεια των παραγωγϊν, καταςκευαςτϊν και προμθκευτϊν για 

ςυμμόρωωςθ  

4. Ρα εωαρμόηει τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ ςε εργαςιακό περιβάλλον σ και πϊσ αυτι 

διαωοροποιείται ςτισ διαωορετικζσ χϊρεσ, 

Ρα ζχει αναπτφξει τθν ικανότθτα προβλθματιςμοφ και κριτικισ ςκζψθσ πάνω ςε κζματα 

διατροωικϊν κινδφνων μζςα από τθν νομοκετικι κατάρτιςθ του 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ: 

1.Σδθγίεσ και κανονιςμοί ΕΕ ενςωμάτωςθ ςε εκνικι νομοκεςία 
2 Ωποχρεωτικι επιςιμανςθ των τροωίμων - ταυτότθτα, χθμικι ςφςταςθ, διατροωικζσ πλθροωορίεσ, 
επιςιμανςθ προζλευςθσ . 
3 Υροςεγγίςεισ ςτθν επιςιμανςθ των αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν  
4. Λςχυριςμοί υγείασ και διατροωισ ςφμωωνα με τθ Ευρωπαϊκι Ρομοκεςία  
5 Λςχυριςμοί και παραπλανθτικζσ περιγραωζσ 
6.Ροκεία, ψευδι περιγραωι, απάτθ - πρόςωατεσ περιπτϊςεισ  
7. Πθ υποχρεωτικζσ πρακτικζσ επιςιμανςθσ για τα προϊόντα διατροωισ  
8 Σνομαςία των προϊόντων  
9. Θ Βρετανικι προςζγγιςθ ςτθ ςιμανςθ των τροωίμων (QUID)  
10.Σ ρόλοσ των Ενϊςεων καταναλωτϊν τροωίμων ςτθ διαμόρωωςθ τθσ ςτρατθγικισ ςιμανςθσ των 
τροωίμων  
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11.Απαιτιςεισ Ρομοκεςίασ δανειοδοτιςεισ εργαςτθρίων παραςκευισ τροωίμων  

12. Ρομοκεςία αςωάλειασ και υγιεινισ ςτθν παραγωγι τροωίμων 

13. Ξωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ  

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αργυράκοσ Γεϊργιοσ. Ψα Υρόςκετα των Ψροωίμων. Εκδόςεισ Ελικράτων. Ακινα. 2011. 

2. . Ξϊδικασ Ψροωίμων και Υοτϊν διαρκοφσ ενθμζρωςθσ. Επιμζλεια ζκδοςθσ Γ. 
Αλυςανδράτοσ. www.foodcode.gr/main.asp 2. 

3.  Υρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm 

*νομοκεςία για τθν υγιεινι και αςωάλεια των τροωίμων, με ζμωαςθ ςτουσ Ξανονιςμοφσ 

(ΕΞ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 183/2005, 2073/2005, 

2074/2005, 1881/2006]. 

4. Σδθγόσ Σρκισ Υρακτικισ για τισ Επιχειριςεισ Υαραγωγισ Ηαχαρϊδων Υροϊόντων του 

Ενιαίου Φορζα Ελζγχου Ψροωίμων (ΕΦΕΨ). 2012. 

5. Εγχειρίδιο Αςωάλειασ και Ωγιεινισ Ψροωίμων για Χτελεχθ και Εκελοντζσ Ωπθρεςιϊν και 

Σργανϊςεων που Εμπλζκονται ςτθ Διαχείρθςθ και Διανομι Ψροωίμων ςε Ξαταςτάςεισ 

Εκτακτων Αναγκϊν και Ξαταςτροωϊν. Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Ψροωίμων (ΕΦΕΨ) 2013. 

6. Κεοδϊρου, Ε., Χωυρισ, Φ. (2008): «Θ Ωλοποίθςθ Χυςτθμάτων Λχνθλαςιμότθτασ ςτισ 

Επιχειριςεισ Ψροωίμων». Available at: http://www.theodorou.gr/el/knowledge/articles-

and-white-papers/198- 008-article.html 

7. Σδθγόσ Εωαρµογισ των άρκρων 11, 12, 16, 17, 18, 19 & 20 του κανονιςµοφ (ΕΞ) 178/2002 

ςχετικά µε τθ γενικι νοµοκεςία για τα τρόωιµα. Χυµπεράςµατα τθσ µόνιµθσ επιτροπισ για 

τθν τροωικι αλυςίδα 117 και τθν υγεία των ηϊων. Available at: 

http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7 _el.pdf 

8. Food Safety – Chemical Hazards. University of Nebraska – Lincoln, Institute of Agriculture 

and Natural Resources 2005. Available at : www.foodsafety.uni.edu 

9. Food Hygiene Instructions . Available at : 

www.efet.gr/images/efet_res/doc/legislation/foodhygiene/apply_instructions.pdf 

 

 

http://www.foodcode.gr/main.asp%202
http://www.theodorou.gr/el/knowledge/articles-and-white-papers/198-%20008-article.html
http://www.theodorou.gr/el/knowledge/articles-and-white-papers/198-%20008-article.html
http://www.foodsafety.uni.edu/
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ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ604 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 

ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 

για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 

οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Χτθν φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ  
των προτφπων διαχείριςθσ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ και οι λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ που διζπουν 
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Ψισ βιομθχανίεσ τροωίμων και τρόποι διαχείριςθσ των αποβλιτων των βιομθχανιϊν τροωίμων. 

Πετά τθν μακθςιακι διαδικαςία οι ωοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να 

 αντιλαμβάνoνται τισ ςφγχρονεσ περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ και τουσ κεςμοφσ,  

 να ςυμμετζχουν ςτθν εωαρμογι ςφγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικισ προςταςίασ, με 

απϊτερο ςκοπό τθν προλθπτικι παρζμβαςθ ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία και τθν 

εξαςωάλιςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με προςταςία τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ. 

 Ρα αξιοποιοφν μζςα από ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και κυκλικισ οικονομίασ τα 

απόβλθτα των βιομθχανιϊν τροωίμων. 

 να ςχεδιάηουν, αναπτφςςουν, βελτιϊνουν και εωαρμόηουν Χυςτιματα Υεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ με ζμωαςθ ςτισ βιομθχανίεσ τροωίμων.  

 να ςυντάςουν ορκολογικά τθν περιβαλλοντικι πολιτικι μιασ εταιρείασ.  

 να προςδιορίηουν τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ για τθν εωαρμογι ενόσ Χυςτιματοσ 

Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ.  

 να εντοπίηουν τισ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ πλευρζσ και επιπτϊςεισ.  

 να ςχεδιάηουν και διενεργοφν επικεωριςεισ ςε Χυςτιματα Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ςφμωωνα με το πρότυπο ISO 14001. 

   να αναλφουν, να ερμθνεφουν και να αξιολογοφν τα αποτελζςματα των ευρθμάτων 

αποκλίςεων από τισ απαιτιςεισ του προτφπου. 

   ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν πρόγραμμα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ των μεκόδων τουσ 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

 Ανάπτυξθ και Υεριβάλλον 
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 Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και περιβαλλοντικι διαχείριςθ 
 Υεριβαλλοντικι πολιτικι 
 Χυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ΧΥΔ) 

 Χφςτθμα EMAS (Environmental Management System) 
 ISO 14001 
 Κεςμόσ των Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 
 Ψο Ευρωπαϊκό οικολογικό ςιμα 
 Χχεδιαςμόσ και εωαρμογι ΧΥΔ 

 Οειτουργικζσ διαδικαςίεσ ενόσ ΧΥΔ 
 Εςωτερικόσ περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ επιχειριςεων 
 Υεριβαλλοντικι Διλωςθ, Επαλικευςθ – Υιςτοποίθςθ 
 Υεριβαλλοντικόσ ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ 

 Αξιοποίθςθ αποβλιτων γεωργικϊν βιομθχανιϊν και βιομθχανιϊν τροωίμων - μελζτεσ 

περίπτωςθσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

1. Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

2. Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

3. Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ  

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Aρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ., Ευςτρατιάδθσ, Π.Π. και Ππουντουρόπουλοσ, Λ.Δ. (2000). ISO 9000 - 
ISO 14000: παρουςίαςθ ανάλυςθ πρότυπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ & περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. Προςαρμογι ςτθ βιομθχανία τροφίμων & ποτϊν, UniversityStudioPress, 
Κεςςαλονίκθ. 

2. Ξανονιςμόσ (ΕΞ) αρικ. 761/2001 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 
19θσ Παρτίου 2001 για τθν εκοφςια ςυμμετοχι οργανιςμϊν ςε κοινοτικό ςφςτθμα 
οικολογικισ διαχείριςθσ και οικολογικοφ ελζγχου (EMAS). 

3. Διεκνζσ Υρότυπο ΕΡ ISO 14001 – Χφςτθμα Υεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ – Υροδιαγραωζσ 
και Σδθγίεσ Εωαρμογισ. 

4. Σδθγοί EMAS 01, 02, 03, 04 ,05 ,06 ,07 ,08, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Γενικι Διεφκυνςθ 
Υεριβάλλοντοσ. 

Ξενόγλωςςη : 
1. “ECOS Management Guide”, Euro Info Center, ARCADIS IMD, 1997 
Διαδίκτυο 
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaflets/emasleaflet_en.pdf 
2. www.ypeka.gr 
 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaflets/emasleaflet_en.pdf
http://www.ypeka.gr/
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ605 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΛΣΟΣΓΛΑ ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΠΥΕΟΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 

για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 

οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να εξοικειϊςει τουσ ωοιτθτζσ με τθ μορωολογία, τισ ωυςιολογικζσ 
λειτουργίεσ  του ωυτοφ τθσ αμπζλου, να τουσ εκκζςει ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ αμπελουργίασ και ςτισ 
βαςικζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςϋζνα παραγωγικό αμπελϊνα ϊςτε να  
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κατανοιςουν τθ ςθμαςία όλων αυτϊν για τθν παραγωγι επαρκϊν και ποιοτικϊν αμπελοοινικϊν 
προϊόντων. Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ κα ζχει:  
• Ξατανοιςει τθ μορωολογία και ανατομία των διαωόρων οργάνων του ωυτοφ τθσ αμπζλου και το 
ρόλο τουσ για τθν παραγωγι αμπελοοινικϊν προϊόντων. 
 • Ξατανοιςει τον ετιςιο κφκλο βλάςτθςθσ, τα ωαινολογικά ςτάδια και τθν ωυςιολογικι βάςθ  
αυτϊν  

 • Ξατανοιςει τθν  εγκατάςταςθ παραγωγικοφ αμπελϊνα και τουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν • 

Ξατανοιςει τθ ςθμαςία των κλαδεμάτων μόρωωςθσ και καρποωορίασ των πρζμνων και τθν 

αξιοποίθςι τουσ ςτθν αμπελοκομικι πράξθ 

 • Ξατανοιςει τθ ςθμαςία των παραγόντων που διαμορωϊνουν το terroir και τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά ποιότθτασ των διαωορετικϊν οίνων και λοιπϊν προϊόντων τθσ αμπζλου 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ: 

Ψο μάκθμα εςτιάηει ςτθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται τόςο για τθν εγκατάςταςθ όςο και για τθ 

διαχείριςθ ενόσ ςφγχρονου παραγωγικοφ αμπελϊνα, τισ τεχνικζσ που αωοροφν ςτθ μόρωωςθ, 

καρποωορία και ςτον ετιςιο κφκλο βλάςτθςθσ των πρζμνων για παραγωγι οινοποιιςιμων αλλά και 

επιτραπζηιων ςταωυλϊν ι ςταωίδασ. Λδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτουσ βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ 

παράγοντεσ που διαμορωϊνουν τισ αποδόςεισ και κυρίωσ τθν ποιότθτα και τθν διαωοροποίθςθ των 

αμπελοοινικϊν προϊόντων από τόπο ςε τόπο. Θ δομι του μακιματοσ περιλαμβάνει : 

 Βιολογία τθσ αμπζλου 

 Ανατομία  και ωυςιολογία 
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 Ψφποι διαμόρωωςθσ και κλαδεφματα 

 Υαραγωγικά ςχιματα και τρόποι καλλιζργειασ 

 Υοικιλιακό δυναμικό εκνικό και παγκόςμιο 

 Χτοιχεία αμπελογραωίασ και οι διακριτά χαρακτθριςτικά ταξινόμθςθσ κυριότερων 

ποικιλιϊν 

 Χφγχρονεσ μεκοδολογίεσ πολλαπλαςιαςμοφ 

 Γενετικι βελτίωςθ και επιλογι πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ αμπζλου 

 Βιοτικοί –αβιοτικοί παράγοντεσ και θ επίδραςθ ςτθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ αμπζλου 

 Θ ςταωυλι  (χθμικι ςφςταςθ, ςτάδια ανάπτυξθσ, μεταβολζσ κατά τθν ωρίμανςθ) το 

γλεφκοσ, ο τρυγθτόσ  

 Αμπελοινικά προϊόντα ποιότθτασ (ΥΣΥ, ΥΓΕ), terroir αμπελοοινικϊν προϊόντων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ 

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χταυρακάκθσ, Π.Ρ. 2013. Αμπελουργία. Εκδ. Ψροπι  

2. Χταυρακάκθσ, Π.Ρ. 2010. Αμπελογραωία, Εκδ. Ψροπι 

3.  Gerling C. 2015. Environmentally Sustainable Viticulture.Practices and Practicality. CRC 

Press.   

4. Gladstones J. 1992. Viticulture and Environment. Winetitles  

5. Gladstones J.2011. Wine, Terroir and Climate Change 

6.  Johnson,H. and Robinson, J. 2013. The World Atlas of Wine. 8th Edition  

7. Skeltno, S.  2009. Viticulture: An introduction to commercial grape growing for wine 

production  

Χυναωιεπιςτθμονικάπεριοδικά:   

Vitis   

American Journal of Enology and Viticulture   
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ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ606 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 

για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 

οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ:  

 ζχει εξοικειωκεί με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τθσ μοριακισ βιοτεχνολογίασ και τθσ γενετικισ 
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μθχανικισ, 

 ζχει κατανοιςει με ποιο τρόπο οι μζκοδοι τθσ γενετικισ μθχανικισ εωαρμόηονται ςτθν 

παραγωγι των τροωίμων μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα τροωίμων που ιδθ 

παράγονται, 

 γνωρίηει τθ νομοκεςία γφρω από τθν παραγωγι τροωίμων μζςω τεχνικϊν γενετικισ 

τροποποίθςθσ και πϊσ αυτι διαωοροποιείται ςτισ διαωορετικζσ χϊρεσ, 

 ζχει αναπτφξει τθν ικανότθτα προβλθματιςμοφ και κριτικισ ςκζψθσ πάνω ςε κζματα 

βιοαςωάλειασ και βιοθκικισ για τθ χριςθ γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν.    

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Ειςαγωγι Βιοτεχνολογία και ςτθ Βιοτεχνολογία Ψροωίμων – Ξλαςςικι και ςφγχρονθ 

Βιοτεχνολογία 

 Βαςικζσ αρχζσ τθσ τεχνολογίασ του αναςυνδυαςμζνου DNA (γενετικισ μθχανικισ) 

 Βαςικζσ μζκοδοι μοριακισ βιολογίασ που εωαρμόηονται ςτθν τεχνολογία 

αναςυνδυαςμζνου DNA (απομόνωςθ, θλεκτροωόρθςθ, υβριδοποίθςθ DNA και αποτφπωςθ 

κατά Southern, αλλθλοφχθςθ DNA) 

 Γονιδιωματικι και άλλεσ τεχνικζσ ‐omics ςτθ Βιοτεχνολογία Ψροωίμων 

 Πικροβιακι Βιοτεχνολογία - Εωαρμογζσ 

 Βιοτεχνολογία Φυτϊν – Γενετικά τροποποιθμζνα (ΓΨ) ωυτά ςτθν παραγωγι των τροωίμων – 

Επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 
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 Βιοτεχνολογία Ηϊων 

 Πζκοδοι ανίχνευςθσ γενετικϊν τροποποιιςεων (PCR, ELISA) ςε τρόωιμα 

 Ρομοκεςία που διζπει τθ χριςθ των ΓΨΣ ςτα τρόωιμα 

 Κζματα βιοαςωάλειασ και βιοθκικισ 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ 

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ππατρίνου Α. (2010) Χφγχρονθ Βιοτεχνολογία Ψροωίμων, Εκδ. BrokenHillPublishersLTD.  

2. Βαρηάκασ Κ., Αρβανιτογιάννθσ Λ. (2006) Γενετικά τροποποιθμζνα τρόωιμα, Εκδόςεισ Ζμβρυο. 

3. WatsonJ.D., CaudyA.A., MyersR.M., WitkowskiJ.A. (2007) Αναςυνδυαςμζνο DNA: Γονίδια και 

γονιδιϊματα. Ακαδθμαϊκζσ Εκδόςεισ Ππάςδρα & ΧΛΑ. (Ψο βιβλίο αυτό αποτελεί μετάωραςθ του 

πρωτοτφπου: RecombinantDNA: GenesandGenomes, W.H.Freeman&CoLtd). 

4. Walker J.M., Rapley R., Whitehouse (2014) Molecular biology and biotechnology 6th Ed. Royal 

Society of Chemistry.  

5. Brown T. (2001) Essential molecular biology: a practical approach VOL. 1 & 2, 2nd Ed. OUP Oxford. 

6. Glick B.J., Pasternack J.J. (2017) Molecular biotechnology: principles and applications of 

recombinant biotechnology 5th Ed., ASM-Press. 

7. Slater A., Scott N., Fowler M. (2008) Plant biotechnology: the genetic manipulation of plant, 2nd 

Ed. OUP Oxford. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ETT701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 τθν κρεπτικι αξία του κρζατοσ, 

 τον μυϊκό ιςτό και τθν λειτουργία του, 

 τισ χθμικζσ και βιοχθμικζσ μετακανάτιεσ μεταβολζσ του μυόσ και τθν μετατροπι του ςε κρζασ, 

 τθν επίδραςθ των διαωόρων χειριςμϊν ςτο ηϊο πριν και κατά τθν διάρκεια τθσ ςωαγισ ςτθν 

ποιότθτα του παραγόμενου κρζατοσ, 
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 τισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ των ωυςικοχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ποιότθτασ του κρζατοσ, 

 τισ διαωορετικζσ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ του κρζατοσ, 

 τθν παραγωγι των διαωορετικϊν προϊόντων κρζατοσ,  

 τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τεχνολογίασ του κρζατοσ από πουλερικά, 

 τον ποιοτικό ζλεγχο και τθν τεχνολογία που ςχετίηεται με τα αυγά και τα προϊόντα τουσ.   

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Σμαδικι εργαςία 
Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Χθμικι ςφςταςθ και κρεπτικι αξία του κρζατοσ 

 Δομι και λειτουργία του μυϊκοφ ιςτοφ  

 Πετατροπι του μυϊκοφ ιςτοφ ςε κρζασ – μετακανάτιεσ μεταβολζσ  

 Φυςικοχθμικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ του κρζατοσ 

 Οειτουργικζσ και οργανολθπτικζσ ιδιότθτεσ του κρζατοσ  

 Ψεμαχιςμόσ ςωαγίων  

 Πζκοδοι ςυντιρθςθσ κρζατοσ (ψφξθ, κατάψυξθ, αποξιρανςθ, αλιπάςτωςθ, κάπνιςθ, 

κονςερβοποίθςθ)  

 Υοιότθτα, αςωάλεια κρζατοσ  

 Ψαξινόμθςθ προϊόντων κρζατοσ  

 Ψεχνολογία παραςκευισ, ποιότθτα και ςυντιρθςθ αλλαντικϊν κερμικισ επεξεργαςίασ, 

αλλαντικϊν ηφμωςθσ και νωπϊν προϊόντων αλλαντοποιίασ 

 Ειδικά κζματα πουλερικϊν (μικροβιολογία και αλλοίωςθ κρζατοσ πουλερικϊν και 

τεχνολογία προϊόντων από κρζασ πουλερικϊν)  

 Ειδικά κζματα αυγϊν (ποιοτικι αξιολόγθςθ αυγϊν και τρόποι ςυντιρθςθσ και τεχνολογία 

παραγωγισ των προϊόντων τουσ)  

 Γενικό κεςμικό πλαίςιο και ευρωπαϊκι νομοκεςία για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και 

αςωάλειασ του νωποφ κρζατοσ και των προϊόντων του   

Χτο εργαςτθριακό μζροσ λαμβάνουν χϊρα εργαςτθριακζσ αςκιςεισ πάνω ςε κζματα που 
πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ με 

παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν video από το 

διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 3 
Αυτοτελισ μελζτθ 91 

  
φνολοΜαθήματοσ 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 
ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 
γραπτι εξζταςθ ςε κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων που ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 
Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Γεωργάκθσ Χ.Υ., Βαρελτηισ Ξ.Υ., Αμβροςιάδθσ Λ.Α. (2002).Ψεχνολογία τροωίμων ηωικισ 

προζλευςθσ, Εκδόςεισ Χφγχρονθ Υαιδεία  

2. Ππλοφκασ Λ. (2007). Ψεχνολογία κρζατοσ. Ξρζασ, προϊόντα κρζατοσ, Εκδόςεισ Χταμοφλθσ  

3. Φαμαντάνθσ Χ.Β. (2001).  Ψεχνολογία και ποιότθτα κρζατοσ και κρεατοςκευαςμάτων, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  

4. Φαμαντάνθσ Χ.Β. (2006). Ψεχνολογία κρζατοσ και προϊόντων του, Εκδόςεισ Χφγχρονθ 

Υαιδεία  

5. Feiner G. (2007). Meat products handbook: practical science and technology, CRC Press  

6. Hui Y.H., Nip W.K, Rogers R. (2001). Meat science and applications, CRC Press  

7. Lawrie R.A., Ledward D.A. (2006). Lawrie’s meat science, 7th Ed., Woodhead publishing Ltd  

8. Warris P.D. (2009). Meat science. An introductory text, 2nd Ed., CABI publishing  

9. Belitz H.D., Werner G., Schieberle P. (2009). Food Chemistry, Springer-Verlag  
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ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧΞΑΛΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧΞΑΛΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΤΔΩΝ ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ702 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΣΛΞΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
4 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, 

ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:  

 Ρα κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τοξικολογίασ ϊςτε να αντιλαμβάνονται τθ ωφςθ του 
προβλιματοσ που προκφπτει κατά περίπτωςθ  

 Ρα κατανοοφν τουσ τοξικολογικοφσ κινδφνουσ που ενδζχεται να παρουςιαςτοφν ςε 
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διάωορα τρόωιμα με βάςθ τθ ωφςθ τουσ και τισ ςυνκικεσ παραγωγισ και ςυντιρθςθσ 
 Ρα εκτελοφν υπολογιςμοφσ εκτίμθςθσ και να αξιολόγθςθσ του ρίςκου από τθν ζκκεςθ ςε 

τοξικοφσ παράγοντεσ  

 Ρα κατανοοφν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τα αποτελζςματα των αναλυτικϊν 
τεχνικϊν και να αξιολογοφν τθν αξιοπιςτία μιασ μεκόδου   

 Ρα μπορεί να αναηθτοφν τθ νομοκεςία που ςχετίηεται με τα ανϊτατα αποδεκτά επίπεδα 

υπολειμμάτων ενόσ τοξικοφ παράγοντα και να μποροφν να αξιολογοφν τα αποτελζςματα 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Βαςικζσ ζννοιεσ που διζπουν τθν Επιςτιμθ τθσ Ψοξικολογίασ και αναλφουν τισ 
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ τθσ διατροωικισ επικινδυνότθτασ των 
τοξικϊν ουςιϊν. Υεριγράωονται οι διεργαςίεσ απορρόωθςθσ, κατανομισ, 
αποκικευςθσ, βιομετατροπισ και απζκκριςθσ των τοξικϊν ουςιϊν από τον 
ανκρϊπινο οργανιςμό και οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με τθν ζνταςθ τθσ τοξικισ 
τουσ δράςθσ.  

 Αναλφονται, οι ςφγχρονεσ μζκοδοι ανίχνευςθσ και προςδιοριςμοφ των τοξικϊν 
ουςιϊν ςτα τρόωιμα.  

 Ειδικζσ κατθγορίεσ τοξικϊν ουςιϊν που ανιχνεφονται με μεγάλθ ςυχνότθτα ςτα 

τρόωιμα. Για κάκε μια από αυτζσ τισ κατθγορίεσ τοξικϊν ουςιϊν αναωζρεται θ 

πθγι μόλυνςθσ των τροωίμων, οι ωυςικοχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ, ο μθχανιςμόσ 

τοξικισ δράςθσ τουσ και οι επιβλαβείσ επιδράςεισ που προκαλοφν ςτον άνκρωπο. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 
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Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Shibamoto T, Bjeldanes LF (2009). Introduction to Food Toxicology. Taylor SL (Editor), 
Elsevier Inc., California, USA. ISBN: 978-0-12-374286-5.  

2. Omaye ST (2004). Food and Nutritional Toxicology. CRC Press. ISBN: 1-58716-071-4.  
3. Timbrell TA (2009). Principles of Biochemical Toxicology. InformaHealtcare, USA. ISBN: 978- 

0-8493-7302-6.  
4. W. Helferich, C.K. Winter (2001) Food toxicology. CRC Press. [ISBN: 978-0-8493-2760-5] 
5. Ξ. Γιαγκίνθσ, Χ. Κεοχάρθσ, Χ. Ξαραντϊνθσ, (2015). Ψοξοκολογία Ψροωίμων, Εκδόςεισ Ηιτθ, 

Κεςςαλονίκθ. 
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ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ703 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΛΡΣΟΣΓΛΑ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

 Ρα γνωρίηει τθ χθμικι ςφςταςθ του γλεφκουσ και του οίνου. 

 Ρα γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ και τισ διαωορζσ των διαωόρων τφπων οινοποίθςθσ. 

 Ρα γνωρίηει τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά των μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται 

ςτουσ διαωορετικοφσ τφπουσ οινοποίθςθσ. 

 Ρα γνωρίηει τα προβλιματα που παρατθροφνται κατά τθν οινοποίθςθ και πωσ να τα 

αντιμετωπίηει 

 Ρα γνωρίηει τουσ προςδιοριςμοφσ και τισ διορκϊςεισ που πρζπει να κάνει για να επιτφχει 
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ποιοτικό τελικό προϊόν. 

 Ρα μπορεί να περιγράωει με επιςτθμονικό τρόπο τθ διαδικαςία μετατροπισ  των ςακχάρων 

ςε αικυλικι αλκοόλθ, αλλά και τισ διάωορεσ βιοχθμικζσ διεργαςίεσ που γίνονται τόςο ςτο 

γλεφκοσ όςο και ςτον οίνο. 

 Ρα γνωρίηει τθ νομοκεςία που διζπει τθν παραγωγι και διακίνθςθ του οίνου και των 

οινικϊν προϊόντων.  

 Ρα γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ αποςταγμάτων και αλκοολοφχων ποτϊν.  

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σμαδικι Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   

 Υροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Υεριεχόμενα μακιματοσ:  
 Χφςταςθ ςταωυλισ 

 Χφςταςθ του γλεφκουσ 
 Διορκϊςεισ ςτο γλεφκοσ 
 Αλκοολικι ηφμωςθ 
 Οευκι οινοποίθςθ  

 Ερυκρι οινοποίθςθ 
 Ειδικζσ τεχνικζσ οινοποίθςθσ 
 Χφςταςθ του οίνου 
 Πθλογαλακτικι ηφμωςθ 
 Υαλαίωςθ οίνων 

 Αςκζνειεσ – κολϊματα οίνων 
 Διαφγαςθ, κολλάριςμα, παςτερίωςθ, εμωιάλωςθ οίνων 
 Ρομοκεςία 
 Αποςτάγματα 

 Υαραγωγι αλκοολοφχων ποτϊν 
 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (μετριςεισ ςτο γλεφκοσ, παρακολοφκθςθ αλκοολικισ ηφμωςθσ, 

μετριςεισ-διορκϊςεισ, μετριςεισ ςτουσ οίνουσ  παραςκευι τςίπουρου)  
 



 

 
153 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 39 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

22 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 34 

  

φνολοΜαθήματοσ 125  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και 

ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ κεωρίασ, ενϊ το εργαςτθριακό 

μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται μζςω γραπτϊν εργαςιϊν - 

αναωορϊν των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και   

προωορικι – πρακτικι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 

προχπόκεςθ να είναι και οι δφο τουλάχιςτον πζντε (5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. R.S. Jackson, R.S. (2008).Wine Science: Principles and Applications. Elsevier. 
2. Χουωλερόσ, Θ.Ε. (2015). Οινολογία. Επιςτιμθ και Τεχνογνωςία. Ζκδοςθ Θ.Ε. Χουωλερόσ, 

Κεςςαλονίκθ. 
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3. Ψςακίρθσ, Α. (2008). Οινολογία. Από το ςταφφλι ςτο κραςί. Ζκδοςθ Ψίχαλου, Ακινα. 
4. BoultonB. R., SingletonL. V., BissonF. L., KunkeeE. R. (2018),Οινολογία-Βαςικζσ Αρχζσ και 

Μζκοδοι Οινοποίθςθσ, BROKENHILLPUBLISHERSLTD 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ704 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΕΟΛΑΧ ΞΑΛ ΕΟΑΛΣΟΑΔΣΩ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα 

με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ των ακόλουκων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων από τουσ ωοιτθτζσ:  
- τθν απόκτθςθ γνϊςεων ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ και του ελζγχου ποιότθτασ τθσ επιτραπζηιασ 
τυποποιθμζνθσ ελιάσ και του ελαιολάδου  
- τθν απόκτθςθ γνϊςεων ςτθ χθμεία ελαιολάδου 
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- τθν απόκτθςθ γνϊςεων ςτθν τεχνολογία παραλαβισ και επεξεργαςίασ του ελαιολάδου  
- το ςυνδυαςμό των παραπάνω γνϊςεων για τθν εκτίμθςθ των επιδράςεων των διαωόρων παραπάνω 
τεχνολογιϊν, επιμζρουσ διεργαςιϊν αλλά και λοιπϊν παραμζτρων ςτα χθμικά, ωυςικά και 
ωυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του ελαιολάδου 
 - τθν αξιολόγθςθ των παραπάνω τεχνολογιϊν και λοιπϊν παραμζτρων αναωορικά με τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του ελαιολάδου  
- απόκτθςθ γνϊςεων, κατανόθςθ και ανάλυςθ προβλθμάτων που αωοροφν τθν χριςθ του ελαιολάδου 
ςτα τρόωιμα ωσ νωπό αλλά και μετά από επεξεργαςία (τθγάνιςμα),  
-απόκτθςθ γνϊςεων για τθν αποκικευςθ και ςυντιρθςθ των επιτραπζηιων ελιϊν και τθν ςυςκευαςία 
-απόκτθςθ γνϊςεων για τθν αποκικευςθ ςυντιρθςθ και τυποποίθςθ του ελαιολάδου 
- ειςαγωγι ςτθν αναηιτθςθ, κατανόθςθ και ενθμζρωςθ ςτθ νομοκεςία επιτραπζηιασ ελιάσ και 

ελαιολάδου 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε θεωρητικό και εργαςτηριακό μζροσ.  

Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ:  
Ελιά και ελαιόκαρποσ, Σ ελαιόκαρποσ ανάπτυξθ και ωρίμανςθ του καρποφ ςφςταςθ του ελαιοκάρπου 
οι επικρατζςτερεσ ποικιλίεσ ελιάσ που καλλιεργοφνται ςτθν ελλάδα. Επεξεργαςία επιτραπζηιασ ελιασ 
εμπορικοί τφποι ηυμϊςεισ και αλλοιϊςεισ. 
Χθμικι ςφνκεςθ ελαιολάδου το ελαιόλαδο ωσ λιπαρι τροωι ελαιόλαδο – μια λιπαρι ουςία. κρεπτικι 
και κερμιδικι αξία τα ςθμεία υπεροχισ του ελαιολάδου ζναντι των άλλων λιπαρϊν ουςιϊν κατθγορίεσ 
ελαιολάδου επεξεργαςία ελαιολάδου διαδικαςία εξαγωγισ παραδοςιακι επεξεργαςία επεξεργαςία 
τριϊν ωάςεων επεξεργαςία δφο ωάςεων ελαιογενεςθ και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ποιότθτα 
του ελαιόλαδου επεξεργαςία του ελαιοκάρπου ςτο ελαιουργείο αποκικευςθ – διατιρθςθ του 
ελαιόλαδου αλλοιϊςεισ ελαιολάδου υδρόλυςθ οξείδωςθ κόλωμα ελαιολάδου αποκικευςθ 
ελαιολάδου ποιοτικά κριτιρια και κατθγορίεσ ελαιολάδου. Ροκεία του ελαιολάδου. Βιολογικζσ και 
άλλεσ ιδιότθτεσ του ελαιολάδου. Σργανολθπτικόσ ζλεγχοσ. Εωαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
ποιότθτασ ςτο ελαιοτριβείο και το τυποποιθτιριο 
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Εργαςτηριακό Μζροσ Μαθήματοσ 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφοροφν: 

1. Υαραςκευι  μαφρων  χαρακτϊν ελιϊν ςτο εργαςτιριο 
2. Υοιοτικοί προςδιοριςμοί τυποποιθμζνων ελιϊν 
3. Υροςδιοριςμόσ  ειδικοφ Βάρουσ  και Σξφτθτασ ελαιολάδου 
4. Υροςδιοριςμϊν ςυντελεςτϊν Ξ 
5. Υροςδιοριςμόσ Αρ Λωδίου 
6. Υαραλαβι πυρθνελαίων μζςω εκχφλιςθσ 
7. Αλλοίωςθ τθσ κρεπτικισ αξίασ του ελαιολάδου κατά τισ διάωορεσ επεξεργαςίεσ του 
8. Ροκεία και αλλοίωςθ ελαιολάδου (Αςκιςεισ επιδεικτικοφ χαρακτιρα με GCMS) 
9. Υροςδιοριςμόσ Υολυωαινολϊν ςτο Ελαιόλαδου 
10. Διεργαςίεσ ςπάςιμο καρποφ και μάλαξθ ελαιοηφμθσ 
11. Φυγοκζντριςθ διαχωριςμόσ 
12. Επίδειξθ ςε πιλοτικό ελαιοκομικό ςυγκρότθμα παραλαβισ ελαιολάδου 
13. Άλλεσ μζκοδοι εκχφλιςθσ και παραλαβισ ελαιολάδου 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

35 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 59 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ ςυμμετζχει 



 

 
158 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 

μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

εργαςτθριακοφ μζρουσ. 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ξυριτςάκθσ, Α. (2007). Ελαιόλαδο ςυµβατικό και βιολογικό, Βρϊςιµθ ελιά – πάςτα ελιάσ, 4θ 
Ζκδοςθ, Κεςςαλονίκθ: Αγροτικζσ Χυνεταιριςτικζσ Εκδόςεισ.  

2. E.C. BICOFATTICA «Ξλαδικι μελζτθ ελαιόλαδου - πυρθνζλαιου», Ακινα 2012 
3. .Ξανονιςμόσ 182/2009, ΦΕΞ L 63/6, τθσ επιτροπισ τθσ 6θσ Παρτίου 2009 για τθν τροποποίθςθ 

του κανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1019/2002 για τισ προδιαγραωζσ εμπορίασ του ελαιόλαδου 
5/10/2016. 

4. Boskou, D. (2006). Olive Oil Chemistry and Technology, 2nd ed., pp 233–242. Boskou, D., Ed., 
AOCS Press, Ilinois. 

5. Rossi, R. (2017) LIFE Among the Olives. Good Practice in Improving Environmental Performance 
in the Olive Oil Sector. European Commission Environment Directorate General, pp.1-56. Rossi, 
R. (2017) The EU Olive and Olive Oil Sector. Main Features Challenges and Prospects. European 
Parliamentary Research Services, pp.1-12. [Online]. Available: 
http://www.agroalimentarias.coop/ficheros/doc/05461.pdf 

6. Cicerale S, Conlan X, Sinclair A, Keast R. Chemistry and health of olive Oil phenolics. Critical 
Review in Food Science and Nutrition. 2009;49: 218-236. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Ι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΣ705 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΞΑΛ 
ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ Λ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 
• τθ χθμικι ςφςταςθ και τθ ςθμαςία τθσ κάκε κατθγορίασ ςυςτατικϊν του γάλακτοσ ςτθν 

τεχνολογία παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων, 

• τουσ μθχανιςμοφσ βιοςφνκεςθσ του γάλακτοσ, 

• τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφςταςθ και τθν ποιότθτα του παραγόμενου γάλακτοσ, 

• τισ ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του γάλακτοσ,  

• τα μικροβιολογικά χαρακτθριςτικά του νωποφ γάλακτοσ, 

• τισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ του γάλακτοσ, 
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• τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ του γάλακτοσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Σμαδικι εργαςία 
Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Χφςταςθ και δομι του γάλακτοσ  

 Ζκκριςθ του γάλακτοσ και βιοςφνκεςθ των ςυςτατικϊν του 

 Χυςτατικά του γάλακτοσ:  

1) λιπίδια και λίποσ  (ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ και δομι – βιοςφνκεςθ – αποκορφωωςθ και 

ομογενοποίθςθ  –  αλλοιϊςεισ του λίπουσ) 

2) καηεΐνεσ  (δομι τθσ καηεΐνθσ – δομι καηεϊνικοφ μικκυλίου – αποςτακεροποίθςθ του μικκυλίου 

– όξινθ πιξθ του γάλακτοσ – πιξθ του γάλακτοσ με πυτιά) 

3) πρωτεΐνεσ του οροφ (ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ και δομι – βιοςφνκεςθ) 

4) λακτόηθ (ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ – βιοςφνκεςθ – οξείδωςθ – υδρόλυςθ – ηφμωςθ)   

5) άλατα και δευτερεφοντα ςυςτατικά 

 Υαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφςταςθ και τθν ποιότθτα του παραγόμενου γάλακτοσ (ωυλι 

και ατομικότθτα του ηϊου, διατροωι, ςτάδιο γαλακτικισ περιόδου, μαςτίτιδεσ, κλπ.)  

 Φυςικoχθμικζσ ιδιότθτεσ του γάλακτοσ (οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά, οξφτθτα, pH, 

ρυκμιςτικι ικανότθτα, πυκνότθτα, ειδικό βάροσ, οξειδοαναγωγικό δυναμικό) 

 Πικροοργανιςμοί νωποφ γάλακτοσ (πθγζσ μόλυνςθσ – ανάπτυξθ και μεταβολικι δραςτθριότθτα 

– παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ανάπτυξι των μικροοργανιςμϊν, ζλεγχοσ για μαςτίτιδεσ – 

προςδιοριςμόσ αντιβιοτικϊν) 

 Ρομοκετικζσ απαιτιςεισ, δειγματολθψία και μεταχείριςθ δειγμάτων νωποφ γάλακτοσ 

 Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ του γάλακτοσ (κερμικι, ομογενοποίθςθ, ψφξθ, κατάψυξθ, 

αποκορφωωςθ, ςυμπυκνωμζνο γάλα, κονιοποιθμζνο γάλα, βρεωικό γάλα και άλλα προϊόντα,  

τυποποίθςθ – νοκεία)  

 Πζκοδοι ανάλυςθσ του γάλακτοσ (προςδιοριςμόσ ειδικοφ βάροσ, οξφτθτασ, λίπουσ, ςτερεοφ 

υπολείμματοσ, ςθμείου πιξθσ, τζωρασ, χλωρίου, λακτόηθσ, πρωτεϊνϊν, μικροβιακοφ ωορτίου με 

τισ ζμμεςεσ μεκόδουσ αναγωγισ χρωςτικϊν – αρίκμθςθ ςυνολικοφ αρικμοφ μικροοργανιςμϊν 
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και κολοβακτθριοειδϊν) 

Χτο εργαςτθριακό μζροσ λαμβάνουν χϊρα εργαςτθριακζσ αςκιςεισ πάνω ςε κζματα που 

πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 
Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 
Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), 
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 
μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 3 

Αυτοτελισ μελζτθ 66 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά 
προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
εξζταςθ ςε κζματα ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων που 
ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 
πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 
Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ ςυμμετζχει 
κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 
μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν προχπόκεςθ ότι και οι δφο 
βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε (5). 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ξαμιναρίδθσ Χ., Ποάτςου Γ. (2009). Γαλακτοκομία, Εκδ. Ζμβρυο 

2. Ξεχαγιάσ Χ. (2011). Γάλα, Επιςτιμθ, Ψεχνολογία και Ζλεγχοι Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ, Εκδ. 

Παρία Υαρίκου και ΧΛΑ 

3. Walstra P, Wouters P., Geurts TJ (2005). Dairy Science and Technology 2nd Edition, CRC 

Press 

4. Tamine A. (2009). Milk Processing and Quality Management, Wiley-Blackwell  
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ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ706 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΦΓΑΡΣΟΘΥΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ   2 4 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 
 
Ξατανοοφν τθν οργανολθπτικι ποιότθτα των τροωίμων 
Ξατανοοφν τισ αρχζσ του αιςκθτθριακοφ ελζγχου και τθσ ψυχοωυςικισ  
Γνωρίηουν τθν οργανολθπτικι μεκοδολογία και ορολογία, και τισ διαωορζσ ςυναιςκθματικϊν και 
αναλυτικϊν μεκόδων εκτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ  
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Σργανϊνουν και διαχειρίηονται, με αποτελεςματικό τρόπο, αιςκθτθριακοφσ ελζγχουσ εκτίμθςθσ τθσ 
ποιότθτασ  
Χρθςιμοποιοφν οργανολθπτικζσ τεχνικζσ ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων τροωίμων και ςτθν εκτίμθςθ τθσ 
διάρκεια ηωισ  
Χυςχετίηουν δεδομζνα αιςκθτθριακϊν και ενόργανων μετριςεων ποιότθτασ των τροωίμων  
Εωαρμόηουν αρχζσ τθσ ςτατιςτικισ ςτθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων  
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Περιγραφή: Αίςκθςθ και αντίλθψθ, αρχζσ του αιςκθτθριακοφ ελζγχου και τθσ ψυχοωυςικισ. 
Σργανολθπτικι ανάλυςθ και ποιότθτα τροωίμων. Πζκοδοι & οργάνωςθ αιςκθτθριακοφ ελζγχου. 
Σργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων (εμωάνιςθ, οςμι και άρωμα, γεφςθ, υωι, flavour). 
Αρχζσ, μζκοδοι και οργάνωςθ του οργανολθπτικοφ ελζγχου. Χθμαςία τθσ οργανολθπτικισ 
ανάλυςθσ ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων τροωίμων. Εωαρμογζσ τθσ ςτατιςτικισ ςτον οργανολθπτικό 
ζλεγχο τροωίμων. Πελζτεσ περιπτϊςεων (case studies  

 
Θεωρία 

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματοσ περιλαμβάνει:  
Αιςκθτθριακοφσ ςχθματιςμοφσ: βαςικά γνωρίςματα και ταξινόμθςθ  
Ανατομία, ωυςιολογία και λειτουργίεσ των αιςκιςεων  
Σργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και αιςκθτθριακι αποδοχι τροωίμων  
Πακροςκοπικζσ ιδιότθτεσ και εςωτερικά οπτικά χαρακτθριςτικά  
Σςμι και άρωμα τροωίμων, ωφςθ των αρωματικϊν ςυςτατικϊν  
Γεφςθ, γευςτικζσ ποιότθτεσ  
Δομαιςκθςία, χαρακτθριςτικά εξαρτϊμενα από τθ δομι του τροωίμου, ανάλυςθ του προωίλ τθσ 
υωισ  
Σργανολθπτικι ορολογία  
Διάκριςθ οργανολθπτικισ μεκοδολογίασ, ςυναιςκθματικζσ και αναλυτικζσ μζκοδοι  
Επιλογι και εκπαίδευςθ δοκιμαςτϊν  
Χτρατθγικι τθσ οργανολθπτικισ ανάλυςθσ (ςτόχοι, διαχείριςθ ςχεδιαηόμενου ελζγχου, επιλογι 
δείγματοσ, ανάλυςθ και παρουςίαςθ δεδομζνων)  
Χυνεργαςία με προορατικά μοντζλα αλλοίωςθσ, εκτίμθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ προϊόντων 
τροωίμων. 
Επίςκεψθ ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο γευςιγνωςίασ ελαιολάδου 
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Εργαςτήριο 

Περιγραφή: Ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ εμπειρίασ των ωοιτθτϊν ςτισ αρχζσ και εωαρμογζσ τθσ 
οργανολθπτικισ ανάλυςθσ, με εκτζλεςθ πειραμάτων, επίλυςθ προβλθμάτων, ατομικζσ και ομαδικζσ 
εργαςίεσ, παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ. Επιλογι δοκιμαςτϊν, οργάνωςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, 
αξιολόγθςθ οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν με ςυναιςκθματικζσ και αναλυτικζσ μεκόδουσ, 
ςτατιςτικι επεξεργαςία και παρουςίαςθ αποτελεςμάτων.  
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του εργαςτηριακοφ μαθήματοσ περιλαμβάνει:  
 Σργάνωςθ δοκιμϊν οργανολθπτικισ αξιολόγθςθσ τροωίμων  
 Επιλογι δοκιμαςτϊν (screening panelists)  
o Αναγνϊριςθ οςμϊν  
o Λκανότθτα διάκριςθσ  
o Χριςθ οργανολθπτικισ ορολογίασ  

 
Δοκιμζσ διάκριςθσ  
o Χφγκριςθ ηεφγουσ  
o Duo - trio  
o Ψριγωνικι δοκιμι  
o Δοκιμι κατάταξθσ (Friedman)  
 Δοκιμζσ ευαιςκθςίασ  
 Υεριγραωικζσ μζκοδοι  
o Δομθμζνθ κλίμακα (structured scaling)  
o Δείκτθσ ποιότθτασ (QIM)  
o Ανάλυςθ προωίλ (profiling)  
o Υοςοτικι περιγραωικι ανάλυςθ  
 Δοκιμζσ προτίμθςθσ - αποδοχισ  
o Δοκιμιςφγκριςθσηεφγουσ (paired comparison preference test)  
o Δοκιμικατάταξθσ (ranking test)  
o Ξλίμακααρεςτότθτασ (hedonic scaling)  
 Χτατιςτικι εκτίμθςθ αποτελεςμάτων  
o Δοκιμζσ ςθμαντικότθτασ  
o Ανάλυςθ διακφμανςθσ (ANOVA)  
o Ξατανομι student (t-test)  
o Χριςθ Excel για ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ  

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 
εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
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Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 
Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 44 
  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
 
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ. Εργαςία (20%) που δίνεται αρχζσ εξαμινου ςε κζματα 
οργανολθπτικοφ ελζγχου τροωίμων. 
 
Εργαςτήριο 
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Delarue, J., Lawlor, B. & Rogeaux, M. (2014). Rapid Sensory Profiling Techniques - 
Applications in New Product Development and Consumer Research. Wood House 
Publishing.  

2. Doty, R.L. (2015). Handbook of Olfaction and Gustation, Third Edition. John Wiley & Sons, 
Inc.  

3. Guichard, E., Salles, C., Morzel, M. & Le Bon, A.M. (2017). Flavour: From Food to 



 

 
167 

Perception, 1st Edition. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.  
4. Hawkes, C.H. & Doty, R.L. (2009). The Neurology of Olfaction. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press.  
5. Kahle, W. & Frotscher, M. (2010). Color Atlas of Human Anatomy, Vol.3; Nervous System 

and Sensory Organs, 6th edition. Harrogate, UK: Thieme Publishing Group.  
6. Kemp, S.E., Hollowood, T. & Hort, J. (2011). Sensory Evaluation: A Practical Handbook. 

John Wiley & Sons.  
7. Kemp, S.E., Hort, J. & Hollowood, T. (2018). Descriptive Analysis in Sensory Evaluation. 

John Wiley & Sons.  
8. Lawless H.T. (2012). Laboratory Exercises for Sensory Evaluation. New York, NY: Springer 

Science & Business Media.  
9. Meilgaard, C.M., Civille, G.V. & Carr, B.T. (2015). Sensory Evaluation Techniques (5th 

edition). Boca Raton: CRC Press.  
10. Zou, X. & Zhao, J. (2015). Nondestructive measurement in Food and Agro-Products. New 

York: Springer.  
11. Ψςάκνθσ, Λ. 2018. Σργανολθπτικόσ Ζλεγχοσ Ψροωίμων. Εκδόςεισ Υαπαςωτθρίου. 

 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ   
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΡΕΦΣΩ ΞΑΛ 
ΑΡΑΨΩΞΨΛΞΩΡ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 
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Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να: 
κατανοιςουν τισ αρχζσ ζλεγχου τθσ ποιότθτασ του νεροφ 
τισ επεξεργαςίασ του νεροφ 
ερμθνεφουν τα δεδομζνα των αναλφςεων νεροφ 
κατανοιςουν το ςχεδιαςμό, διαχείριςθ, λειτουργία, παρακολοφκθςθ των μονάδων επεξεργαςίασ 
νεροφ 
διακρίνουν τισ μεκόδουσ επεξεργαςίασ νεροφ 
αξιολογοφν τθν απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ 
κατανοιςουν τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ των διαωόρων ειδϊν αναψυκτικϊν 
διακρίνουν κατθγορίεσ αναψυκτικϊν  
αξιολογοφν τισ μεκόδουσ χυμοποίθςθσ 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
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Ωδάτινοι πόροι. Ωδρολογικόσ κφκλοσ. Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του νεροφ. Χκλθρότθτα και 
αλκαλικότθτα. Χχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ. Αρχζσ διαχωριςμοφ. Απομάκρυνςθ 
ςτερεϊν ςωματιδίων. Ξακίηθςθ, διικθςθ. Χχεδιαςμόσ δεξαμενϊν κακίηθςθσ. Διαςταςιολόγθςθ 
κλινϊν άμμου. Απομάκρυνςθ οργανικϊν ενϊςεων. Υροςρόωθςθ ςε ενεργό άνκρακα. Λςόκερμεσ 
προςρόωθςθσ. Δυναμικι μελζτθ τθσ προςρόωθςθσ. Ξλίνεσ και ωίλτρα ενεργοφ άνκρακα. Ξροκίδωςθ 
ςυςςωμάτωςθ. Χυςτιματα διαςποράσ ςτο νερό. Πθχανιςμοί δράςθσ κροκιδωτικϊν. Απομάκρυνςθ 
ςκλθρότθτασ. Εωαρμογι μεμβρανϊν για τθν επεξεργαςία του πόςιμου νεροφ. Ξακαριςμόσ 
διατάξεων. Λοντοανταλλαγι. Απολφμανςθ νεροφ. Πθχανιςμοί απολφμανςθσ.  
Υαραγωγι χυμϊν. Επεξεργαςία ωρζςκων ωροφτων. Χυμοποιιςθ. Χυμπθκνωμζνοι χυμοί. 
Ανκρακοφχα και μθ ανκρακοφχα ποτά. Χαρακτθριςτικά ποιότθτασ νεροφ για παραγωγι 
αναψυκτικϊν. Υρόςκετεσ φλεσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 PowerPoint 
 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ e-

class 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, , Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δπαστηπιότητα 
Φόπτορ Επγασίαρ 

Εξαμήνος 

Διαλέξεις 26 

Τελική Εξέταση 2 

Αυτοτελής μελέτη 72 

  

Σύνολο Μαθήματος 100 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 
Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 
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Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χθμεία Ψροωίμων, H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle  (Ελλθνικι μετάωραςθ), εκδόςεισ Ψηιόλα 
(2007) 

2. Π. Πιτρακασ, Υοιοτικά χαρακτθριςτικά και επεξεργαςία νεροφ, Εκδόςεισ Ψηιόλα, Κεςςαλονίκθ, 
2001.  

3. Α. Χ. Αυλωνίτθσ, Ειςαγωγι ςτθν τεχνολογία νεροφ και αωαλάτωςθσ, Εκδόςεισ Μων, Κεςςαλονίκθ, 
2006. 

4. Χθμεία Ψροωίμων (Ψόμοσ Λ) - Β' ΕΞΔΣΧΘ, Ξ. Χωλϊμοσ, (2011) 
5. Principles of Food Chemistry, J. de Man,PublisherSpringer-Verlag (1999) 
6. Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices P.R Ashurst Editor 3ed edition  John 

Wiley (2016) 
7. Formulation and Production Carbonated Soft Drinks A.J. Mitchell Editor. Blackie and Son Ltd 

(1990)  
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΡΟΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ II 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΦΣΩΨΩΡ ΞΑΛ ΟΑΧΑΡΛΞΩΡ II 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Εδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ των ακόλουκων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων από τουσ 
ωοιτθτζσ:  
-τθν απόκτθςθ γνϊςεων επί των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τθν ςυντιρθςθ και επεξεργαςία 
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ωροφτων-λαχανικϊν  
-τθν κατανόθςθ και ερμθνεία τθσ επίδραςθσ των παραγόντων οι οποίοι επθρεάηουν τισ διάωορεσ 
μεκόδουσ επεξεργαςίασ των ωροφτων-λαχανικϊν  
-τθν ικανότθτα περιγραωισ και αξιολόγθςθσ των ςταδίων επεξεργαςίασ που περιλαμβάνουν οι 
διάωορεσ μζκοδοι επεξεργαςίασ των ωροφτων-λαχανικϊν, κακϊσ και θ επίδραςθ τουσ ςτθν 
ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ  
-τθν απόκτθςθ εμπειρίασ εωαρμογισ των παραπάνω γνϊςεων ςτθν επεξεργαςία ωροφτων-

λαχανικϊν ςε πιλοτικό επίπεδο  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ:  
 Βιολογία, μορωολογικι ταξινόμθςθ, ςφςταςθ, κρεπτικι αξία και ποικιλίεσ των ωροφτων και 

λαχανικϊν.  

 Θ ςυντιρθςθ των ωροφτων και λαχανικϊν μετά τθ ςυγκομιδι. 
 Ψρόποι επεξεργαςίασ που τουσ εξαςωαλίηουν τθν αςωάλεια και τθ διατιρθςθ των 

οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ μζχρι τθν κατανάλωςι τουσ 

 Βαςικζσ αρχζσ του ποιοτικοφ ελζγχου και χαρακτθριςτικά των ωροφτων και λαχανικϊν τα οποία 
επιδιϊκουμε να διατθριςουμε ςτο τελικό προϊόν.  

 Υοιοτικόσ ζλεγχοσ τθσ πρϊτθσ φλθσ,  ωροφτων και λαχανικϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
πατάτασ ζλεγχοσ των ςταδίων επεξεργαςίασ κακϊσ και ζλεγχοσ του τελικοφ προϊόντοσ βάςθ 
προδιαγραωϊν και ςυςτθμάτων ποιότθτασ.  

 Βιομθχανικι παραγωγι τομάτασ  γραμμι παραγωγισ  και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 
 Βιομθχανικι παραγωγι ροδάκινου  γραμμι παραγωγισ  και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

 Χυμοποίθςθ, Βιομθχανικι παραγωγι πορτοκαλιϊν και λοιπϊν εςπεριδοειδϊν γραμμι 
παραγωγισ  και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

 
Εργαςτηριακό Μζροσ Μαθήματοσ 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφοροφν: 

1. Υροδιαγραωζσ τυποποιθμζνων  ωροφτων και λαχανικϊν 
2. Υοιοτικι αξιολόγθςθ κατεψυγμζνου αρακά. 
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3. Χιρόπια- άλμεσ. Υαραςκευι ςιροπιοφ-άλμθσ και ζλεγχοσ τθσ περιεκτικότθτάσ τουσ. 
4. Αποωλοίωςθ-Ηεμάτιςμα. 
5. Υαραςκευι και ζλεγχοσ κονςζρβασ ωροφτων. Υοιοτικι αξιολόγθςθ αυτϊν. 
6. Υαραςκευι και ζλεγχοσ κονςζρβασ λαχανικϊν. Υοιοτικι αξιολόγθςθ αυτϊν. 
7. Υεριεκτικότθτα των ωροφτων- λαχανικϊν ςε οξζα, διαλυτά ςτερεά ςυςτατικά και βιταμίνθ C. 
8. Ηελοποίθςθ.  Υαραςκευι μαρμελάδασ. Υοιοτικι αξιολόγθςθ πθκτϊν μαρμελάδων. 
9. Υοιοτικόσ ζλεγχοσ ςε προϊόντα τομάτασ. 
10. Υαραςκευι κζτςαπ. 
11. Ψφξθ κατάψυξθ ωροφτων- λαχανικϊν  
12.  Υοιοτικι αξιολόγθςθ χυμϊν ωροφτων 
13. Ζλεγχοσ ποιότθτασ χυμϊν 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 

εκκζςεων 

35 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 59 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ. 
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Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ψεχνολογία και ποιότθτα ωροφτων και λαχανικϊν 2008. Ά. Αναγνωςτοποφλου, Αικ .Ψαλζλλθ 
Εκδόςεισ Ρζων Ψεχνολογιϊν, 416 ςελ. 

2. Αρβανιτογιάννθσ, Βαρηάκασ και Ψηίωα. (2008).  Ζλεγχοσ Υοιότθτασ Ψροωίμων. 
Εργαςτθριακόσ Σδθγόσ. Εκδόςεισ Χταμοφλθ. 

3. LiteratureinEnglish: 
4. Hui, Y. H. (2006). Handbook of Fruits and Fruit Processing. Blackwell Publishing, UK. 
5. Ψhompson, K.A. (2010). Controlled Atmosphere Storage of Fruits and Vegetables. CAB 

International. UK. 
6. Barrett, D. M., Somogyi, L. and Ramaswamy, H. (2005). Processing Fruits: Science and 

Technology, CRC Press, USA. 

7. Sinha, N.K. (2011). Handbook of Vegetables and Vegetable Processing. Wiley-Blackwell. USA 
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ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ803 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 4 
Φροντιςτιριο 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα 

με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ υγιεινισ και τθσ αςωάλειασ τροωίμων. 
Ψαυτόχρονα, με το πζραςμα του χρόνου εμβακφνει ςε ποιο εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ζννοιεσ που 
απαιτοφν ικανότθτα και ανάπτυξθ δεξιοτιτων από πλευράσ των ωοιτθτϊν, τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο 
και ςτθ χριςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςωάλειασ τροωίμων. 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
αςωάλειασ των τροωίμων. Χτόχοσ είναι θ εωαρμογι των διαωόρων μεκόδων ελζγχου ποιότθτασ και των 
διεκνϊν ςυςτθμάτων ποιότθτασ και αςωάλειασ ςτθ βιομθχανία τροωίμων από τουσ ςπουδαςτζσ. 
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Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

1. Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα 
και αςωάλεια των τροωίμων. 

2. Ρα γνωρίηουν τα διεκνι ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςωάλειασ τροωίμων 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 

 

  

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ ακόλουκεσ 

γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
 

1. Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ (TQM). Θ ωιλοςοωία τθσ διοίκθςθσ ολικισ 
ποιότθτασ. Σ κφκλοσ τθσ διοίκθςθσ.  

2. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ.  
3. Ειςαγωγι ςτουσ κινδφνουσ ςτθν επικινδυνότθτα και ςτθν υγιεινι και αςωάλεια τροωίμων.  
4. Χυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςωάλειασ: ISO 9001:2015, HACCP, ΛSO22000:2018, 

GMP, GLP, Logistics, BRC, IFS, HALAL, Kosher 
5. Ειςαγωγι ςτθν ποιότθτα, ςτον ζλεγχο και διαςωάλιςθ ποιότθτασ, ςτθ διαχείριςθ 

ποιότθτασ.  
6. Υοιοτικόσ ζλεγχοσ, ςτάδια ποιοτικοφ ελζγχου και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων. 

Ξόςτοσ ποιότθτασ. 
7. Υρότυπα ςυςτθμάτων ποιότθτασ.  
8. Εωαρμογι ςυςτθμάτων Διαςωάλιςθσ Υοιότθτασ (ISO 9000, 9001:2015 κλπ,). 

Υροςδιοριςμόσ κινδφνων.  
9. Υρότυπο ςυςτιματοσ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ και κρίςιμων ςθμείων ελζγχου. (HACCP).  
10. Υροςδιοριςμόσ κρίςιμων ςθμείων ελζγχου.  
11. Εωαρμογι ISO 22000  
12. Υοιοτικόσ ζλεγχοσ και  Σργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων, Πεκοδολογία 

εωαρμογισ και παραδείγματα εωαρμογισ. 
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13. Χτατιςτικόσ ζλεγχοσ διεργαςιϊν, διαδικαςιϊν του ςυςτιματοσ και του ποιοτικοφ ελζγχου. 
Δειγματολθψία. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Φροντιςτιρια 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 46 
  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ. Υαρουςιάςεισ μελετϊν περίπτωςθσ μζςα από τα 
ωροντιςτθριακά μακιματα (20%) 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ., Χάνδρου και Ξοφρτθσ. 2004. Αςωάλειατροωίμων. University 
Studio Press, Κες/κθ. 

2. Αρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ. και Ψηοφροσ, 2006. Ψο νζο πρότυπο ποιότθτασ και αςωάλειασ 
τροωίμων ISO22000. Εκδόςεισ Χταμοφλθ. 

3. Αρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ., Βαρηάκασ, Κ., και Ψηίωα, Ξ. 2008. Ζλεγχοσ ποιότθτασ τροωίμων. 
Εργαςτθριακόσ οδθγόσ. 

4. Γεωργάκθσ, Χ.Α. (1986), Υοιοτικόσ ζλεγχοσ Ψροωίμων, UniversityStudioPress, 
Κεςςαλονίκθ. 

5. ΕΟΣΨ ΕΡ ISO 9001 (2015),. Χυςτιματα για τθν ποιότθτα. 
6. ΕΟΣΨ ΕΡ ISO 30011-1 (1995), Ξατευκυντιριεσ γραμμζσ για επικεϊρθςθ ςυςτθμάτων 

ποιότθτασ-Πζροσ 1. Επικεϊρθςθ. Ελλθνικόσ Σργανιςμόσ Ψυποποίθςθσ, Ακινα. 
7. Οογοκζτθσ, Ρ. (1993), Management ολικισ ποιότθτασ. TQM Hellas Ltd.-Interbooks, 

Ακινα. 
8. Ψςάκνθσ, Λ. 2009. Διαςωάλιςθ ποιότθτασ ςτισ βιομθχανίεσ τροωίμων. Εκδόςεισ 

Υαπαςωτθρίου. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΑΤΣΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ804 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΑΟΕΩΦΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ 
ΑΩΨΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 6 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Γνϊςθ τθσ ςφςταςθσ, βιομθχανικισ επεξεργαςίασ και χριςθσ των κυριοτζρων ςιτθρϊν. Πελζτθ 
ειδικϊν τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ ςίτου. Ξατανόθςθ του μθχανιςμοφ και του ρόλου των 
παραγόντων και τθσ χθμείασ και του ρόλου των ςυςτατικϊν κατά τθν παραςκευι άρτου και 
αρτοςκευαςμάτων. Γνϊςθ των προβλθμάτων που παρουςιάηονται και επίλυςι τουσ. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

 Ρα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τθν 
τεχνολογία και ποιότθτα αλεφρων και προϊόντων αυτϊν όπωσ αρτοκςευάςματα, 
μπιςκότα, μακαρόνια κ.α.. 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
 

1. Γενικά περί ςιτθρϊν. Πορωολογικι και χθμικι ςφςταςθ των κόκκων. 
2. Άλεςθ ςίτου: γενικι διάταξθ αλευρόμυλων, αρχζσ λειτουργίασ μθχανθμάτων. Οεπτι άλεςθ, 

αεροδιαχωριςμόσ αλεφρου. 
3. Χυςτατικά αλεφρου ςίτου και υποπροϊόντων: περιεκτικότθτα, χθμικζσ, μθχανικζσ ιδιότθτεσ 

και ςθμαςία τουσ. Ζνηυμα του αλεφρου: ιδιότθτεσ, τρόποσ δράςθσ, μζκοδοι ελζγχου τθσ 
δραςτικότθτασ του κακενόσ και ςθμαςία τουσ. 

4. Άλλα άλευρα. 
5. Παγιά αρτοποιίασ: περιγραωι, χθμικι ςφςταςθ, εμπορικζσ μορωζσ. Ανάπτυξθ 

ηυμομυκιτων, τρόποσ δράςθσ τουσ και παράγοντεσ που τουσ επθρεάηουν. Επίδραςθ τθσ 
μαγιάσ ςτισ ιδιότθτεσ του ηυμαριοφ. Εωαρμογζσ των παραπάνω ςτθ διαδικαςία τθσ 
αρτοποίθςθσ. 

6. Βελτιωτικά αλεφρων: περιγραωι, ιδιότθτεσ, τρόποσ χριςθσ, ςχετικι νομοκεςία. Πζκοδοι 
παραςκευισ τουσ και προδιαγραωζσ τουσ για χριςθ ςτθν αλευροβιομθχανία. 

7. Αρτοποιία: ςτάδια αρτοποίθςθσ, ωυςικοχθμικζσ και ενηυμικζσ δράςεισ που λαμβάνουν 
χϊρα. Ψεχνικζσ αρτοποίθςθσ. Επίδραςθ των ιδιοτιτων του αλεφρου και ρόλσο των 
διαωόρων ςυςτατικϊν τθσ ηφμθσ ςτθν αρτοποίθςθ. Ξατάψυξθ ηυμαριϊν. 

8. Αρτοςκευάςματα: είδθ ηφμθσ και ςυςχζτιςθ με τισ ιδιότθτεσ του αλεφρου. Φόλοσ των 
διαωόρων ςυςτατικϊν και ςθμαςία των ιδιοτιτων τουσ: γάλα, αυγά, λίπθ, 
γαλακτωματοποιθτζσ, ηάχαρα, αρτφματα, αλάτι, νερό, κακάο, ςοκολάτα. Χυντθρθτικά 
αρτοςκευαςμάτων και ςχετικι νομοκεςία. 

9. Διογκωτικζσ χθμικζσ ουςίεσ, τεχνθτζσ ηφμεσ. 
10. Πθχανικοί τρόποι διόγκωςθσ αρτοςκευαςμάτων και εωαρμογζσ. Ππαγιάτεμα και 

διατθρθςιμότθτα αρτοποιθτικϊν προϊόντων. Πθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αρτοποιείου, 
ηαχαροπλαςτείου. Χιτθρά προγεφματοσ και ςνάκσ. Διογκωμζνα προϊόντα-extruded. 

11. Φφηι. Πορωολογία κόκκου, άλεςθ. Ωγροκερμικι κατεργαςία (parboiling): ςκοπόσ τθσ 
κατεργαςίασ, ςτάδια και τεχνικζσ του parboiling. 
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12. Ξαλαμπόκι: υβρίδια, κλάςεισ, τφποι καλαμποκιοφ. Χυςτατικά του κόκκου και παράγοντεσ 
που τα επθρεάηουν. Βιομθχανικι επεξεργαςία του καλαμποκιοφ: βιομθχανίεσ ηυμϊςεων 
και αποςτάξεων-προϊόντα, ξθρι άλεςθ, υγρι άλεςθ. 

13. Αμυλοςιρόπια, τροποποιθμζνα άμυλα. Χριςεισ των προϊόντων του καλαμποκιοφ ςε 
βιομθχανίεσ τροωίμων. 

14. Ψεχνολογία ηφμθσ ωφλλου, ηυμαρικϊν, αρτοςκευαςμάτων. Ππιςκοτοποιία. Χχεδιαςμόσ 
εργοςταςίων και εκλογι μθχανθμάτων. Αρχζσ και διενζργειεσ ποιοτικοφ ελζγχου ςτισ 
πρϊτεσ φλεσ ςτα ενδιάμεςα και τα τελικά προϊόντα. Υοιοτικά χαρακτθριςτικά, πρότυπα, 
αξιολόγθςθ. Πζκοδοι ελζγχου. Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων. Χυνεχισ αυτόματοσ ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ. 

15. Ψρόωιμα ελεφκερα γλουτζνθσ 
 

Εργαςτιριο 

1. Δειγματολθψία ςιταριοφ: ποιοτικι εξζταςθ ςιταριοφ, βάροσ εκατόλιτρου, προςδιοριςμόσ 
βάρουσ χιλίων κόκκων, προςδιοριςμόσ ξζνων υλϊν. 

2. Υειραματικι άλεςθ μαλακοφ ςιταριοφ: κοκκομετρικι κατανομι αλεφρου, ςιμιγδαλιοφ. 
3. Δοκιμι τιμισ κακίηθςθσ. 
4. Δοκιμι διόγκωςθσ γλουτζνθσ κατά Berliner. 
5. Υροςδιοριςμόσ υγρισ γλουτζνθσ και ποιοτικι εκτίμθςι τθσ. 
6. Ψζςτ προςδιοριςμοφ αρικμοφ πτϊςθσ (Hagbergtest). 
7. Χρωματογραωικόσ προςδιοριςμόσ μαλτόηθσ. 
8. Υροςδιοριςμόσ οξφτθτασ αλεφρου. 
9. Φαρινογράωοσ, ωαρινογραωία διακοπισ. 
10. Αλβεογράωοσ 
11. Εξτενςιογράωοσ, αμυλογράωοσ. 
12. Επίςκεψθ ςε μφλο άλεςθσ ςίτου ι ςε μεγάλθ αρτοβιομθχανία. 
13. Υροςδιοριςμόσ υγραςίασ ςε αλεφρι και ςιμιγδάλι. 
14. Πζκοδοσ ταχείασ αρτοποίθςθσ για άλευρα 70, 85 και 55%, ποιοτικι εκτίμθςθ ψωμιοφ. 
15. Αρτοςκευάςματα που διογκϊνονται με μαγιά όπωσ κρουαςάν. 
16. Αρτοςκευάςματα που διογκϊνονται με διογκωτικζσ ςκόνεσ, παραγωγι muffins. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 
εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 
Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 94 
  
φνολο Μαθήματοσ  150 
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Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ.-Εργαςία (20%) που δίνεται αρχζσ εξαμινου ςε κζματα 
τεχνολογίασ αλεφρων/αρτοςκευαςμάτων 
 
Εργαςτήριο 
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 
αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 
προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 
(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αρβανιτογιάννθσ, Λ.Χ., Βαρηάκασ, Κ., και Ψηίωα, Ξ. 2008. Ζλεγχοσ Υοιότθτασ Ψροωίμων. 
Εργαςτθριακόσ Σδθγόσ. ΕκδόςεισΧταμοφλθ. 

2. Δθμόπουλοσ, Λ. 1987. Ψεχνολογία ςιτθρϊν Λ, ΣΕΔΒ, Ακινα. 
3. PomeranzY., (1988), Wheat, ChemistryandTechnology, Vol. 1-2, AACC, St. Paul, Minnesota. 
4. Pomeranz Y., (1990), Advances In Cereal Science and Technology, AACC, St. Paul, Minnesota. 
5. Hoseney R.C., (1994), Cereal Science and Technology, AACC, St. Paul, Minnesota. 
6. Kruger J.E., Lineback D. and Stauffer C.E., (1987), Enzymes and Their Role In Cereal 

Technology, AACC, St. Paul, Minnesota. 
7. Reed G. and Nagodawithana T.W., (1991), Yeast Technology, Van Nostrand, New York. 
8. Pyler E.J., (1973), Baking, Science and Technology, Vol. 1-2, Siebel Publishing Co., Chicago. 
9. Kulp K., Lorenz K. and Brummer J., (1995), Frozen and Refrigerated Doughs and Batters, 

AACC, St.Paul, Minnesota. 
10. Jenkins S., Bakery Technology. 
11. Ξϊδικασ Ψροωίμων και Υοτϊν και Αντικειμζνων Ξοινισ χριςθσ, Γενικό Χθμείο του Ξράτουσ. 
12. Cambell A.M., Penfield M.P. and Griswold R.M., (1980), The Experimental Study of Food, 2nd 

Ed., Constable, London. 
13. Δθμόπουλοσ, Λ. 1982. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Χθμείασ Ψροωίμων, ζκδοςθ ΩΥΕΥΚ, Ακινα. 
14. Δθμόπουλοσ, Λ. 1995. Ψεχνολογία ςιτθρϊν, ζκδοςθ ΩΥΕΥΚ, Ακινα. 
15. Jackel S.S., (1983), Leavening is Basic to Baking, What’s New, Baker’s Digest, p. 38. 
16. International Association For Cereal Chemistry, ICC-Standards. 
17. Kent-Jonew D.W. and Amos A.J., (1967), Modern Cereal Chemistry, Food Trade Press Ltd. 
18. Mondy N.I., (1980), Experimental Food Chemistry, AVI Publishing Co., Westport Connecticut.  
19. Official Methods of A.O.A.C. 
20. Ξαηάηθσ, Λ. 1987. Ψεχνολογία ςιτθρϊν ΛΛ, ΣΕΔΒ, Ακινα. 
16. Ξεωαλάσ. 2009. Ψεχνολογία και ποιότθτα ςιτθρϊν. 
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17. Πποςδίκοσ, 2011. Ψεχνολογία και ποιότθτα ςιτθρϊν. 
18. Οάηοσ, Ε. 2017. Ψεχνολογία και ποιότθτα αλεφρων και αρτοςκευαςμάτων. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ETT805 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΗΩΛΞΘΧ 
ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 
Φροντιςτιριο 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

 τισ διαωορετικζσ κατθγορίεσ αλιευμάτων και τθ κρεπτικι τουσ αξία, 

 τισ χθμικζσ και βιοχθμικζσ μετακανάτιεσ μεταβολζσ των ψαριϊν, 

 τουσ μικροβιολογικοφσ, χθμικοφσ, μικροβιολογικοφσ κινδφνουσ των αλιευμάτων, 

 τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ των αλιευμάτων,  

 τθν τεχνολογία προϊόντων αλιευμάτων,  

 τισ μεκόδουσ ελζγχου τθσ υγιεινισ και ποιοτικοφ ελζγχου των αλιευμάτων. 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Σμαδικι εργαςία 
Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και ωροντιςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Υεριγραωι και ταξινόμθςθ των βρϊςιμων αλιευμάτων  

 Δομι και χθμικι ςφςταςθ τθσ ςάρκασ των αλιευμάτων 

 Κρεπτικι αξία των αλιευμάτων 

 Πετακανάτιεσ μεταβολζσ τθσ ςάρκασ των ψαριϊν – νεκρικι ακαμψία – αυτόλυςθ – 

αποςφνκεςθ   

 Πικροβιολογία αλιευμάτων (ωυςιολογικι μικροχλωρίδα, αλλοιογόνοσ μικροχλωρίδα, 

πακογόνοι μικροοργανιςμοί)  

 Χθμικοί και βιοχθμικοί επιμόλυνεσ  

 Χυντιρθςθ των αλιευμάτων με ψφξθ και κατάψυξθ (ωυςικοχθμικζσ και βακτθριολογικζσ 

μεταβολζσ – αλλοιϊςεισ) 

 Χυντιρθςθ των αλιευμάτων με κάπνιςθ, αλάτιςθ, αλιπάςτωςθ, οξίνιςθ (ωυςικοχθμικζσ 
μεταβολζσ) 

 Χυντιρθςθ με κζρμανςθ – κονςερβοποίθςθ 

 Χυντιρθςθ με τροποποιθμζνεσ ατμόςωαιρεσ  

 Ψεχνολογία ειδικϊν ιχκυοςκευαςμάτων 

 Ωγιεινι και ποιοτικόσ ζλεγχοσ αλιευμάτων    

 
Χτο ωροντιςτιριο λαμβάνουν χϊρα επεξθγθματικζσ και βοθκθτικζσ διαλζξεισ πάνω ςε κζματα που 
πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ. 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 
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αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ με 

παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν video από το 

διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιριο 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εκπόνθςθ προαιρετικισ 

ομαδικισ εργαςίασ 

19 

Αυτοτελισ μελζτθ 52 
  
φνολοΜαθήματοσ 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 
ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
Σ βακμόσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ κα είναι 100% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 
μακιματοσ. 
Χε περίπτωςθ εκπόνθςθσ τθσ προαιρετικισ εργαςίασ, ο 

βακμόσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ κα είναι κατά 60% ο 

βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 

μακιματοσ και κατά 40% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ 

εργαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βαρελτηισ Ξ. (1999). Υοιοτικόσ ζλεγχοσ και Ψεχνολογία Αλιευμάτων, Εκδ. Χφγχρονθ 

2. Υαιδεία  

3. Γεωργάκθσ Χ.Υ., Βαρελτηισ Ξ.Υ., Αμβροςιάδθσ Λ.Α. (2002). Ψεχνολογία τροωίμων ηωικισ 

προζλευςθσ, Εκδόςεισ Χφγχρονθ Υαιδεία  

4. Ππλοφκασ Λ. Γ. (2017) Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ τροωίμων, UnibooksIKE 
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5. Botta J.R. (1995). Evaluation of Fish Freshness Quality. VCH Publishers Inc N.Y 

6. Bremner A. H. (2002). Safety and quality issues in fish processing, CRC Press USA 

7. Boziaris I.S. ed. (2014) Seafood Processing. Technology, Quality & Safety. IFST Advances in 

Food Science Series Wiley-Blackwell 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΓΑΟΑΞΨΣΧ ΞΑΛ 
ΓΑΟΑΞΨΣΞΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 
Φροντιςτιριο 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων  Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν κατανοιςει: 

• τθν τεχνολογία παραςκευισ οξυγαλάτων και γιαοφρτθσ, τα προβλιματα που μπορεί να 

προκφψουν κατά τθν παραγωγι τουσ κακϊσ και τον ποιοτικό ζλεγχο των προϊόντων αυτϊν,  

• τθν τεχνολογία παραςκευισ κρζμασ και βουτφρου, τα προβλιματα που μπορεί να προκφψουν 

κατά τθν παραγωγι τουσ κακϊσ και τον ποιοτικό ζλεγχο των προϊόντων αυτϊν,  
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• τθν τεχνολογία παραςκευισ παγωτοφ, τα προβλιματα που μπορεί να προκφψουν κατά τθν 

παραγωγι του και τον ποιοτικό ζλεγχο του προϊόντοσ αυτοφ,   

• τισ βαςικζσ αρχζσ HACCP και πωσ εωαρμόηονται ςτα εργοςτάςια γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων, 

• τισ βαςικζσ μεκόδουσ κακαριςμοφ και εξυγίανςθσ που εωαρμόηονται ςτα εργοςτάςια γάλακτοσ 

και γαλακτοκομικϊν προϊόντων. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Οιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Σμαδικι εργαςία 
Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και ωροντιςτθριακό μζροσ.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ψεχνολογία και ποιότθτα οξυγαλάτων και γιαοφρτθσ (τφποι οξυγαλάτων, τφποι γιαοφρτθσ, 

κρεπτικι αξία, βαςικά ςτάδια παραγωγισ, μικροβιολογία, προβλιματα πιξθσ, ςυςκευαςία, 

ςυντιρθςθ, αλλοιϊςεισ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ)    

 Ψεχνολογία και ποιότθτα κρζμασ και βουτφρου (βαςικοί τφποι κρζμασ και βουτφρου, κρεπτικι 

αξία, βαςικά ςτάδια παραγωγισ, μικροβιολογία, ςυςκευαςία, ςυντιρθςθ, αλλοιϊςεισ και 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ) 

 Ψεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν Λ (βαςικοί τφποι τυριϊν, πρϊτεσ φλεσ, βαςικά ςτάδια 

παραγωγισ και ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ) 

 Ψεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν ΛΛ (τεχνολογία παραγωγισ πολφ ςκλθρϊν, ςκλθρϊν, 

θμίςκλθρων, μαλακϊν, νοπϊν τυριϊν και τυριϊν με αλοιωϊδθ υωι) 

 Ψεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν ΛΛΛ (Ελλθνικά τυριά ΥΣΥ, τυριά τυρογάλακτοσ, μετουςιωμζνα 

τυριά) 

 Ψεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν ΛV (μικροβιολογία τυριϊν, αλλοιϊςεισ και ελαττϊματα, 

ςυςκευαςία και ςυντιρθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ τυριϊν)  

 Ψεχνολογία και ποιότθτα παγωτοφ (πρϊτεσ φλεσ, βαςικζσ μζκοδοι παραςκευισ, μικροβιολογία, 

αλλοιϊςεισ και ελαττϊματα, ςυςκευαςία και ςυντιρθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ) 

 Χυςτιματα HACCP ςτθν παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

 Ωγιεινι εργοςταςίων επεξεργαςίασ γάλακτοσ και παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων   

Χτο ωροντιςτιριο λαμβάνουν χϊρα επεξθγθματικζσ και βοθκθτικζσ διαλζξεισ πάνω ςε κζματα που 
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πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ με 

παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν video από το 

διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιριο 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Εκπόνθςθ προαιρετικισ 
ομαδικισ εργαςίασ 

19 

Αυτοτελισ μελζτθ 52 
  
φνολοΜαθήματοσ 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 
ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
Σ βακμόσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ κα είναι 100% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 
μακιματοσ. 
Χε περίπτωςθ εκπόνθςθσ τθσ προαιρετικισ εργαςίασ, ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ κα είναι κατά 60% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 
μακιματοσ και κατά 40% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ 
εργαςίασ. 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ηερωυρίδθσ, Γ. (2001). Ψεχνολογία Υροϊόντων Γάλακτοσ Εκδόςεισ Γιαχοφδθ: Κεςςαλονίκθ 

2. Πάντθσ Α. (2005). Ωγιεινι και Ψεχνολογία του Γάλακτοσ και των Υροϊόντων του, Εκδόςεισ 

Αδελωοί Ξυριακίδθ Α.Ε., ISBN 960-343-594-Χ 

3. Ανυωαντάκθσ Ε. (2004). Ψυροκομία (Χθμεία – Φυςικοχθμεία - Πικροβιολογία), Χταμοφλθσ 

Α.Ε. 

4. Ππίντςθσ Κ., Υαπαδιμασ Φ. (2009). Ψυρί. Ψφχαλοσ Φίλιπποσ & ΧΛΑ Εκδοτικι Σ.Ε.  

5. Pereira C. (2019). Dairy Processing Handbook. Tetra Pack Processing Systems. AB S221 86 

Lund, Sweden 

6. Walstra, Wouters & Geurts (2006). Dairy science and Technology, 2nd ed.  

7. Eck A. & Gillis J.C. (2000). Cheese making 

8. Law B.A. & Tamime A.Y. (2010).Technology of cheese making, 2nd ed. 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ901 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 

και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τισ ακόλουκεσ γνϊςεισ και 

δεξιότθτεσ:  

 γνωρίηει τουσ μικροβιολογικοφσ δείκτεσ και τα μικροβιολογικά κριτιρια που κακορίηουν 

τθν ποιότθτα των τροωίμων, 



 

 
193 

 γνωρίηει τουσ μικροοργανιςμοφσ που ςχετίηονται με τθν αλλοίωςθ των διαωόρων 

κατθγοριϊν τροωίμων, 

 ζχει κατανοιςει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι διάωοροι μζκοδοι ςυντιρθςθσ (ωυςικοί 

και χθμικοί) επιδροφν ςτθ μικροχλωρίδα του τροωίμου και πϊσ εωαρμόηεται θ κεωρία των 

πολλαπλϊν εμποδίων, 

 γνωρίηει τισ αςκζνειεσ που προκαλοφνται από τρόωιμα μολυςμζνα με πακογόνουσ 

μικροοργανιςμοφσ (τροωιμογενείσ), τα χαρακτθριςτικά αυτϊν των μικροοργανιςμϊν και 

τθν αντιμετϊπιςι τουσ,  

 ζχει κατανοιςει τθν κετικι επίδραςθ των μικροοργανιςμϊν ςτθν παραγωγι των τροωίμων 

και κυρίωσ ςτθν παραγωγι των τροωίμων ηφμωςθσ και ςτθν παραγωγι μικροβιακϊν 

μεταβολιτϊν και προϊόντων με εωαρμογι ςτθ βιομθχανία των τροωίμων,   

 γνωρίηει τθ κετικι επίδραςθ των προβιοτικϊν μικροοργανιςμϊν ςτθν υγεία του ανκρϊπου 

και τα απαραίτθτα χαρακτθριςτικά που πρζπει να διακζτει ζνασ μικροοργανιςμόσ για να 

κεωρθκεί προβιοτικόσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό. 

Υεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Πικροβιολογικοί δείκτεσ και μικροβιολογικά κριτιρια ςτθν ποιότθτα των τροωίμων 

 Πικροβιακι αλλοίωςθ των τροωίμων – Φόλοσ των μικροβιακϊν ενηφμων  

 Είδθ αλλοίωςθσ ςε βαςικζσ κατθγορίεσ τροωίμων και υπεφκυνοι μικροοργανιςμοί 

 Επίδραςθ των μεκόδων ςυντιρθςθσ ςτθ μικροχλωρίδα και τθ μικροβιακι ποιότθτα των 

τροωίμων  

 Φυςικά αντιμικροβιακά ςυςτιματα - Βακτθριοςίνεσ 
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 Κεωρία των πολλαπλϊν εμποδίων- Υαραδείγματα εωαρμογισ   

 Ψροωιμογενείσ λοιμϊξεισ: υπεφκυνοι μικροοργανιςμοί και τα χαρακτθριςτικά τουσ, αίτια που τισ 

προκαλοφν, κλινικά ςυμπτϊματα, αντιμετϊπιςθ. 

 Ωωζλιμα βακτιρια που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ηυμϊςεισ των τροωίμων - Πικροβιολογία 

τροωίμων ηφμωςθσ – Ξαλλιζργειεσ εκκινθτζσ 

 Υροβιοτικοί μικροοργανιςμοί και επίδραςθ ςτθν υγεία του ανκρϊπου 

 Υαραγωγι μικροβιακϊν μεταβολιτϊν για χριςθ ςτθ βιομθχανία τροωίμων  (ζνηυμα, αλκοόλεσ, 

οξζα κ.ά) 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ  

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Montville T.J., Matthews K.R. (2010) ΠικροβιολογίαΨροωίμων, Εκδ. Χτζλλα Υαρίκου και ΧΛΑ ΣΕ. 

2. Ππαλατςοφρασ Γ. (2006) Πικροβιολογία Ψροωίμων, Εκδ. Ζμβρυο  

3. Keweloh (2013) Πικροβιολογία και Ωγιεινι Ψροωίμων, Εκδ. Χτζλλα Υαρίκου και ΧΛΑ ΣΕ. 

4. Montville T.J., Matthews K.R. (2008) Food microbiology: an introduction 2nd Ed., ASM Press. 

5. Jay J.M, Loessner M.J, Golden D.A. (2006) Modern food microbiology 7th Ed. Springer. 

6. Hutkins R.W. (2006) Microbiology of Fermented Foods: A Modern Approach, Wiley-Blackwell 

7. Labbé R.G., García S. (2013) Guide to Foodborne, Wiley-Blackwell 

8. Harrigan W.F. (1998) Laboratory methods in food microbiology, Academic Press. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ902 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΑΥΨΩΘ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Φροντιςτιριο 2 
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτισ ςφγχρονεσ διατροωικζσ απόψεισ που 
υπαγορεφουν τον ςχεδιαςμό νζων προϊόντων και τισ τάςεισ τθσ βιομθχανίασ 
τροωίμων για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων  

 Πετά το τζλοσ του μικτοφ αυτοφ μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν: 
 Ρα είναι ενιμεροι για τισ ςφγχρονεσ διατροωικζσ απόψεισ που υπαγορεφουν το 

ςχεδιαςμό νζων προϊόντων, τισ τάςεισ τθσ βιομθχανίασ τροωίμων για τθν ανάπτυξθ 
νζων προϊόντων και τισ εωαρμογζσ τουσ.  

 Ρα είναι εξοικειωμζνοι με τισ βαςικζσ αρχζσ ςχετικά με τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ 
νζων τροωίμων και να μποροφν να εωαρμόηουν ςτρατθγικζσ και διαδικαςίεσ 
ανάπτυξθσ νζων τροωίμων 

 Ρα εωαρμόςει τισ παραπάνω γνϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ διατροωικά ιςορροπθμζνων 
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τροωίμων ενςωματϊνοντασ και τθν ςφγχρονθ τεχνολογία τροωίμων. 
 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναλυτικά, οι ωοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ για: 
1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν για τθν διατροωι και τθν ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ αυτισ ςτθν 
τεχνολογία τροωίμων 

2. Οιψθ αποωάςεων  
3. Αυτόνομθ εργαςία  
4. Σμαδικι εργαςία 
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Κεωρθτικι προςζγγιςθ των κατθγοριϊν τθν τροωίμων: 
Ξαινοτόμα τρόωιμα  
 Οειτουργικά Ψρόωιμα  
 Βιολογικά τρόωιμα  
 Γενετικά Ψροποποιθμζνα Ψρόωιμα 
Θ ζννοια του προϊόντοσ θ δθμιουργία και τα ςτάδια του 
Ψι υπαγορεφει τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων 
Χτρατθγικι ανάπτυξθσ μζςα από προγράμματα R&D 
Ρζεσ τεχνολογίεσ που ενςωματϊνονται ςτθν παραγωγι των νζων προϊόντων 
Χχετικι Ρομοκεςία 
Φροντιςτιριο 
Επιςκόπθςθ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ και κατάκεςθ ιδεϊν για νζα προϊόντα 
Σι ςπουδαςτζσ δθμιουργοφν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία αποωαςίςτθκαν κατά τθ διαδικαςία 
κατακζςεων ιδεϊν. 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 

εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 
 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 

εωαρμογϊν 

 Χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.  
 Χριςθ πιλοτικοφ εξοπλιςμοφ 
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Ενθμζρωςθ και βοθκθτικό εκπαιδευτικό υλικό μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιριο 26 
Υροετοιμαςία για 
Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων-εργαςιϊν 

15 

Υροετοιμαςία για Εργαςίεσ 
που αωοροφν μελζτεσ 
περιπτϊςεων (ατομικζσ ι 
ομαδικζσ εργαςίεσ) 

13 

Αυτοτελισ μελζτθ 45 
  
φνολο Μαθήματοσ  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι και αγγλικι για ωοιτθτζσ 
Erasmus. 
 
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ. Χφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ-test (20%) που 
γίνεται ςτο τζλοσ των παραδόςεων και περιλαμβάνει: 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων εωαρμογισ και 
απάντθςθ ερωτιςεων κρίςθσ (γίνεται τουλάχιςτον τρεισ 
ωορζσ ανά εξάμθνο και μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ  
παράδοςθσ μιασ κεματικισ ενότθτασ του μακιματοσ 
Φροντιςτήριο 
Ι. Ατομικι ι και ομαδικι (μζχρι το πολφ 3 ατόμων) εργαςία 
ςε κάκε ενότθτα  που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο 
κεμάτων διατροωισ και υγείασ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 
και ςφγκριςθ με τθ διεκνι βιβλιογραωία. 
ΙΙ. Εβδομαδιαία αναωορά και ςυηιτθςθ διατροωικισ 
επικαιρότθτασ 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ζρευνα & Ανάπτυξθ νζων προϊόντων & Επιχειρθματικϊν Χχεδίων Ζκδοςθ: 1/2017 
Χυγγραωείσ: Χωλϊμοσ Ξωνςταντίνοσ, Βαρηάκασ Κεόδωροσ 

2. Hennessy, D.A. (2004). Product development, cost seasonality, region marginalization, and a 
more demanding consumer. Center for Agricultural and Rural Development, Iowa State 
University (www.card.iastate.edu). Working paper 04-WP-378.  

3. Ray Winger and  Gavin Wall 2006. Food product innovation A background paper. FAO 
4. Gordon W. Fuller ,2007 New Food Product Development: From Concept to Marketplace, 

Third Edition CRC Press 
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ΔΙΑΣΡΟΦΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ903 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΨΦΣΦΘ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Φροντιςτιριο 2 
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου(υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο ωοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:  
– Ρα υπολογίηει τθ κρεπτικι αξία διαωόρων τροωίμων  
– Ρα κατανοεί και να ερμθνεφει το ρόλο των κρεπτικϊν υλϊν ςτθ ωυςιολογικι λειτουργία του 
ανκρϊπινου οργανιςμοφ και να τισ ςυνδζει με τθν επιςτιμθ τθσ τεχνολογίασ των τροωίμων 
– Ρα αντιςτοιχεί πακολογικζσ καταςτάςεισ του οργανιςμοφ με ςτοιχεία τθσ διατροωισ  
– Ρα εωαρμόςει τισ παραπάνω γνϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ διατροωικά ιςορροπθμζνων τροωίμων 
ενςωματϊνοντασ και τθν ςφγχρονθ τεχνολογία τροωίμων 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
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αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναλυτικά, οι ωοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ για: 
1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν για τθν διατροωι και τθν ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ αυτισ ςτθν 
τεχνολογία τροωίμων 

2. Οιψθ αποωάςεων  
3. Αυτόνομθ εργαςία  
4. Σμαδικι εργαςία 
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ διατροωισ 
Χτοιχεία διατροωισ του ανκρϊπου-Κρεπτικζσ φλεσ. Σι διαιτθτικζσ απαιτιςεισ του ανκρϊπου-
Ενεργειακό ιςοηφγιο. Θ ςφςταςθ των τροωίμων από διαιτθτικι άποψθ-Ξακοριςμόσ τθσ 
απαιτοφμενθσ πρόςλθψθσ ενζργειασ 
2. Ωδατάνκρακεσ-Υρόςλθψθ-Υζψθ-Απορρόωθςθ-Πεταβολιςμόσ-Χυγκζντρωςθ γλυκόηθσ ςτο αίμα-
Χακχαρϊδθσ διαβιτθσ-Γλυκαιμικι επίδραςθ τθσ τροωισ-Διαιτθτικζσ ι ωυτικζσ ίνεσ 
3.Οιπαρζσ φλεσ-Οιπίδια- Υρόςλθψθ-Υζψθ-Απορρόωθςθ-Πεταβολιςμόσ-Οιπϊδθσ ιςτόσ-Αςκζνειεσ 
(παχυςαρκία-ακθροςκλιρωςθ) 
4.Υρωτεϊνεσ-Φόλοσ των πρωτεϊνϊν-Αμινοξζα- Υζψθ-Απορρόωθςθ-Πεταβολιςμόσ-Χυνιςτϊμενθ 
διαιτθτικι πρόςλθψθ 
5.Ρερό -Δομι-Φυςικζσ ιδιότθτεσ-Οειτουργίεσ του νεροφ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό-απορρόωθςθ-
απζκκριςθ. 
6.Βιταμίνεσκαι ο ωυςιολογικόσ τουσ ρόλοσ 
7. Ανόργανα ςυςτατικά και ο ωυςιολογικόσ τουσ ρόλοσ 
8. Θ τεχνολογία τροωίμων και ο ρόλοσ τθσ ςτθν διατροωικι αντίλθψθ και κατανάλωςθ υγιεινισ  
τροωι 
Θζματα Εργαςιών για προαιρετική προφορική παρουςίαςη και επικοινωνία θεμάτων ςτο 
φροντιςτήριο ενδεικτικά 
1. Διατροωι για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ υγείασ 
2. Θ παχυςαρκία ωσ ςφγχρονθ επιδθμία  
3. Διαωορζσ μεταξφ τθσ μεςογειακισ διατροωισ και τθσ διατροωισ του δυτικοφ τρόπου διατροωισ  
4. Σ ρόλοσ των ω-3 λιπαρϊν οξζων ςτθ διατροωι του ανκρϊπου  
5. Διατροωι και καρκίνοσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Σ ρόλοσ των ωυτικϊν ινϊν  
6. Υροϊόντα light. Αλικεια και Πφκοι 
7. Εξειδικευμζνεσ δίαιτεσ (χαμθλϊν λιπαρϊν, χωρίσ υδατάνκρακεσ, χαμθλοφ γλυκαιμικοφ δείκτθ, 
κ.α) 
8.Χορτοωαγία-Ωμοωαγία  
9.Γριγορο ωαγθτό (FastFood) 
10. Σ ρόλοσ τθσ βιταμίνθσ D και του αςβεςτίου ςτο μεταβολιςμό των οςτϊν 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Χτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο και ςε ομάδεσ 

εργαςίασ με ωυςικι παρουςία των ωοιτθτϊν 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 

 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 Χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.  
 Χριςθ πιλοτικοφ εξοπλιςμοφ 
Ενθμζρωςθ και βοθκθτικό εκπαιδευτικό υλικό μζςω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Φροντιςτιριο 26 

Υροετοιμαςία για 
Χυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων-εργαςιϊν 

15 

Υροετοιμαςία για Εργαςίεσ 
που αωοροφν μελζτεσ 
περιπτϊςεων (ατομικζσ ι 
ομαδικζσ εργαςίεσ) 

13 

Αυτοτελισ μελζτθ 45 
  
φνολο Μαθήματοσ  125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι και αγγλικι για ωοιτθτζσ 
Erasmus. 
 
Θεωρία 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (80%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου, ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ερωτιςεισ κρίςεωσ 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων  
ΙΙ. Χφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ-test (20%) που 
γίνεται ςτο τζλοσ των παραδόςεων και περιλαμβάνει: 
-Επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων εωαρμογισ και 
απάντθςθ ερωτιςεων κρίςθσ (γίνεται τουλάχιςτον τρεισ 
ωορζσ ανά εξάμθνο και μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ  
παράδοςθσ μιασ κεματικισ ενότθτασ του μακιματοσ 
 
Φροντηςτίριο 
Ι. Ατομικι ι και ομαδικι (μζχρι το πολφ 3 ατόμων) εργαςία 
ςε κάκε ενότθτα  που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο 
κεμάτων διατροωισ και υγείασ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων 
και ςφγκριςθ με τθ διεκνι βιβλιογραωία. 
ΙΙ. Εβδομαδιαία αναωορά και ςυηιτθςθ διατροωικισ 
επικαιρότθτασ 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Γαλανοποφλου,Ρ., Ηαμπετάκθσ, Γ., Παυρι, Π., και Χιαωάκα Α., Διατροωι και Χθμεία 
Ψροωίμων, Εκδόςεισ Χταμοφλθ, Ακινα 2007 

2. European Journal of Nutrition 

3. Journal of Nutrition Education and Behavior 

4. Journal of Nutrition 

5. Literature in English: 

6. Introduction to Nutrition, Bender D 2002, Taylor and Francis 

7. Food Chemistry by H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Springer Verlag 2004 
Advances in Food and Nutrition Research 
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ΕΜΠΟΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ904 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΥΣΦΛΑ-ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2  4 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

κοπόσ του μαθήματοσ είναι η κατανόηςη από τουσ φοιτητζσ των παρακάτω θεμάτων:  
Ξατανόθςθ των αναγκϊν ςε είδθ διατροωισ των καταναλωτϊν (διατροωι, αςωάλεια, κοινωνικζσ 
ανάγκεσ) ςε ςχζςθ με διαωορετικά πολιτιςμικά και κοινωνικά επίπεδα  
Ανάλυςθ των απαιτουμζνων ςυνκζτων ςυςτθμάτων προμικειασ τροωίμων ςτουσ καταναλωτζσ 
χρθςιμοποιϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ προςωοράσ και ηιτθςθσ  
Ξατανόθςθ των οικονομικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν παραγόντων που 
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επθρεάηουν το ςφςτθμα τροωίμων  
Ξατανόθςθ των ςυςτθμάτων εμπορίασ τροωίμων από παγκόςμια άποψθ, αναγνωρίηοντασ τθ 
ςπουδαιότθτα απόψεων όπωσ πολιτικι εμπορίου, αςωάλεια  τροωίμων, διατροωι και περιβάλλον  
Ξατανόθςθ του Marketing τροωίμων από άποψθ διοίκθςθσ  

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Υεριγραωι: Εκμάκθςθ και χριςθ των εργαλείων του marketing. Κεωρίεσ, ςτρατθγικι και δεξιότθτεσ 
επικοινωνίασ ςε μια ολοκλθρωμζνθ αγορά. Διανομζσ, προϊκθςθ, τιμζσ, διαχείριςθ ςτθν αγορά και 
βιομθχανία τροωίμων 
Θ ωφςθ του Marketing 
Διαδικαςία διαχείριςθσ του Marketing 
Χυςτιματα πλθροωοριϊν αγοράσ και ζρευνα αγοράσ 
Ψο Υεριβάλλον του Marketing 
Marketing ςτθν βιομθχανία Ψροωίμων 
Ξατανόθςθ προϊόντοσ (productmix) 
Ψιμολόγθςθ 
Διανομι και Ψοποκεςία 
Ξατανόθςθ διαωιμιςθσ (promotionalmix) 
Αγοραςτικι ςυμπεριωορά 
Ξαταμεριςμόσ, ςτόχοι και κζςεισ 
Οιανικι πϊλθςθ και διανομι 
 Χτρατθγικι του Marketing 
Πζκοδοι και ςχεδιαςμόσ του Marketing 
Εςτίαςθ επί τθσ ςτρατθγικισ του Marketing 
Ξφκλοσ ηωισ του Υροϊόντοσ και νζα προϊόντα 
Εμπορικό ςιμα και ςυςκευαςία. 
SWOTAnalysis 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 
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αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Ψελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  
φνολο Μαθήματοσ  100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Philippe Aurier, Lucier Sirieix (2010). Marketing Αγροτικϊν Υροϊόντων. Εκδόςεισ ΥΦΣΥΣΠΥΣΧ  
2. Fahy John, Jobber David (2014). Αρχζσ μάρκετινγκ. ΕΞΔΣΧΕΛΧ ΞΦΛΨΛΞΘ ΑΕ  
3. Edirisinghe, J. C. (2016). Agricultural and Food Marketing: Theory with Applications. S. Godage and 
Brothers (pvt) Ltd.  
4. Kotabe, M.M. and Helsen, K. (2014). International Marketing, 6th Edition International Student 
Version. Wiley.  
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5. Boone, Louis E., and David L. Kurtz. (2014). Contemporary Marketing. Cengage Learning  
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ1001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  10ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΨΩΡ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 5  
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Πάκθμα παιδαγωγικισ εκπαίδευςθσ. Ειδικοφ Ωποβάκρου –
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (υποχρεωτικό)  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΡΑΛ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εξοικείωςθ των ωοιτθτϊν/τριϊν με τισ ζννοιεσ, μεκοδολογίεσ και 
πρακτικζσ τθσ διδακτικισ ιδίωσ όςον αωορά ςτα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα (με ζμωαςθ 
ςτθ διδαςκαλία κεμάτων που ςχετίηονται με τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία των τροωίμων). 

Πε το μάκθμα αυτό επιδιϊκεται οι ωοιτθτζσ να μπορεί:    
 Ρα περιγράωει, να διακρίνει και να εξθγιςει τισ βαςικζσ και κρίςιμεσ ζννοιεσ, κεωρίεσ και 

μεκοδολογίεσ τθσ γενικισ και τεχνικισ εκπαίδευςθσ. 
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 Ρα βρίςκει τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και μορωζσ/τεχνικζσ διδαςκαλίασ και τα κατάλλθλα 
εποπτικά μζςα που κα εξαςωαλίηουν, κατά περίπτωςθ, τθν επιτυχι ζκβαςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
γεγονότοσ. 

 Ρα αναπτφςςει/δθμιουργεί τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, το ςχζδιο διδαςκαλίασ και τον κατάλλθλο 
τρόπο αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων ςτο πλαίςιο ενόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν. 

 Ρα αξιολογεί ζνα εκπαιδευτικό γεγονόσ/ πρόγραμμα. 

 Ρα αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα ςυμπεριωοράσ μακθτϊν. 
 Ρα αναπτφςςει  δεξιότθτεσ  ζρευνασ ςχετικά με τθ διδακτικι των επιςτθμϊν. 

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Οιψθ αποωάςεων 
 Αυτόνομθ Εργαςία 
 Σμαδικι Εργαςία 
 Χεβαςμόσ ςτθ διαωορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 Ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ παιδαγωγικι και διδακτικι: Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί 
 Λςτορικι εξζλιξθ τθσ διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των Ψεχνολογικϊν μακθμάτων  
 Διδαςκαλία και Πάκθςθ: Εννοιολογικι οριοκζτθςθ των διαδικαςιϊν, χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματά τουσ, ςχζςεισ και διαωοροποιιςεισ τουσ, βαςικζσ αρχζσ και κεωρίεσ τθσ 
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ 

 Αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν, Διδακτικοί ςτόχοι-Χχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ 
 Σργάνωςθ και διεξαγωγι τθσ διδακτικισ πράξθσ: μεκοδολογικζσ αρχζσ και ςτρατθγικζσ 

διδαςκαλίασ, μορωζσ διδαςκαλίασ 
 Εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 
 Αξιολόγθςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 
 Χχεδιαςμόσ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

 Χριςθ των ΨΥΕ για τθν υποβοικθςθ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και 
των μακθμάτων Ψεχνολογίασ  

 Εικονικά Εργαςτιρια 
 Αξιολόγθςθ του μακθτι  

 Ανατροωοδότθςθ μακθτι και γονιϊν για βελτίωςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 
 Διαχείριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ  
 Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και διαχείριςθ κρίςεων.   
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 Πεκοδολογία Ζρευνασ Δράςθσ και Ανάπτυξθ Ξουλτοφρασ Πάκθςθσ  
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ ςτθν αίκουςα, Ατομικζσ εργαςίεσ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Ωπολογιςτϊν 
 Χριςθ Σπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 

εωαρμογϊν 

 Χριςθ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 
Υροετοιμαςία για 
ςυγγραωι εργαςιϊν 

43 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

Υαρουςίαςθ εργαςιϊν 4 
Αυτοτελισ μελζτθ 50 
  
φνολο Μαθήματοσ  125  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ 

(60%) και με παρουςίαςθ ομαδικισ εργαςίασ και γραπτισ 

εργαςίασ (40%). 

 

 



 

 
210 

 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ξαψάλθσ, Α. και Ριμα, Ε. (2008) Χφγχρονθ διδακτικι, Αωοι Ξυριακίδθ, Κεςςαλονίκθ  
2. Ψηιμογιάννθσ, Α. (2017)  Θλεκτρονικι μάκθςθ: Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί,.  Εκδόςεισ Ξρθτικι ΑΕ 
3. Huttner, A. (2008). Διδακτικι Ψεχνολογικϊν Πακθμάτων, Πζκοδοι και Διαδικαςίεσ. Ακινα: 

Μων.  
4. Πατςαγγοφρασ, Θ. (1995) Θ εξζλιξθ τθσ διδακτικισ: Επιςτθμολογικι κεϊρθςθ, Ακινα, 

Gutenberg. 
5. Πατςαγγοφρασ, Θ. (1998) Κεωρία και πράξθ τθσ διδαςκαλίασ: Κεωρία τθσ διδαςκαλίασ (Θ 

προςωπικι κεωρία ωσ πλαίςιο ςτοχαςτικο-κριτικισ ανάλυςθσ), Ακινα, Gutenberg. 
6. Πατςαγγοφρασ, Θ. (1999) Κεωρία και πράξθ τθσ διδαςκαλίασ: Θ ςχολικι τάξθ (χϊροσ, 

ομάδα, πεικαρχία, μζκοδοσ), Ακινα: Εκδ. Γρθγόρθ 
7. Φλουρισ, Γ. (2003) Θ αρχιτεκτονικι τθσ διδαςκαλίασ και θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, Ακινα: 

Εκδ. Γρθγόρθ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ 
 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ202.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
4  

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου(υποχρεωτικά επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Ρα γνωρίηει τισ μερικζσ παραγϊγουσ και τισ ιδιότθτζσ τουσ. 

 Ρα μπορεί να αναλφει ςυναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. 
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 Ρα γνωρίηει τθν ζννοια μιασ διαωορικισ εξίςωςθσ και τουσ τρόπουσ επίλυςισ τθσ. 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να  ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 

ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν   
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι αμιγϊσ κεωρθτικό.  

Υεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Περικζσ παράγωγοι (οριςμόσ, βαςικά κεωριματα, παραγϊγιςθ ςφνκετων ςυναρτιςεων, 
μζγιςτα και ελάχιςτα, μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων, εωαρμογζσ ςτθ κεωρία 
ςωαλμάτων).  

 Χυναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. Τριο, ςυνζχεια και μερικι παραγϊγιςθ, παράγωγοσ κατά 
κατεφκυνςθ και ολικό διαωορικό.  

 Διαωόριςθ ςυνκζτων ςυναρτιςεων πολλϊν μεταβλθτϊν.  
 Θ ζννοια τθσ ςυνικουσ διαωορικισ εξίςωςθσ (ΔΕ) και τθσ λφςθσ τθσ. Εξιςϊςεισ 

χωριηόμενων μεταβλθτϊν. Ακριβείσ ΔΕ. Γραμμικζσ ΔΕ και εξιςϊςεισ Bernouli. Σμογενείσ ΔΕ. 
Ειδικζσ περιπτϊςεισ ΔΕ και μεταςχθματιςμοί τουσ. Εφρεςθ ολοκλθρωτικϊν παραγόντων. 
Γραμμικζσ ΔΕ δεφτερθσ τάξθσ. Σμογενείσ γραμμικζσ ΔΕ. Ωποβιβαςμόσ τάξθσ μιασ ΔΕ. 
Γραμμικζσ ΔΕ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. Γραμμικζσ μθ Σμογενείσ ΔΕ δεφτερθσ τάξθσ με 
ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. Πζκοδοσ απροςδιόριςτων ςυντελεςτϊν. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξετάςεισ 2 
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ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Αυτοτελισ μελζτθ  72 

  
φνολοΜαθήματοσ 100 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

8. Πάρκελλοσ, Β.Β. (2013). Εφαρμοςμζνα Μακθματικά. Εκδόςεισ Γκότςθσ Ξ. και ΧΛΑ Ε.Ε. 
9. Χατηθκωνςταντίνου, Υ.Π. (2018). ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΓΛΑ ΠΘΧΑΡΛΞΣΩΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΕΧ.- 

Ανϊτερα Εωαρμοςμζνα Πακθματικά για Πθχανικοφσ. Εκδόςεισ Γκότςθσ Ξ. και ΧΛΑ Ε.Ε. 
10. Φαςςιάσ Κ. (2017). Μακθματικά ΙΙ β Ζκδοςθ. Εκδόςεισ Ψςότρασ. 
11. Hass J. Heil C. Weir M. D. (2018). THOMAS ΑΥΕΛΦΣΧΨΛΞΣΧ ΟΣΓΛΧΠΣΧ, 1θ ζκδοςθ. ΛΨΕ, 

Υανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Ξριτθσ 

 
 
 
 
 
 

https://www.cup.gr/people/hass-joel/
https://www.cup.gr/people/hass-joel/
https://www.cup.gr/people/hass-joel/
https://www.cup.gr/people/weir-m-d/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ 
 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ905.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΟΛΥΩΡ ΞΑΛ ΕΟΑΛΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 

για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 

οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Χτθν φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ τθσ 
επιςτιμθσ και τεχνολογίασ λιπαρϊν υλϊν ϊςτε να μποροφν να είναι υπεφκυνοι των εργαςτθρίων 
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ποιοτικοφ ελζγχου ςτισ βιομθχανίεσ λιπαρϊν υλϊν, να ςχεδιάηουν, οργανϊνουν και να είναι 
υπεφκυνοι παραγωγισ ςτισ βιομθχανίεσ λιπαρϊν υλϊν, να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςχεδιάηουν νζα 
προϊόντα και να λφνουν τεχνολογικά προβλιματα τθσ βιομθχανίασ των λιπαρϊν υλϊν που ζχουν 
ςχζςθ με τθν παραγωγι, διακίνθςθ και ςυντιρθςθ των παραγόμενων προϊόντων.  
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να:  

 ςχεδιάηουν, οργανϊνουν και να είναι υπεφκυνοι παραγωγισ ςτισ βιομθχανίεσ λιπαρϊν υλϊν.   
 εωαρμόηουν αναλυτικζσ τεχνικζσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ των λιπαρϊν υλϊν.   
 Ψαυτοποιοφν μια λιπαρι φλθ, να ανιχνεφςουν και να προςδιορίςουν πικανι νοκεία.  
 διερευνοφν και να επιλφουν τεχνολογικά προβλιματα τθσ βιομθχανίασ των λιπαρϊν υλϊν 

που ςχετίηονται με τθν παραγωγι, διακίνθςθ και ςυντιρθςθ των παραγόμενων προϊόντων.   

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει  ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

1. Κεωρθτικό μζροσ  

2. Χυςτατικά και δομι των λιπαρϊν υλϊν, ζλεγχοσ ωυςικϊν ιδιοτιτων,  

3. Ξατθγορίεσ λιπαρϊν υλϊν 

4.   Φυτικά λίπθ και ζλαια, ηωικά λίπθ, ιχκυζλαια. Εξαγωγι ωυτικϊν και ηωικϊν λιπϊν  

5.  Επεξεργαςίεσ λιπϊν και ελαίων, μζκοδοι παραςκευισ βουτφρου και μαργαρινϊν.   

6. Αλλοιϊςεισ λιπαρϊν υλϊν, αντιοξειδωτικά   

7. Tεχνικζσ προςδιοριςμοφ αντοχισ ςτθν οξείδωςθ, ζλεγχοσ ποιότθτασ και προςδιοριςμόσ 

ςτακερϊν και ςυςτατικϊν των λιπαρϊν υλϊν – ζλεγχοσ νοκείασ.  

8. Χθμικζσ και ωυςικζσ επεξεργαςίεσ για τθ βελτίωςθ, ςπορζλαιου και πυρθνζλαιου. 

Εξευγενιςμόσ λιπαρϊν υλϊν, νζεσ τεχνολογίεσ, υδρογόνωςθ λιπαρϊν υλϊν  

9.  Ωποπροϊόντα Ελαιουργίασ και άλλων βιομθχανιϊν λιπαρϊν υλϊν,  

10. Αξιοποίθςθ υποπροϊόντων, Χάπωνεσ,  Χαπωνοποίθςθ και Γαλακτϊματα 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ  

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Belitz, H. – D., Grosch, W., Schieberle, P. 2011. Χθμεία Ψροωίμων. Εκδ. Ψηιόλα & Ωιοί Α.Ε. 

ISBN: 978-960-418-367-8 (Ξωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 18549076) 

2. O’Brian, R.D. (2004). Characterization of Fats and Oils, in Fats and Oils: Formulating and 

Processing for Applications, 2nd edn., CRC Press, Boca Raton.   

3. Bongers, P. and Almeida-Rivera, C. (2011). Dynamic modelling of the margarine production 

process, Computer Aided Chem Eng., 29, 1301-1305.   
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΛΤΚΑΝΙΚΩΝ ΤΛΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ905.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΥΦΣΧΚΕΨΩΡ ΞΑΛ ΓΟΩΞΑΡΨΛΞΩΡ 

ΩΟΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 

Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 

για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 

ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 

  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 

οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 

αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 

ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Χτθν φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ τθσ 
επιςτιμθσ και τεχνολογίασ ςτθ θ παροχι των απαραίτθτων γνϊςεων ςχετικά με τισ πρόςκετεσ φλεσ 
και τα ωυςικζσ και τεχνθτζσ γλυκαντικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα τρόωιμα Πε τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να:  
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 ςχεδιάηουν, οργανϊνουν και να είναι υπεφκυνοι παραγωγισ ςτισ βιομθχανίεσ πρϊτων υλϊν 
των προςκζτων και γλυκαντικϊν ουςιϊν.   

 εωαρμόηουν αναλυτικζσ τεχνικζσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ των προςκζτων και των γλυκαντικϊν 
υλϊν.   

 ταυτοποιοφν ζνα πρόςκετο, να ανιχνεφςουν και να προςδιορίςουν μια πικανι νοκεία 
γλυκαντικϊν.  

 διερευνοφν και να επιλφουν τεχνολογικά προβλιματα τθσ βιομθχανίασ των προςκζτων 
ουςιϊν και των γλυκαντικϊν που ςχετίηονται με τθν παραγωγι, διακίνθςθ και ςυντιρθςθ των 
παραγόμενων προϊόντων τροωίμων.   

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 

αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 

και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

πολυπολιτιςμικότθτα  

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 

επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Οιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Σμαδικι εργαςία 

 Υαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

 Πρόςθετεσ φλεσ: 
 βιταμίνεσ, αμινοξζα, ανόργανα ςυςτατικά, αρωματικζσ ουςίεσ, ενιςχυτικά γεφςθσ και οςμισ, 
υποκατάςτατα ηάχαρθσ, γλυκαντικζσ φλεσ, χρωςτικζσ τροωίμων, οξζα, βάςεισ, αντιμικροβιακοί 
παράγοντεσ, αντιοξειδωτικά, ενϊςεισ ςυμπλοκοποίθςθσ (χθλικοί παράγοντεσ), ταςενεργοί 
παράγοντεσ, υποκατάςτατα λίπουσ, πυκνωτικά μζςα, πυκτωματογόνα, ςτακεροποιθτζσ, υγραντικά, 
πρόςκετεσ φλεσ παρεμποδίηουςεσ τθν ςυςςωμάτωςθ, λευκαντικοί παράγοντεσ, διαυγαςτικοί 
παράγοντεσ, προωκθτικά, προςτατευτικά αζρια. 

 Γλυκαντικζσ φλεσ:  
Δομικζσ απαιτιςεισ, ςχζςθ μεταξφ δομισ και γλυκφτθτασ, ςυνζργεια, ηακχαρίνθ, κυκλαμικό, 
μονελλίνθ, καυματίνεσ, κουρκουλίνθ και μιρακουλίνθ, ςτεβιοηίτθσ, εκχφλιςμα του 
GymnemaSilvestre, οςλαδίνθ, ωυλλοδουλκίνθ, γλυκυριηίνθ, νιτροανιλλίνεσ, διυδροχαλκόνεσ, ουρίεσ 
και γουανιδίνεσ, οξίμεσ, οξακειαηινονικά διοξείδια, διπεπτιδικοί εςτζρεσ και αμίδια, 
χερναντουλκίνθ, αλοδεόξυ ςάκχαρα .Φυςικά γλυκαντικά προϊόντα 
ςτζβιασ,ςωενδάμου,γλυκόριηασ,χαρουπιοφ αγάβθσ κά. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων Power Point 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class  

 Ωποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 

εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 

Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 

ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Φροντιςτιριο, Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 

Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 

μελζτθσ (project), Συγγραφι 

εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 

φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 

κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Χυγγραωι ομαδικισ  

εργαςίασ 

25 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 

είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   

Σμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 

παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.   Ξυρανάσ Ε., Υρόςκετα Ψροωίμων και Ρομοκεςία, 2011.  

2. H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Χθμεία Ψροωίμων, 4θ ζκδοςθ, 2011  

3. Οαμπρόπουλοσ Α., Ανζςτθσ Χ., Γλυκαντικζσ Συςίεσ, 2008 
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ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ 905.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΛΡΣΟΣΓΛΑ ΛΛ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
4 

  
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει να: 

 γνωρίηει ςε βάκοσ τθ χθμικι ςφςταςθ των οίνων και να μπορεί να τθ ςυνδζςει με τθν 
τελικι τουσ ποιότθτα 

 ζχει κατανοιςει τισ ζννοιεσ τθσ ςτακεροποίθςθσ των οίνων και τισ διεργαςίεσ που οδθγοφν 

ςε παραγωγι ςτακερϊν οίνων  

 μπορεί να διακρίνει τισ βαςικζσ αιτίεσ χθμικισ και μικροβιακισ αςτάκειασ των οίνων και να 
αποωαςίςει για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ 

 μπορεί να ςυνδζςει τον ϋϋτφποϋϋ ενόσ οίνου με τον τρόπο παλαίωςισ του  
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
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αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Σμαδικι εργαςία 
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό. 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 Αναςκόπθςθ τθσ φλθσ του μακιματοσ Σινολογία Λ – Αναςκόπθςθ των τεχνικϊν οινοποίθςθσ 

– κατεργαςίασ του γλεφκουσ – ςυντιρθςθσ και αποκικευςθσ των οίνων 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου:  Χάκχαρα-Δυναμικόσ αλκοολικόσ τίτλοσ 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου:  Σργανικά οξζα- Σξφτθτεσ 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου:  Φαινολικά και αρωματικά ςυςτατικά 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου: Λχνοςτοιχεία, κολλοειδι 

 Διαφγαςθ των οίνων - κολλάριςμα 

 Φφκμιςθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ των οίνων – pH- οξφτθτα   

 Χθμικι ςτακεροποίθςθ των οίνων – ςτακεροποίθςθ ζναντι των τρυγικϊν  

 Κολϊματα μεταλλικϊν ιόντων, πρωτεϊνϊν και κολλοειδϊν 

 Πικροβιακι ςτακεροποίθςθ. Αλλοιϊςεισ. 

 Σξειδωτικι παλαίωςθ. Χυμβολι του ξφλου του βαρελιοφ ςτθν ωρίμανςθ και ποιότθτα των 

οίνων, επίδραςθ  χρόνου,  κερμοκραςίασ και οξυγόνου. 

 Aναγωγικι παλαίωςθ οίνων ςε ωιάλεσ.      

 Σργανολθπτικόσ ζλεγχοσ οίνων- οπτικι αξιολόγθςθ,  αξιολόγθςθ αρϊματοσ, γεφςθσ,      

ςτυπτικότθτασ και επίγευςθσ 

 Σργανολθπτικά ελαττϊματα οίνων: αιτίεσ, χθμικι δομι και επιπτϊςεισ ςτθν τελικι 
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ποιότθτα 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

  
φνολο Μαθήματοσ 100  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

 
225 

1. R.S. Jackson, R.S. (2008).Wine Science: Principles and Applications. Elsevier. 
2. Χουωλερόσ, Θ.Ε. (2015). Οινολογία. Επιςτιμθ και Τεχνογνωςία. Ζκδοςθ Θ.Ε. Χουωλερόσ, 

Κεςςαλονίκθ. 
3. Ψςακίρθσ, Α. (2008). Οινολογία. Από το ςταφφλι ςτο κραςί. Ζκδοςθ Ψίχαλου, Ακινα. 
4. BoultonB. R., SingletonL. V., BissonF. L., KunkeeE. R. (2018),Οινολογία-Βαςικζσ Αρχζσ και 

Μζκοδοι Οινοποίθςθσ, BROKENHILLPUBLISHERSLTD 
 
 



 

 
226 

 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ 905.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ ΧΨΘ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
4 

  
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 να ζχει κατανοιςει τουσ τρόπουσ, τισ μεκόδουσ, τισ αρχζσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθ 
μζτρθςθ βαςικϊν μεγεκϊν κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία ςτθ βιομθχανία τροωίμων 

 να ζχει καταλάβει τθ ςθμαςία τθσ ρφκμιςθσ και του αυτομάτου ελζγχου των διεργαςιϊν ςτισ 
βιομθχανίεσ των τροωίμων 

 να μποροφν να εωαρμόηουν ςφγχρονα ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχου με τθ 
βοικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
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αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ψο μάκθμα είναι κεωρθτικό. 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει ωσ ακολοφκωσ:  

 Ειςαγωγι, το αντικείμενο του αυτομάτου ελζγχου ςτθ βιομθχανία τροωίμων, οι ςφγχρονεσ 
τάςεισ.  

 Σργανολογία μετριςεων βαςικϊν μεγεκϊν των διεργαςιϊν ςτισ βιομθχανία τροωίμων.  
 Αιςκθτιρια και ςυςτιματα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ, πίεςθσ, μάηασ, ροισ, ςτάκμθσ, 

πυκνότθτασ, ιξϊδουσ, κερμικισ αγωγιμότθτασ, χρϊματοσ, υγραςίασ, χθμικισ και βιοχθμικισ 
ςφςταςθσ.  

 Διακοπτόμενοι, αναλογικοί, διαωορετικοί, ολοκλθρωτικοί και ςφνκετοι ρυκμιςτζσ 
 Ενδεικτικά και καταγραωικά όργανα, μεταβιβαςτζσ αναλογικοφ και ψθωιακοφ ςιματοσ. 
 Τργανα πνευματικοφ, υδραυλικοφ, μθχανικοφ και θλεκτρικοφ ελζγχου. 

 Αυτόματεσ βαλβίδεσ.  
 Χυςτιματα αυτομάτου ελζγχου, ανοικτοφ και κλειςτοφ βρόγχου, δράςθσ, ανάδραςθσ και 

ακολουκίασ (feedforward, feedback&cascadecontrol).  

 Εωαρμογζσ των Θ/Ω ςτον αυτόματο ζλεγχο, εξοπλιςμόσ ςε Θ/W και S/W, ςφγχρονεσ τάςεισ 
 Σλοκλθρωμζνα παραδείγματα αυτομάτου ελζγχου ςε βαςικζσ διεργαςίεσ τθσ βιομθχανίασ 

τροωίμων. 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

Ψελικι Εξζταςθ 2 
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Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

φνολο Μαθήματοσ 100  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 

δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χμυρλισ Ρ. Γ.,Ηαρογιάννθσ Ο. Κ. (2007). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχουϋϋ. Εκδ. Ψηιόλα &Ωιοί 
Α.Ε. 

2. Υανταηισ Ρ. Α. (2015). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου και Αυτοματιςμοίϋϋϋ. Εκδ. Χταμοφλθ Α.Ε. 
3. Dorf R.C., Bishop R.H. (2017). ϋϋΣφγχρονα ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχουϋϋ, Εκδ. Ψηιόλα & Ωιοί 

Α.Ε. 
4. Δ. Ξαλλιγερόπουλοσ Δ. – Βαςιλειάδου Χ. (2005). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου Iϋϋ, Εκδ. 

Χφγχρονθ Εκδοτικι ΕΥΕ. 
5. Δ. Ξαλλιγερόπουλοσ Δ. – Βαςιλειάδου Χ. (2005). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου IΙϋϋ, Εκδ. 

Χφγχρονθ Εκδοτικι ΕΥΕ. 
6. Βελϊνθ Α. (2017). ϋϋΨθφιακά Συςτιματα Αυτομάτου Ελζγχουϋϋ. Εκδ. Ψηιόλα & Ωιοί Α.Ε. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΤ 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΜΕΝΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ  ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ1002.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΗΩΛΞΩΡ ΕΧΚΦΩΡ ΑΥΣΚΘΞΕΩΠΕΡΩΡ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 5 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 
ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 
Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ππορεί να αναγνωρίςει τα επιβλαβι είδθ ηωικϊν εχκρϊν των αποκθκευμζνων τροωίμων. 
 Διακρίνει τα ςυμπτϊματα των προςβολϊν ςτα αποκθκευμζνα προϊόντα. 
 Αναγνωρίηει τουσ ωωζλιμουσ οργανιςμοφσ επί των οποίων βαςίηεται θ βιολογικι καταπολζμθςι 

τουσ και να αξιολογεί τθν πικανι δράςθ τουσ εναντίον των επιβλαβϊν ειδϊν. 

 Επιλζγει τισ καταλλθλότερεσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ των ηωικϊν εχκρϊν και να καταρτίηει 
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προγράμματα Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςισ τουσ. 
 Εκτιμά τθν οικονομικότθτα τθσ μεκόδου που ςυνιςτάται κατά περίπτωςθ. 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροωοριϊν 
 Οιψθ αποωάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Χεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Ψο μάκθμα περιλαμβάνει μόνο κεωρθτικό μζροσ. 
Υεριεχόμενα μακιματοσ: 
Πελζτθ των ςθμαντικότερων επιβλαβϊν οργανιςμϊν και των τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ:  
1. Ξολεόπτερα 
2. Οεπιδόπτερα 
3. Ωμενόπτερα 
4. Δίπτερα 
5. Κυςάνουρα 
6. Ξολζμβολα 
7. Ψωκόπτερα 
8. Δικτυόπτερα 
9. Ακάρεα 
10. Πζκοδοι αντιμετϊπιςθσ / απεντομϊςεισ  

 
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ, διαδίκτυο, παραςκευάςματα  
εντόμων, εντομολογικζσ ςυλλογζσ, υποςτιριξθ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ Πελζτθ 97 
  
φνολο Μαθήματοσ 125 
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Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γραπτι τελικι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 

απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  

 

 
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Pinto, L. J. and Kraft, S. K. (2000). Pest Control   Technician Safety Manual. Pinto and  

Associates, Mechanicsville, Md. 245 pp. 
2. Rees, D. (2004). Insects of Stored Products, 1st ed. CISRO Publishing, Collingwood, Victoria,     

Australia. 
3. Wirtz, R.A. (1991). Food pests as disease agents. Chapter 36. In:  Ecology and management of 

food-industry pests. ( J. R. Gorham, Ed.) FDA Technical Bulletin 4. Assoc. of Official Analytical         
Chemists, Arlington, Va. 595 pp. 

4. Haines, C.P., (1981). Laboratory studies on the role of an egg predator, Blattisocius tarsalis 
(Berlese) (Acari: Ascidae), in relation to the natural control of Ephestia Cautella (Walker) 
(Lepidoptera: Pyralidae) in Warehouses. Bulletin of Entomological Research, 71(4), 557-574.  

5. Keever, D.W., Mullen, M.A., Press, J.W. & Arbogast R.T., (1986). Augmentation of Natural 
Enemies for Suppressing Two Major Insect Pests in Stored Farmers Stock Peanuts. 
Environmental Entomology, 15(3), 767–770. 

6. Nielsen, P.S., (1998). The effect of a diatomaceous earth formulation on the larvae of Ephestia 
kuehniella Zeller. Journal of Stored Products Research, 34(2/3), 113-121. 

7. Zanuncio, J.C., Pereira, F.F., Jacques, G.C., Tavares, M.T. & Serrão, J., (2008). Tenebrio molitor 
Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae), a New Alternative Host to Rear the Pupae Parasitoid 
Palmistichus elaeisis Delvare & Lasalle (Hymenoptera: Eulophidae). The Coleopterists Bulletin, 
62(1), 64-66. 

8. Εμμανουιλ, Ρ.Γ., (1998). Γεωργικι Ηωολογία, ειδικό μζροσ Α, ωυτοωάγα είδθ. Γεωπονικό 
Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 315 ςελ. 

9. Ππουχζλοσ Ξ. (2006). Ζντομα αποκθκευμζνων γεωργικϊν προϊόντων και τροωίμων. 



 

 
232 

Υανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ, Γεωπονικό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Ακινα, 96 ςελ. 
10. Ππουχζλοσ, Κ.Ξ., (2018). Ζντομα Αποκθκϊν και Ψροωίμων. Εκδόςεισ Ζμβρυο. Ακινα. 133 ςελ. 

ΖΤΘΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΧΧΣΟΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ1002.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10Σ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΩΚΣΥΣΛΛΑ ΞΑΛ ΑΥΣΧΨΑΓΠΑΨΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 5 
  

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ 
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να: 
κατανοοφν διαδικαςία βυνοποιιςθσ, 
διακρίνουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των πρϊτων υλϊν βυνοποιιςθσ, 
αξιολογοφν τισ παραμζτρουσ που επιδροφν ςτθν ποιότθτα του ηφκου, 
κατανοοφν τισ βιοχθμικζσ μεταβολζσ που ςυμβαίνουν κατά τθν παραγωγι του ηφκου 
κατανοοφν τθν διαδικαςία τθσ απόςταξθσ, 
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περιγράωουν τθν λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν παραγωγι αποςταγμάτων, 
διακρίνουν τα διάωορα ειδι αλκοολοφχων αποςταγμάτων, 
κατανοοφν τισ μεκοδολογίεσ παραςκευισ των διαωόρων αποςταγμάτων, 
επιλζγουν τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ ποιοτικοφ ζλεγχου των αποςταγμάτων. 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αμυλοφχοι καρποί. 
Χαρακτθριςτικά πρϊτθσ φλθσ (μορωολογικά χαρακτθριςτικά, ποικιλίεσ κρικαριοφ, χθμικι ςφςταςθ 
κρικαριοφ). 
Υοιοτικά χαρακτθριςτικά κρικαριοφ. 
Ρερό ςτθ ηυκοποίθςθ. 
Ουκίςκοσ. 
Υρόςκετα. 
Ηφμεσ. 
Διαδικαςία ηυκοποίθςθσ (διαβροχι, ωφτρωμα, ωρφξθ, αποκικευςθ, ηφμωςθ βυνογλευκουσ, 
επεξεργαςία μπφρασ). 
Είδθ μπφρασ. 
Υοιοτικά χαρακτθριςτικά μπφρασ. 
Χθμικι ςφςταςθ και διαδικαςία παραγωγισ (επεξεργαςία και ηφμωςθ αλκοολοφχων πρϊτων υλϊν, 
απόςταξθ, παλαίωςθ, ςυςκευαςία) οφηου, τςίπουρου, μπράντι, κονιάκ, λικζρ, ουίςκι, ροφμι, 
αποςτάγματα ωροφτων. 
Ψεχνολογία απόςταξθσ. 
Πθχανιματα ςυνεχοφσ και αςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Ψ.Υ.Ε 

 PowerPoint 
 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ e-

class 



 

 
234 

 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, , Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Ψελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 
  
φνολο Μαθήματοσ 125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 

περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 

αςκιςεων-προβλθμάτων. 

 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ψεχνολογίεσ βφνθσ και ηφκου, Θ. Ρεραντηισ, Υ. Ψαταρίδθσ, Δ. Ξεχαγιά Εκδόςεισ Ζμβρυο, 
2014 

2. Ππφρα, W. Vogel, Εκδόςεισ Ψφχαλου, 1998 
3. Technology of Brewing and Malting W. Kunze 4th Ed VLB Berlin 2004 
4. Brewing Science and practice, D. E. Briggs, C. A. Boulton, P. A. Brookes, R.Stevens, 

Woodhead Publishing Limited and CRC Press, 2004 
5. Υοτογραωία, Α. Ψςακίρθσ Εκδόςεισ Ψφχαλου 2007 
6. Ψο τςίπουρο και θ τςικουδιά, Ε. Χουωλερόσ, Β. Φοδοβίτθσ, 2004 
7. Distilling spirits book, B. Malle, H. Schmickl, Spikehorn Press U.S.A., 2015 
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ ΞΑΛ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΣΜΗΜΑ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΥΦΣΥΨΩΧΛΑΞΣ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΨΨ1002.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΑΦΩΠΑΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΩΡΦΩΨΩΡ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται 

ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ 
μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 
μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ(υποχρεωτικό/κατ’ επιλογιν) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΡ ΩΥΑΦΧΣΩΡ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ραι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ 
και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν 

ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 Ξυριότερα καλλιεργοφμενα αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά, ταξινόμθςθ, βοτανικά 

γνωρίςματα, βιολογικόσ κφκλοσ, ςυνικεισ τεχνικζσ καλλιζργειασ.  

 Εξάπλωςθ και οικονομικι ςθμαςία.  

 Υροοπτικζσ εμπορικισ αξιοποίθςθσ των ςθμαντικότερων αρωματικϊν ωυτϊν.  

 Βαςικά ςτοιχεία χθμείασ αικζριων ελαίων, βιοςφνκεςθ και βιολογικι δράςθ αικζριων ελαίων 
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Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Σ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 

ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 
 Αυτόνομθ εργαςία  

 Σμαδικι εργαςία 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Λςτορικζσ πθγζσ και λαϊκι κεραπευτικι: Ειςαγωγι ςε αρχαία κείμενα τα οποία αναλφουν 
τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ βοτάνων.  

 Ζμωαςθ ςτα ωυτά τθσ ελλθνικισ επικράτειασ.  
 Θ μετάβαςθ ςτθ ςφγχρονθ ωαρμακογνωςία.  - Δευτερογενείσ μεταβολίτεσ και απομόνωςθ: 

Χθμεία ωυςικϊν προϊόντων.  
 Θ ελλθνικι χλωρίδα και βιοποικιλότθτα. 

 Xθμικζσ κατθγορίεσ –δευτερογενείσ μεταβολίτεσ.  
 Πζκοδοι παραγωγισ εκχυλιςμάτων.  
 Πζκοδοι απομόνωςθσ ωυςικϊν προϊόντων. Πζκοδοι ανάλυςθσ   
 Αρωματικά ωυτά: Δθμοωιλι αρωματικά ωυτά τθσ Ελλάδασ. Σικονομικι ςθμαςία, 

βιοποικιλότθτα και περιοριςμοί. Ξρόκοσ Ξοηάνθσ. Ψςάι του βουνοφ. Δίκταμο. Ενδθμικά 
ωυτά. Δευτερογενείσ μεταβολίτεσ που ζχουν απομονωκεί και ωυτοχθμικό προωίλ.  

 Φαρμακευτικά ωυτά: Δθμοωιλι ωαρμακευτικά ωυτά τθσ Ελλάδασ. Ωπερικό το διάτρθτο. 
Οαδανιά και λάδανο. Σι παιϊνιεσ τθσ Ελλάδασ. Αλκάννα. Αλόθ. Εχινάκεα. Φυτοοιςτρογόνα 
και θ οικογζνεια των ψυχανκϊν. Παςτίχα Χίου. Ξάνναβθ. Γλυκφριηα. Αρτεμίςια και 
αρτεμιςινίνθ.  

 Θ αξία τουσ ωσ αντιοξειδωτικοί παράγοντεσ. Υαραδοςιάκεσ χριςεισ αωεψθμάτων.  - 
Φυκμιςτικοί ευρωπαϊκοί οργανιςμοί και ανάπτυξθ ςυμπλθρωμάτων 
διατροωισ/βιολειτουργικϊν τροωίμων: European Medicines Agency (EMA). European Food 
Safety Agency (EFSA).  

 Φυτά/δρόγεσ με ενδιαωζρον για τθν Ελλάδα. 
 Αξιϊςεισ υγείασ. Πονογραωίεσ. Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ αξιϊςεων υγείασ. Αναςκοπιςεισ 

βιβλιογραωίασ. Επιτροπζσ ειδικϊν. Αςωάλεια ωυτοκεραπευτικϊν και τροωίμων.  
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πετωπικι διδαςκαλία ςε αμωικζατρο. 
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ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Ωποςτιριξθ Πακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  

Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 

μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 
και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι 
Άςκθςθ, Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & 
ανάλυςθ βιβλιογραφίασ, 
Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του 
φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 
δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ Πακιματοσ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 

  

φνολοΜαθήματοσ 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 

δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 

ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων, ενϊ το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 

ενδιάμεςθ γραπτι εξζταςθ (πρόοδοσ) και τελικι γραπτι 

εξζταςθ ςε κζματα (ανάπτυξθ και επίλυςθ αςκιςεων) που 

ςχετίηονται με τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του εξαμινου. 

Χτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 

ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 50% ο βακμόσ 

αξιολόγθςθσ του εργαςτθριακοφ μζρουσ με τθν 

προχπόκεςθ ότι και οι δφο βακμοί είναι τουλάχιςτον πζντε 

(5). 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Δόρδασ Χ. 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά  Φυτά. Εκδόςεισ Χφγχρονθ Υαιδεία.  

2. Ξουτςόσ Κ. 2006. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόςεισ ΗΘΨΘ. 

3. Φαρμακευτικά προϊόντα ωυςικισ προελεφςεωσ, Gunnar Samuelson, Υανεπιςτθμιακζσ 

εκδόςεισ Ξριτθσ, 2005, ISBN: 960-524-015-7. 

4. Φαρμακογνωςία, Χριςτοσ Χουλελζσ, 2000. Υιγαςοσ, ISBN: 960-317-052-6.  

5. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants; Jean Bruneton, 1999, Lavoisier, ISBN: 

1898298637. 

6. Xθμεία ωυςικϊν προϊόντων, Λγνατιάδου-Φαγκοφςθ Βαλεντίνθ, 2009. Χυμμετρία, ISBN: 978-
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960-266-257-1 5). 

7. Natural product chemistry at a glance; Stephen P. Stanforth, 2006. Blackwell Publishing, 

ISBN: 1-4051-4562-5. 

8. Natural products extraction: principles and applications; 2013, RSC publishing, ISBN: 978 -1-

84973-606-0 7)  

Χυναωιεπιςτθμονικάπεριοδικά:  

1. Journal of Natural Products, ACS Publications, ISSN: 1520-6025 (Online) 

2. Phytochemistry, Elsevier, ISSN: 0031-9422 3. Journal of Ethnopharmacology, Elsevier, ISSN: 

0378-8741. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΣ1002.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. 
Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το 

ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ 
εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο 

των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

  40 ϊρεσ άςκθςθσ 
εβδομαδιαίωσ  5 

  
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ (Επιλογισ / Τποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, 
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο 

ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου 

Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
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Ο φοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Να ζχουν διευρφνει τθν ακαδθμαϊκι τουσ γνϊςθ 

 Να ζχουν αποκτιςει εμπειρία αναφορικά με προβλιματα και επιςτθμονικά δεδομζνα 

που μπορεί να ανακφψουν ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον  

 Να ζχουν αποκτιςει εμπειρία ςτθν εργαςία ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον ςε 

φορείσ του Δθμόςιου και του Ιδιωτικοφ τομζα ςε αντικείμενα ςχετικά με τθν Επιςτιμθ 

και τθν Σεχνολογία των Σροφίμων.   

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ 
(όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε 
ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και 
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ο φοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει 
τισ ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Αυτόνομθ εργαςία   
 Ομαδικι εργαςία   

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   

 εβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ο φοιτθτισ αςκείται ςε αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν Επιςτιμθ και τθν Σεχνολογία 

Σροφίμων ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ ςε αντικείμενο που ζχει κακοριςτεί με 

διάρκεια πρακτικισ τουσ τρεισ μινεσ. 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ορίηεται επόπτθσ κακθγθτισ που βρίςκεται ςε ςυνεχι 

επικοινωνία με τον αςκοφμενο φοιτθτι και επιβλζπει τθν 

πρόοδο του. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

Εξαρτάται από τθν εταιρεία και τισ 

αρμοδιότθτεσ/υποχρεϊςεισ του αςκοφμενου φοιτθτι. 
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ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 
Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 
Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), 
Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι 
διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / 
εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 
του φοιτθτι για κάκε 
μακθςιακι δραςτθριότθτα 
κακϊσ και οι ϊρεσ μθ 
κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Η πρακτικι άςκθςθ ζχει 
τρίμθνθθ διάρκεια με 40 
ϊρεσ εβδομαδιαίασ 
απαςχόλθςθσ.  

  

ύνολο Μαθήματοσ 
(25 ώρεσ ανά πιςτωτική 

μονάδα) 
125  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ Γλϊςςα 
Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, 
Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 
Προβλθμάτων, Γραπτι 
Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, 
Προφορικι Εξζταςθ, Δθμόςια 
Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι 
Εργαςία, Κλινικι Εξζταςθ 
Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ  
 
Αναφζρονται  ρθτά 
προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ 
φοιτθτζσ. 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

μζςω Ζκκεςθσ / Αναφοράσ κακϊσ και παρουςίαςθσ τθσ 

εργαςίασ του ςε τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τθ 

υνζλευςθ του Σμιματοσ και θ οποία τθ βακμολογεί.  

ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 




