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ΠΕΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 1ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Βιολογία Κυττάρου(ΕΤΤ1011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ1011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΡΝΡΓΙΑ ΜΧΦΦΑΤΡΧ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.uop.gr/modules/course_info/index.php?course=2857 

 

(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 

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

 το ωαινόμενο τθσ ηωισ μζςα από τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ βιολογίασ που αωοροφν τθν δομι 
και οργάνωςθ του κυττάρου, τον κφκλο ηωισ του, τθν ζκωραςθ και ρφκμιςθ τθσ γενετικισ 
πλθροωορίασ, τθν κλθρονομικότθτα των χαρακτθριςτικϊν και ιδιοτιτων 

 τθ δομι και λειτουργία των τυπικϊν ωυτικϊν, ηωικϊν και μικροβιακϊν κυττάρων,  

 τθ λειτουργία των βιολογικϊν ςυςτθμάτων  

 τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των διαωορετικϊν οργανιςμϊν ςε ζνα οικοςφςτθμα  

 τθν ποικιλομορωία ανάμεςα ςτουσ διαωορετικοφσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ 
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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 πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα αποτελείται μόνο από κεωρθτικό μζροσ. 
Σεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Χθμικι ςφςταςθ ζμβιασ φλθσ 

 Δομι και λειτουργία μεγάλων βιολογικϊν μορίων 

 Ξικροςκοπία 

 Δομι και λειτουργία του κυττάρου (δομι και λειτουργία οργανιδίων και υποκυττάριων 
δομϊν  αυτοφ) 

 Δομι και λειτουργία κυτταρικϊν μεμβρανϊν 

 Σροκαρυωτικό και ευκαρυωτικό κφτταρο (ςφγκριςθ δομισ και οργάνωςθσ) 

 Ειςαγωγι ςτο κυτταρικό μεταβολιςμό (ενζργεια, ελεφκερθ ενζργεια και μεταβολιςμόσ, 
παραγωγι και ρόλοσ του ATP ςτα κφτταρα, ζνηυμα και ενηυμικι δραςτθριότθτα)  

 Μυτταρικι αναπνοι 

 Φωτοςφνκεςθ 

 Μυτταρικι επικοινωνία 

 Μυτταρικόσ κφκλοσ  

 Ξείωςθ και ωυλετικοί βιολογικοί κφκλοι 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Υφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθδιαδικτφου 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ 

Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασΕξαμήνου 
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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 
 

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 
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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι ι προωορικι δοκιμαςία θ 
οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ, ερωτιςεων ανάπτυξθσ και ερωτιςεων 
πολλαπλισ επιλογισ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Campbell N., Reece J., et al. (2013) Βιολογία, ΙΦΕ και Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ  
2. CooperGM (2021) Φο κφτταρο - Ξια Ξοριακι Σροςζγγιςθ, Ακαδθμαϊκζσ Εκδόςεισ Ι. Ξπάςδρα& 

ΥΙΑ ΡΕ 
3. StarrC., EversC., StarrL. (2014) Βιολογία – Βαςικζσ ζννοιεσ και Αρχζσ, Εκδόςεισ Utopia 
4. Ξαρμάρασ Β., Ναμπροποφλου Ξαρμάρα Ξ. (2005) Βιολογία Μυττάρου-Ξοριακι Σροςζγγιςθ, 

Εκδ. Φυπόραμα- ΑγοργιανίτθσΥπ. Ξον. ΕΣΕ 
5. Campbell N., Reece J., et al. (2013) Campbell Biology (10th ed), Ed. Benjamin Cummings 
6. Reece JB., Urry LA, et al. (2013) Practicing Biology: A student workbook, Ed. Benjamin Cummings 
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Ειςαγωγή ςτην Πληροφορική (ΕΤΤ1021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 1 
5 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

 γνωρίηει τα μζρθ ενόσ υπολογιςτι και τθ βαςικι λειτουργία τουσ 

 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 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
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απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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  
Ρμαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει μόνο εργαςτθριακό μζροσ και αωορά ςε εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςχετικά 
με: 

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

 Χπολογιςτικά 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. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε 

 Χριςθ υπολογιςτϊν 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθδιαδικτφου 
 

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 
Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 50 

Υυγγραωι εργαςτθριακϊν 
αναωορϊν  

47 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
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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 

3. Δ. Δζρβοσ, Μακιματα Βάςεων Δεδομζνων, Εκδόςεισ Τηιόλα, 1995 
4. Α. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Συςτιματα Βάςεων Δεδομζνων. Θ 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 
7. Μ. Μικζδθσ, Βιμα Βιμα, Microsoft Access 2007, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, 2007 
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Μαθηματικά Ι (ΕΤΤ1031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ1031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Οα μπορεί να κάνει πράξεισ με πίνακεσ και ορίηουςεσ 

 Οα γνωρίηει τισ ζννοιεσ και τα κεωριματα που ςχετίηονται με το Νογιςμό μίασ Ξεταβλθτισ 
και τθ Γραμμικι Άλγεβρα. 

 Οα μπορεί να κατανοεί τθν ζννοια τθσ παραγϊγιςθσ και να υπολογίηει παραγωγοφσ 
ανϊτερθσ τάξθσ. 

 Οα 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 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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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  

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… 
 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

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

 Ειςαγωγι ςτο λογιςμό μιασ μεταβλθτισ.  

 Ρι ζννοιεσ τθσ απεικόνιςθσ και του ορίου.  

 Ακολουκίεσ, ςειρζσ δυναμοςειρζσ και κριτιρια ςφγκλιςθσ.  

 Βαςικά κεωριματα του διαωορικοφ λογιςμοφ.  

 Ξονοτονία και ακρότατα.  

 Ανάπτυγμα Taylor και τοπικι προςζγγιςθ ςυνάρτθςθσ.  

 Υειρζσ Fourier και ολικι προςζγγιςθ ςυνάρτθςθσ. 

 Υυναρτιςεισ (ςφγκλιςθ, ςυνζχεια, ςυναρτιςεισ ωυςικϊν μεγεκϊν).  

 Σαράγωγοι 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).  

 Ρριςμζνα ολοκλθρϊματα (οριςμοί και ιδιότθτεσ, αρικμθτικι ολοκλιρωςθ, εωαρμογζσ).  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωποςε 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 

Φελικι Εξζταςθ 2 

  

φνολο Μαθήματοσ 125  
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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 

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Hass J. Heil C. Weir M. D. (2018). THOMAS ΑΣΕΙΤΡΥΦΙΜΡΥ ΝΡΓΙΥΞΡΥ, 1
θ
 ζκδοςθ. ΙΦΕ, 

Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ 
2. Ξάρκελλοσ, Β.Β. (2000). Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, Τόμοσ II: Γραμμικι Άλγεβρα, Διαφορικζσ 

Εξιςϊςεισ. Εκδόςεισ Υυμμετρία. 
3. Ταςςιάσ Θ. (2017). Μακθματικά Ι β Ζκδοςθ. Εκδόςεισ Φςότρασ. 
4. Χατηθκωνςταντίνου, Σ.Ξ. (2009). Μακθματικζσ Μζκοδοι για Μθχανικοφσ και Επιςτιμονεσ: 

Λογιςμόσ Συναρτιςεων Πολλϊν Μεταβλθτϊν και Διανυςματικι Ανάλυςθ. Εκδόςεισ Υυμμετρία. 

 
 

  

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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Φυςική Ι (ΕΤΤ1041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ1041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΧΥΙΜΘ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

 Ματανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ξθχανικισ, τθσ Τευςτομθχανικισ, τθσ Θερμοδυναμικισ 
και τθσ Ρπτικισ. 

 Εωαρμόηει τισ ζννοιεσ αυτζσ ςτα πεδία τθσ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροωίμων. 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
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Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι αμιγϊσ κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Μίνθςθ και δφναμθ. 

 Ενζργεια.  

 Ευκφγραμμθ ομαλι, μεταβαλλόμενθ κίνθςθ.  

 Οόμοι του Newton.  

 Ξθχανικι των ρευςτϊν.  

 Χδροςτατικι και εξωτερικι πίεςθ (Pascal), άνωςθ.  

 Θερμότθτα, Θερμιδομετρία, μετατροπζσ ωάςεων (λανκάνουςα κερμότθτα). 

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

 Διάδοςθ τθσ κερμότθτασ (ωαινόμενο κερμοκθπίου).  

 Ρπτικι. Φφςθ του ωωτόσ. 

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

 Συρθνικι Φυςικι, Συρθνικζσ δυνάμεισ, ραδιενζργεια. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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. 
 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξετάςεισ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97  

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
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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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Hewitt, P. G., (2005). Ρι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ. Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ. Θράκλειο. 
2. KnightR.D. (2017). Φυςικι για Επιςτιμονεσ και Ξθχανικοφσ-Φόμοσ Α'. Ξθχανικι, 

Θερμοδυναμικι, Μφματα, Ρπτικι (Επιςτ.επιμ: Ε. Υιδζρθσ, Υ. Γκανάτςιοσ). Εκδόςεισ: Εκδοτικόσ 
μιλοσ ΙΩΟ. 

3. SerwayR.A., JewettJ.W., (2012) Φυςικι για επιςτιμονεσ και μθχανικοφσ: Ξθχανικι, 
Φαλαντϊςεισ και Ξθχανικά Μφματα, Θερμοδυναμικι, Υχετικότθτα, 8

θ
 Ζκδοςθ, Εκδόςεισ: 

Μλειδάρικμοσ ΕΣΕ. 
4. SerwayR.A., JewettJ.W., (2013) Φυςικι για επιςτιμονεσ και μθχανικοφσ: Θλεκτριςμόσ και 

Ξαγνθτιςμόσ, Φωσ και Ρπτικι, Υφγχρονθ Φυςικι, 8
θ
 Ζκδοςθ, Εκδόςεισ: Μλειδάρικμοσ ΕΣΕ. 

5. WolfsonR. (2019). Θεμελιϊδθσ πανεπιςτθμιακι ωυςικι (Ελ. Ξετάωραςθ Γ. Ηαχαρίου, Φ. 
Σινακίδου). Εκδόςεισ: ΜΤΙΦΙΜΘ Α.Ε. 

6. YoungH., FreedmanR. (2009). Σανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Φόμοσ Α. Εκδόςεισ: 
Α. Σαπαηιςθ. 

7. YoungH., FreedmanR. (2010). Σανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Φόμοσ Β. Εκδόςεισ: 
Α. Σαπαηιςθ. 

8. YoungH., FreedmanR. (2011). Σανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Φόμοσ Γ. Εκδόςεισ: 
Α. Σαπαηιςθ. 
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Γενική και Ανόργανη Χημεία (ΕΤΤ1051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΧΡΝΘ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ1051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
o
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΟΙΜΘ ΜΑΙ ΑΟΡΤΓΑΟΘ ΧΘΞΕΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να κατανοιςουν: 

 τθν δομι του ατόμου 

 τον Σεριοδικό Σίνακα 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 

 τισ οξεοοβαςικζσ ιςορροπίεσ 

 τισ ιδιότθτεσ των αερίων 

 τθν ζννοια του διαλφματοσ 

 τθν ςυγκζντρωςθ διαλφματοσ 

 το pH 
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 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… 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θλεκτρονικι Δομι των Ατόμων, Βαςικζσ Ζννοιεσ Χθμικοφ Δεςμοφ (ατομικά τροχιακά, μοριακά 
τροχιακά). Διαμοριακζσ Δυνάμεισ. Σεριοδικό ςφςτθμα. Σεριοδικζσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων. 
Ματαςτάςεισ τθσ φλθσ. Ιδιότθτεσ ςτερεϊν κατάςταςθ, υγρϊν και αεριϊν (νόμοι αερίων). Χθμικι 
ονοματολογία. Χθμικζσ αντιδράςεισ και ςτοιχειομετρία. Χδατικά Διαλφματα. Ρξζα, Βάςεισ, Άλατα. 
Θλεκτρολφτεσ και Θλεκτρολυτικι διάςταςθ. Ζννοια του pH. Ιδιότθτεσ θλεκτρολυτικϊν διαλυμάτων. 
Διαλυτότθτα. Χθμικι ιςορροπία. Χθμικι κινθτικι. Ρξειδωαναγωγικζσ Αντιδράςεισ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ\ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.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, 
Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 
Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ 
μελζτθσ (project), Συγγραφι 
εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Υυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων 

14 

ΦελικιΕξζταςθ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισμελζτθ 80 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
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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. 
Φο 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. 
Υτο 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 Υυγγραωζασ: Α. Σαπαδόπουλου 
2. Γενικι χθμεία, Ebbing, Gammon Ξετάωραςθ: Ο. Μλοφρασ, Εκδόςεισ Φραυλόσ 
3. Γενικι και ανόργανθ χθμεία, Νάλια - Μαντοφρθ Ξ., Σαπαςτεωάνου Υ. 
4. Μαραγιαννίδθσ, Σ. Εκδόςεισ Ηιτθ  
5. Ανόργανθ Χθμεία, Ξεκενίτθσ, Μ., Ξθτςοποφλου, Χ. και Σνευματικάκθσ Γ. Εκδόςεισ Υταμοφλθσ 
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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Αγγλικά Ειδικότητασ Ι (ΕΤΤ1061) 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ1061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΝΙΜΑ ΕΙΔΙΜΡΦΘΦΑΥ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
4 

Φροντιςτιριο  2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Φο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςε επίπεδο Β2 
ςφμωωνα με το Kοινό Ευρωπαϊκό Σλαίςιο 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 ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν κατανόθςθ τουσ  

 ςτθν ανάπτυξθ επικοινωνιακισ  ικανότθτασ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

 ςτθν προετοιμαςία των ωοιτθτϊν για τα μακιματα Αγγλικά Ειδικότθτασ ΙΙ και ΙΙΙ. 

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… 
……. 

Φο 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 

Φο 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 (Academic Vocabulary) 

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

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

Φο διδακτικό υλικό αποτελείται από ποικίλα αυκεντικά ι απλοποιθμζνα κείμενα (επιπζδου Β1-Β2) 
από ακαδθμαϊκά βιβλία, επιςτθμονικά περιοδικά και ξζνο τφπο. Φα επιςτθμονικά κζματα 
επιλζγονται από μια ευρεία κεματολογία που άπτεται του αντικειμζνου ςπουδϊν των ωοιτθτϊν 
όπωσ χθμεία τροωίμων, μικροβιολογία τροωίμων, επεξεργαςία και αςωάλεια τροωίμων κτλ. Φα 
μακιματα επίςθσ περιλαμβάνουν ΦΣΕ για τθν αναηιτθςθ πλθροωοριϊν και  πολυμζςα ( 
βιντεοδιαλζξεισ, ντοκιμαντζρ κτλ) 
Φα 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. Ρι ωοιτθτζσ καλοφνται να χρθςιμοποιοφν τθν Αγγλικι 
γλϊςςα ςε προωορικζσ (παρουςιάςεισ, role-plays, debates, ςυηθτιςεισ) και γραπτζσ αςκιςεισ 
(εκκζςεισ, περιλιψεισ, projects).   

 

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 Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 Χριςθ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ  
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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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτθριακζσ Αςκιςεισ  26 

Φελικι 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. Σροαιρετικι εργαςία (30%) με υποχρεωτικι προωορικι 
παρουςίαςθ, ατομικι ι ομαδικι, ςε κζμα ςχετικό με το 
αντικείμενο ςπουδϊν.  
Υθμείωςθ: Φο ποςοςτό τθσ γραπτισ εξζταςθσ είναι 70% ςε 
περίπτωςθ που κάποιοσ ωοιτθτισ επιλζξει να επωωελθκεί 
από τθν πρόταςθ (II) 
 
 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Academic Word List and practice:  http://www.englishvocabularyexercises.com/AWL/index.htm 
2. Azar, B. (2009), Understanding and Using English Grammar, 4th ed, Pearson Education ESL, NY 

Διδακτικζσ ςθμειϊςεισ ΑΦΕΙ-Μ 
3. Bender, D. (2009) A Dictionary of Food and Nutrition, Oxford, OUP 
4. Individualised practice on the New General Service List http://quizlet.com/class/821915/ 
5. The New General Service List (2013): the most frequent words in English: 

http://www.newgeneralservicelist.org/  
6. Βαγιανόσ, Ι. (1985) Επίτομο γεωπονικό ελλθνοαγγλικό λεξικό 
7. Μανναβάσ, Μ  Αγγλοελλθνικό λεξικό χθμικϊν όρων 

 
  

http://www.englishvocabularyexercises.com/AWL/index.htm
http://quizlet.com/class/821915/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Ειςαγωγή ςτην Επιςτήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (ΕΤΤ2011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

 το εφροσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Φεχνολογίασ των Φροωίμων, 

 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, 

 τισ βαςικζσ κατθγορίεσ τροωίμων ωυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ, 

 τθν δομι μίασ βιομθχανικισ μονάδασ παραγω 

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… 
……. 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υτα πλαίςια του μακιματοσ αυτοφ κα δοκοφν διαλζξεισ από μζλθ ΔΕΣ του Φμιματοσ 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) 

Ματά τθ διάρκεια του μακιματοσ κα οργανωκοφν και διαλζξεισ από ςτελζχθ του χϊρου, 
επιχειρθματίεσ και επιςτιμονεσ.  
Φζλοσ 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. 

Σρόςωπο με πρόςωπο αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Χποχρεωτικι εργαςία 
(ατομικι ι ομαδικι) 

44 

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ 3 

Αυτοτελισ μελζτθ 27 
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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 

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με υποχρεωτικι γραπτι εργαςία 
(ατομικι ι ομαδικι) πάνω ςε κζματα που ςχετίηονται με το 
αντικείμενο του μακιματοσ που κα παρουςιάηεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 
Ρ βακμόσ τθσ εργαςίασ κα αποτελζςει το 100% του βακμοφ 
του μακιματοσ. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Campbell-Platt G. (2017).Food Science and Technology, 2nd Edition, Wiley-Blackwell 
2. Ward J.D. (2013). Principles of Food Science,4th Edition,Goodheart-Willcox 
3. Μιοςζογλου Β., Ξπλζκασ Γ. (2010). Αρχζσ Φεχνολογίασ Φροωίμων, Εκδόςεισ Α. Υ. Γαρταγάνθσ,  

Θεςςαλονίκθ 
4. Υωλϊμοσ, Μ., Βαρηάκασ Θ., (2017). Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ και τθν Φεχνολογία Φροωίμων, 

Εκδόςεισ ΟΡΦΑ, Ακινα  
5. Φςάκνθσ, Ι. (2009). Διαςωάλιςθ Σοιότθτασ Φροωίμων, Εκδόςεισ Σαπαςωτθρίου, Ακινα.  
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Οργανική Χημεία (ΕΤΤ2031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΧΡΝΘ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ   

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
Ρ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΤΓΑΟΙΜΘ ΧΘΞΕΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ξε 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 

 τισ ςθμαντικότερεσ χθμικζσ αντιδράςεισ των οργανικϊν ενϊςεων (προςκικθ, απόςπαςθ, 
πυρθνόωιλθ υποκατάςταςθ, θλεκτρονιόωιλθ υποκατάςταςθ) 

 τουσ μθχανιςμοφ των οργανικϊν χθμικϊν αντιδράς 

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία των χθμικϊν δεςμϊν. Ατομικά τροχιακά. Χβριδιςμόσ. Χθμικοί δεςμοί ςτθν οργανικι χθμεία. 
Δομι οργανικϊν ενϊςεων. Διαμοριακζσ δυνάμεισ. Φαξινόμθςθ των οργανικϊν ενϊςεων. 
Ρνοματολογία. Ιςομζρεια, ςτερεοχθμεία. Χδρογονάνκρακεσ (αλκάνια, αλκζνια, αλκφνια, αρωματικοί 
υδρογονάνκρακεσ), αλκοόλεσ, ωαινόλεσ, αικζρεσ, αλκυλαλογονίδια (μθχανιςμοί SΟ1, SΟ2, 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. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Υυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων 

14 

ΦελικιΕξζταςθ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισμελζτθ 80 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
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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. 
Φο 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. 
Υτο 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 Ρργανικι Χθμεία, Ι. Υπθλιόπουλοσ, εκδόςεισ Υταμοφλθσ (2008). 
2. Ρργανικι Χθμεία, Φόμοσ Ι, J. McMurry Σανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Μριτθσ (2004) 
3. Ρργανικι Χθμεία, Φόμοσ Ι, J. McMurry, Σανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Μριτθσ (2002) 
4. Επίτομθ Ρργανικι 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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Αναλυτική Χημεία (ΕΤΤ2041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΧΘΞΕΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡ
Ε ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Οα γνωρίηει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Αναλυτικισ Χθμείασ και να τισ εωαρμόηει ςτθν ποιοτικι και 
ςτθν ποςοτικι ανάλυςθ. 

 Οα μπορεί να υπολογίηει τισ διάωορεσ εκωράςεισ ςυγκζντρωςθσ διαλυμάτων και να 
παραςκευάηει διαλφματα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ. 

 Οα κατανοεί τισ αρχζσ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ και να τισ εωαρμόηει ςε διαλφματα 
θλεκτρολυτϊν. 

 Οα κατανοεί τισ ετερογενείσ ιςορροπίεσ και να υπολογίηει το γινόμενο διαλυτότθτασ 
δυςδιάλυτων αλάτων. 

 Οα ερμθνεφει το ςχθματιςμό των ενϊςεων ζνταξθσ 

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

 Οα γνωρίηει τισ αρχζσ τθσ ογκομετρικισ και τθσ ςτακμικισ ανάλυςθσ.  
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 Οα γνωρίηει τθν κατθγοριοποίθςθ των κατιόντων ςε ομάδεσ με βάςθ το αντιδραςτιριο 
καταβφκιςθσ. 

 Οα γνωρίηει βαςικζσ αντιδράςεισ ταυτοποίθςθσ κατιόντων και ανιόντων. 

 Οα μπορεί να κάνει υπολογιςμοφσ με βάςθ πειραματικά δεδομζνα.  

 Οα γνωρίηει βαςικζσ πειραματικζσ αρχζσ. 

 Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενο μακιματοσ:  

 Αντικείμενο τθσ Αναλυτικισ Χθμείασ. 

 Βαςικζσ αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ. 

 Σειραματικό Υωάλμα – Φφποι Υωάλματοσ. 

 Διαλφματα. Διαλυτότθτα ουςιϊν. Υυγκζντρωςθ διαλυμάτων.  

 Ξοριακότθτα και Μανονικότθτα διαλυμάτων. 

 Ιςορροπίεσ αςκενϊν οξζων και βάςεων. 

 Διάςταςθ H2O. Μλίμακα pH. 

 Χδρόλυςθ. 

 Τυκμιςτικά διαλφματα. 

 Ετερογενισ χθμικι ιςορροπία. Γινόμενο διαλυτότθτασ. 

 Μλαςματικι καταβφκιςθ. 

 Ργκομετρικι Ανάλυςθ 

 Υτακμικι ανάλυςθ 

 Ρμάδεσ κατιόντων 

 Χαρακτθριςτικζσ αντιδράςεισ προςδιοριςμοφ κατιόντων – ανιόντων 

 Ειςαγωγι ςτισ ενϊςεισ ζνταξθσ. 

 Θεωρία Δεςμοφ Υκζνουσ 

 Θεωρία Μρυςταλλικοφ Σεδίου 

 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (Σαραςκευι προτφπων διαλυμάτων, μελζτθ ιδιοτιτων ρυκμιςτικϊν 
διαλυμάτων, μελζτθ γινομζνου διαλυτότθτασ, ποιοτικι ςτοιχειακι θμιμικροανάλυςθ, κατάταξθ 
κατιόντων ςε ομάδεσ, ανάλυςθ ανιόντων, ογκομετρικι ανάλυςθ, ςτακμικι ανάλυςθ). 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ 

26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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 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. 
Φο 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. 
Υτο 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. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. Crouch, S.R. (2016). Θεμελιϊδεισ Αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ 
(μετάωραςθ 8θσ ζκδοςθσ). Μωςταράκθσ, Ακινα. 

2. Vogel, A.Ι. (1979). Textbookofmacroandsemimicroqualitativeinorganicanalysis, 5
th

edition. 
LongmanInc., NewYork. 

3. Vogel, A.Ι. (1989). QuantitativeChemicalAnalysis, 5
th

edition, JohnWileyandSonsInc, NewYork. 
4. Θζμελθσ, Δ.Γ. (2018). Βαςικζσ Αρχζσ Αναλυτικισ Χθμείασ. Ηιτθ, Θεςςαλονίκθ. 
5. Χατηθϊωάννου Θ.Σ. (1990). Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ Σοςοτικισ Αναλυτικισ Χθμείασ. Σαν/μίο 

Ακθνϊν, Ακινα. 
6. Χατηθϊωάννου Θ.Σ. (1993). Χθμικι Ιςορροπία και Ανόργανθ Σοιοτικι Θμιμικροανάλυςθ, Σαν/μίο 

Ακθνϊν, Ακινα.   
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ΑγγλικάΕιδικότθτασ ΙI (ΕΤΤ2051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ  ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ  ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
o 

 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΝΙΜΑ ΕΙΔΙΜΡΦΘΦΑΥ ΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
4 

Φροντιςτιριο  2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Φο 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 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 
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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… 
……. 

 

Φο 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 

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

 

(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 Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 Χριςθ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ  
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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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτθριακζσ εργαςίεσ 26 

Φελικι 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. Σροαιρετικι εργαςία (30%) με υποχρεωτικι προωορικι 
παρουςίαςθ, ατομικι ι ομαδικι, ςε κζμα ςχετικό με το 
αντικείμενο ςπουδϊν.  
ημείωςη: Φο ποςοςτό τθσ γραπτισ εξζταςθσ είναι 70% ςε 
περίπτωςθ που κάποιοσ ωοιτθτισ επιλζξει να επωωελθκεί 
από τθν πρόταςθ (II) 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Glendinning,E. & B.Holmstrom (2004) Study Reading. A course in Reading Skills for Academic 
Purposes. CUP 

2. Individualised practice on the New General Service List http://quizlet.com/class/821915/ 
3. McCarthy, M. &F. O’Deil (2016) Academic Vocabulary in Use, 2

nd
 edition. CUP. 

4. StavropoulosD.N and A.S. Hornby, Oxford English-Greek Learner’s Dictionary, OUP 
5. The New General Service List (2013): the most frequent words in English: 

http://www.newgeneralservicelist.org/  
6. Βαγιανόσ, Ι. (1985) Επίτομο γεωπονικό ελλθνοαγγλικό λεξικό 
7. Μανναβάσ, Μ  Αγγλοελλθνικό λεξικό χθμικϊν όρων 

  

http://quizlet.com/class/821915/
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Γενική Μικροβιολογία (ΕΤΤ2061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΟΙΜΘ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

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

 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), 
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 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… 
……. 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι ςτθν Ξικροβιολογία - Υθμαςία των μικροοργανιςμϊν 

 Ιςτορικάςτοιχεία μικροβιολογικϊν ανακαλφψεων 

 Δομι και λειτουργία προκαρυωτικοφ κυττάρου 

 Ξικροςκοπικι παρατιρθςθ μικροβιακϊν κυττάρων 

 Θρζψθ και μεταβολιςμόσ μικροοργανιςμϊν - μικροβιακι καλλιζργεια  

 Ξικροβιακι αφξθςθ και επίδραςθ περιβαλλοντικϊν παραγόντων ςε αυτι  

 Ξικροβιακι εξζλιξθ και ςυςτθματικι 

 Δομι και λειτουργία ευκαρυωτικοφ κυττάρου  

 Ξορωολογία, 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 (Σαραςκευι 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. 
 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο ι ςτο 
εργαςτιριο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε.: 



37 
 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων 
PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Υυγγραωι 
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. 

 
Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.  
Υτο 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. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Brown A.F. (2016) BENSON’S Microbiological applications: Laboratory manual in general 
microbiology, 14th Ed. McGraw Hill. 

2. MadiganM.T., MartinkoJ. M., ParkerJ. (2018) Brock Βιολογία των μικροοργανιςμϊν, Φόμοσ Ι., 
Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ.  

3. TortoraG.J., FunkeB.R., CaseC.L. (2017) Ειςαγωγι ςτθ μικροβιολογία, Εκδόςεισ Σαςχαλίδθσ 
4. Willey J., Sherwood L., Woolverton C.J. (2016) Prescott’s Microbiology, 10th Edition, McGraw-Hill 

Education 
5. Μφρτςου-Μαραγκοφνθ Α. (2012) Γενικι Ξικροβιολογία, Εκδόςεισ UNIBOOKS ΙΜΕ 
6. Οεραντηισ Θ. (2015) Ξικροβιολογία, Εκδόςεισ Ζμβρυο  
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B. Τποχρεωτικά Επιλογήσ 

Μαθηματικά ΙΙ (ΕΤΤ2021.1) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2021.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ ΙΙ 

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 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Οα γνωρίηει τισ μερικζσ παραγϊγουσ και τισ ιδιότθτζσ τουσ. 

 Οα μπορεί να αναλφει ςυναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. 

 Οα 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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι αμιγϊσ κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ξερικζσ παράγωγοι (οριςμόσ, βαςικά κεωριματα, παραγϊγιςθ ςφνκετων ςυναρτιςεων, 
μζγιςτα και ελάχιςτα, μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων, εωαρμογζσ ςτθ κεωρία 
ςωαλμάτων).  

 Υυναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν. ριο, 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. Ρμογενείσ ΔΕ. 
Ειδικζσ περιπτϊςεισ ΔΕ και μεταςχθματιςμοί τουσ. Εφρεςθ ολοκλθρωτικϊν παραγόντων. 
Γραμμικζσ ΔΕ δεφτερθσ τάξθσ. Ρμογενείσ γραμμικζσ ΔΕ. Χποβιβαςμόσ τάξθσ μιασ ΔΕ. 
Γραμμικζσ ΔΕ με ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. Γραμμικζσ μθ Ρμογενείσ ΔΕ δεφτερθσ τάξθσ με 
ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ. Ξζκοδοσ απροςδιόριςτων ςυντελεςτϊν. 

 
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξετάςεισ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 100 
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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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ.  

 
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Hass J. Heil C. Weir M. D. (2018). THOMAS ΑΣΕΙΤΡΥΦΙΜΡΥ ΝΡΓΙΥΞΡΥ, 1
θ
 ζκδοςθ. ΙΦΕ, 

Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ 
2. Ξάρκελλοσ, Β.Β. (2013). Εφαρμοςμζνα Μακθματικά. Εκδόςεισ Γκότςθσ Μ. και ΥΙΑ Ε.Ε. 
3. Ταςςιάσ Θ. (2017). Μακθματικά ΙΙ β Ζκδοςθ. Εκδόςεισ Φςότρασ. 
4. Χατηθκωνςταντίνου, Σ.Ξ. (2018). ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΘΡΔΡΙ ΓΙΑ ΞΘΧΑΟΙΜΡΧΥ ΜΑΙ 

ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΕΥ.- Ανϊτερα Εωαρμοςμζνα Ξακθματικά για Ξθχανικοφσ. Εκδόςεισ Γκότςθσ Μ. 
και ΥΙΑ Ε.Ε. 

 
 
  

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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Φυςική ΙΙ (ΕΤΤ2021.2) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ2021.2  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΧΥΙΜΘ ΙΙ 

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 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου, 

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

 Ματανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ξθχανικισ(Ρρμι, Σεριςτροωικι κίνθςθ, Βαρφτθτα, Ατομικι 
ωφςθ τθσ φλθσ) των ιδιοτιτων τθσ φλθσ (Υτερεά) του Θλεκτριςμοφ  του Ξαγνθτιςμοφ  του 
Φωτόσ(Ιδιότθτεσ , χρϊμα, εκπομπι και κβάντα ωωτόσ), τθσ Ατομικισ και Συρθνικισ Φυςικισ. 

 Εωαρμόηει τισ ζννοιεσ αυτζσ ςτα πεδία τθσ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροωίμων. 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι αμιγϊσ κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ρρμι. 

 Σεριςτροωικι κίνθςθ.  

 Βαρφτθτα. 

 Ατομικι ωφςθ τθσ φλθσ.  

 Υτερεά.  

 Θλεκτριςμόσ.  

 Ξαγνθτιςμόσ. 

 Ιδιότθτεσ ωωτόσ.  

 Χρϊμα.  

 Εκπομπι και κβάντα ωωτόσ.  

 Άτομο – Μβαντομθχανικι, ραδιοχρονολόγθςθ. 

 Ακτίνεσ α, β, γ και Χ. 

 Ακτινοβολία.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξετάςεισ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 100 
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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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

9. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2014). Φυςικι ενιαίο, Μυματικι, Θερμοδυναμικι, 
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ, Ρπτικι, Υφγχρονθ Φυςικι Εκδόςεισ: Gutenberg 

10. Douglas C . Giancoli (2018).  Φυςικι, Αρχζσ και εωαρμογζσ Εκδόςεισ: Φηιόλα 
11. Hewitt, P. G., (2005). Ρι ζννοιεσ τθσ Φυςικισ. Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ. Θράκλειο. 
12. KnightR.D. (2017). Φυςικι για Επιςτιμονεσ και Ξθχανικοφσ-Φόμοσ Α'. Ξθχανικι, 

Θερμοδυναμικι, Μφματα, Ρπτικι (Επιςτ.επιμ: Ε. Υιδζρθσ, Υ. Γκανάτςιοσ). Εκδόςεισ: Εκδοτικόσ 
μιλοσ ΙΩΟ. 

13. SerwayR.A., JewettJ.W., (2012) Φυςικι για επιςτιμονεσ και μθχανικοφσ: Ξθχανικι, 
Φαλαντϊςεισ και Ξθχανικά Μφματα, Θερμοδυναμικι, Υχετικότθτα, 8

θ
 Ζκδοςθ, Εκδόςεισ: 

Μλειδάρικμοσ ΕΣΕ. 
14. SerwayR.A., JewettJ.W., (2013) Φυςικι για επιςτιμονεσ και μθχανικοφσ: Θλεκτριςμόσ και 

Ξαγνθτιςμόσ, Φωσ και Ρπτικι, Υφγχρονθ Φυςικι, 8
θ
 Ζκδοςθ, Εκδόςεισ: Μλειδάρικμοσ ΕΣΕ. 

15. WolfsonR. (2019). Θεμελιϊδθσ πανεπιςτθμιακι ωυςικι (Ελ. Ξετάωραςθ Γ. Ηαχαρίου, Φ. 
Σινακίδου). Εκδόςεισ: ΜΤΙΦΙΜΘ Α.Ε. 

16. YoungH., FreedmanR. (2009). Σανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Φόμοσ Α. Εκδόςεισ: 
Α. Σαπαηιςθ. 

17. YoungH., FreedmanR. (2010). Σανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Φόμοσ Β. Εκδόςεισ: 
Α. Σαπαηιςθ. 

18. YoungH., FreedmanR. (2011). Σανεπιςτθμιακι ωυςικι με ςφγχρονθ ωυςικι, Φόμοσ Γ. Εκδόςεισ: 
Α. Σαπαηιςθ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 3ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Βιοχημεία Ι (ΕΤΤ3011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ3011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΡΧΘΞΕΙΑ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ 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 (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

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

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

ςτακερζσ τουσ.  
4. Οα γνωρίηει τα είδθ και τισ ιδιότθτεσ των λιπιδίων 
5. Οα γνωρίηει τθ ςφςταςθ των βιολογικϊν μεμβρανϊν και το ρόλο τουσ 
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6. Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 Σροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι.  

 Οερό και ςυςτιματα ρφκμιςθσ του pH των οργανιςμϊν.  

 Ξορωολογία κυττάρου.  

 Χθμεία, δομι και ιδιότθτεσ βιομορίων (πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λιποειδι, νουκλεϊνικά οξζα). 

 Αμινοξζα.  

 Σεπτίδια, ολιγοπεπτίδια και πολυπεπτίδια 

 Σεπτιδικόσ δεςμόσ 

 Σρωτεΐνεσ. Δομι πρωτεϊνϊν.  

 Ιδιότθτεσ πρωτεϊνϊν.  

 Ζνηυμα, ςυνζνηυμα, μθχανιςμόσ δράςθσ των ενηφμων και ςυνενηφμων. 

 Μινθτικι ενηυμικϊν αντιδράςεων, ενηυμικοί αναςτολζσ και αλλοςτερικά ζνηυμα.  

 Χδατάνκρακεσ, Χθμικι ςφςταςθ, δομι. Ρλιγοςακχαρίτεσ, πολυςακχαρίτεσ, γλυκοηαμινογλυ-
κάνεσ. Γλυκοπρωτεΐνεσ, πρωτεογλυκάνεσ. 

 Νιπίδια – Είδθ λιπιδίων - Ιδιότθτεσ 

 Βιολογικζσ Ξεμβράνεσ – Υφςταςθ - Ιδιότθτεσ 

 Οουκλεοτίδια και νουκλεϊνικά οξζα 

 Ματθγορίεσ νουκλεϊνικϊν οξζων – Δομι – Φα 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).).   

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Υυγγραωι 
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. 
Φο 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.  
Υτο 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. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L. (2018). Βιοχθμεία-ΒαςικζσΑρχζσ. BROKEN HILL PUBLISHERS 
LTD. 

2. Clark, J., Switzer, R. (2007). Πειραματικι Βιοχθμεία. ΙΦΕ-Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ. 
3. Nelson, D. Cox, M. (2018). Lehninger's Βαςικζσ Αρχζσ Βιοχθμείασ. BROKEN HILL PUBLISHERS 

LTD. 
4. Γεωργάτςοσ, Ι.Γ. (2005). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. Υ. Γιαχοφδθ& ΥΙΑ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθ. 
5. Δθμόπουλοσ, Μ.Α. - Αντωνοποφλου, Υ. (2009). Βαςικι Βιοχθμεία, Ακινα.  
6. Διαμαντίδθσ, Γ. (2017). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. UniversityStudioPress. Θεςςαλονίκθ. 
7. Ματινάκθσ, Σ. (2004). Βιοχθμεία. Εκδόςεισ Ζμβρυο, Ακινα.  
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Φυςικοχημεία (ΕΤΤ3021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ3021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΧΥΙΜΡΧΘΞΕΙΑ 

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. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου, ειδικοφ 

υποβάκρου, ειδίκευςθσ 
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπεινα μπορεί να:  

 περιγράωει τουσ νόμουσ των ιδανικϊν αερίων και να εωαρμόηει τθν καταςτατικι εξίςωςθ 
των ιδανικϊν αερίων. 

 κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Θερμοδυναμικισ και να γράωει και να αναπτφςςει τουσ 
βαςικοφσ Οόμουσ πάνω ςτουσ οποίουσ αυτι ςτθρίηεται.  

 υπολογίηει κερμοδυναμικζσ ποςότθτεσ ςε διάωορεσ διεργαςίεσ. 

 κατανοεί τισ ιςορροπίεσ ωάςεων και τισ μεταβολζσ ςτισ τρεισ καταςτάςεισ τθσ φλθσ. 

 υπολογίηει τθν ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ ςε μια χθμικι αντίδραςθ. 

 προςδιορίηει τθν ταχφτθτα χθμικϊν αντιδράςεων και να βρίςκει τθν τάξθ μιασ χθμικισ 
αντίδραςθσ από πειραματικά δεδομζνα. 

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  
Παρaγωγι 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… 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ιδιότθτεσ και Οόμοι των αερίων. Ματαςτατικι εξίςωςθ ιδανικϊν αερίων.  

 Σρϊτοσ Οόμοσ τθσ Θερμοδυναμικισ. Ζργο και κερμότθτα.Ενκαλπία. 

 Ζργο αδιαβατικισ μεταβολισ.  

 Θερμοχθμεία. 

 Δεφτεροσ Οόμοσ τθσ Θερμοδυναμικισ. Εντροπία 

 Απόδοςθ κερμικϊν μθχανϊν. Υυνδυαςμόσ πρϊτου και δεφτερου νόμου.  

 Ενζργειεσ Gibbs και Helmoltz 

 Φυςικζσ μεταβολζσ κακαρϊν ουςιϊν. Φυςικζσ μεταβολζσ απλϊν μιγμάτων.  

 Ρ κανόνασ των ωάςεων. Ιςςοροπίεσ Φάςεων. Διαγράμματα Φάςεων. 

 Σροςκετικζσ ιδιότθτεσ. 

 Χθμικι ιςορροπία. Υτακερζσ χθμικισ ιςορροπίασ και μεταβολζσ με τθ κερμοκραςία και τθν 
πίεςθ. 

 Μινθτικι χθμικϊν αντιδράςεων. Μινθτικζσ εξιςϊςεισ. Φαχφτθτα χθμικϊν αντιδράςεων. 
Μινθτικι ενηυμικϊν αντιδράςεων. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιρια 13 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 84  

  

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
Υτο 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. Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ 
2. Chang, R., Thoman W. J. (2014), PHYSICAL CHEMISTRY for the Chemical Sciences, University 

Science Books. 
3. Ματςάνοσ Ο. Α. (1990). Φυςικοχθμεία Βαςικι Θεϊρθςθ. Εκδόςεισ Σαπαηιςθ, Ακινα. 
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Στατιςτική (ΕΤΤ3031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ3031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ  αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Γενικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

 Ματανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ 
τθσ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροωίμων. 

 Ματανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ που εωαρμόηεται για τθν ανάλυςθ των πειραματικϊν 
δεδομζνων 

 Ικανότθτα εωαρμογισ ςτατιςτικϊν προγραμμάτων με τθ χριςθ Θ/Χ 

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 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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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  

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 Υτατιςτικισ (Σλθκυςμόσ, Δείγμα, Ξεταβλθτζσ), Μλίμακεσ Ξζτρθςθσ, 
Δείκτεσ. Φεχνικζσ Δειγματολθψίασ (Απλι τυχαία, ςυςτθματικι, ςτρωματοποιθμζνθ και κατά 
ςυςτάδεσ) 
Ενότθτα 2: Ρργάνωςθ και Σαρουςίαςθ δεδομζνων (Σίνακεσ Υυχνοτιτων και Γραωιματα). 
Ενότθτα 3: Αρικμθτικά περιγραωικά μζτρα: Ξζτρα κεντρικισ τάςθσ (Ξζςοσ Αρικμθτικόσ, Διάμεςοσ, 
επικρατοφςα τιμι), Ξζτρα μεταβλθτότθτασ (διαςπορά, τυπικι απόκλιςθ), ςυντελεςτισ 
μεταβλθτότθτασ, Φεταρτθμόρια, ακραίεσ τιμζσ, η-τιμζσ, Ξζτρα Νοξότθτασ και Μφρτωςθσ.  
Ενότθτα 4: Υτοιχεία Σικανοτιτων (Δειγματοχϊροσ, ενδεχόμενα, Σικανότθτα κατά Laplace και 
πικανότθτα ςαν όριο ςχετικισ ςυχνότθτασ, Αξιϊματα Kolmogorov, Οόμοσ, Σολλαπλαςιαςτικόσ 
Οόμοσ, Υτοιχεία Υυνδυαςτικισ).  
Ενότθτα 5: Φυχαίεσ μεταβλθτζσ (διακριτζσ και ςυνεχείσ), Υυναρτιςεισ πικανότθτασ, Υυναρτιςεισ 
πυκνότθτασ πικανότθτασ, Ιδιότθτεσ και εωαρμογζσ. Αναμενόμενθ τιμι και διακφμανςθ τυχαίων 
μεταβλθτϊν, Ακροιςτικζσ κατανομζσ.  
Ενότθτα 6: Διακριτζσ Ματανομζσ: Διωνυμικι και Poisson. Υυνεχείσ κατανομζσ, Μανονικι. 
Ενότθτα 7: Α) Ματανομζσ δειγματολθψίασ, Μεντρικό οριακό κεϊρθμα, ςθμειακζσ εκτιμιτριεσ και 
διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. Β)Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ μζςθσ τιμισ, διαςποράσ και αναλογιϊν. 
Ενότθτα 8: Ζλεγχοι υποκζςεων: Είδθ ςωαλμάτων (τφπου Ι και ΙΙ), επίπεδο ςθμαντικότθτασ, δφναμθ 
ελζγχου, επιλογι κατάλλθλθσ ςτατιςτικισ, διαδικαςία απόωαςθσ, αμωίπλευροι και μονόπλευροι 
ζλεγχοι.   
Ενότθτα 9: Ζλεγχοι Χποκζςεων μζςθσ τιμισ και αναλογίασ ενόσ πλθκυςμοφ. 
Ενότθτα 10: Α) Ζλεγχοι Χποκζςεων ιςότθτασ μζςθσ τιμισ δφο πλθκυςμϊν (t-test ανεξαρτιτων και t-
test ηευγαρωτϊν δειγμάτων). Β) Ανάλυςθ διακφμανςθσ ενόσ παράγοντα (ANOVA). 
Ενότθτα 11: Α) Σίνακεσ ςυνάωειασ και ζλεγχοσ ανεξαρτθςίασ δφο κατθγορικϊν μεταβλθτϊν 
(chisquaretest). Β) Ζλεγχοσ κανονικότθτασ των δεδομζνων 
Ενότθτα 12: Α) Υυςχζτιςθ, ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ και διάγραμμα διαςποράσ (scatter-plot), Β) Απλό 
Γραμμικό Χπόδειγμα: υποκζςεισ, εκτίμθςθ παραμζτρων (μζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων), ζλεγχοι 
ςθμαντικότθτασ παραμζτρων, ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ, Σροβλζψεισ. 
Ενότθτα 13: Σολλαπλό Γραμμικό Χπόδειγμα: 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), 
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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 
Φροωίμων και Διατροωισ. 
Φίτλοι Εργαςτθριακϊν Αςκιςεων: 
1. Υυλλογι δεδομζνων από αντιπροςωπευτικό δείγμα ωοιτθτϊν ςχετικϊν με τθν Επιςτιμθ 
Φροωίμων 
και Διατροωισ (ανκρωπομετρικά χαρακτθριςτικά, ςυνικειεσ διατροωισ κ.α.) 
2. Ειςαγωγι των δεδομζνων  ςε αρχείο και κακοριςμόσ των ποιοτικϊν και των ποςοτικϊν 
μεταβλθτϊν 
3. Σαρουςίαςθ των δεδομζνων ςε πίνακεσ και καταςκευι γραωθμάτων (ραβδόγραμμα, διάγραμμα 
πίτασ, ιςτόγραμμα) 
4. Χπολογιςμόσ 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. Χπολογιςμόσ 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, Σροβλζψεισ 
11. Σολλαπλι γραμμικι παλινδρόμθςθ με τθν χριςθ των δεδομζνων από τθν Εργαςία 1 και χριςθ 
dummy μεταβλθτϊν. Χπολογιςμόσ προςαρμοςμζνου ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθδιαδικτφου 

 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, 
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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 94 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

 Γραπτι τελικι εξζταςθ ςτο κεωρθτικό μζροσ του 
μακιματοσ 
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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. 

 Φο 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. 

 Υτο 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. Berenson L. M., Levine M. D., Szabat A. K. Βαςικζσ Αρχζσ Υτατιςτικισ για Επιχειριςεισ-Ζννοιεσ 
και Εωαρμογζσ, BrokenHillPublishersLtd., 2018. ISBN: 9789963274321 

2. DiamondIan, JefferiesJulie. Αρχίηοντασ τθ ςτατιςτικι,  Εκδόςεισ Σαπαηιςθ, 2006. 
ISBN: 9600219524. 

3. Larson R., Farber B. Elementary Statistics: Picturing the World (5 edition). Publisher: Pearson, 
2010. ISBN-10: 0321709977. 

4. Levine D.M., Szabat K.A., Stephan D.F, (επιμζλειαΓΙΑΜΡΧΞΑΦΡΥ). Υτατιςτικι. Broken Hill 
Publishers Ltd., 2017. ISBN 978-9963-274-63-5 

5. Mann P. Introductory Statistics. John Wiley & Sons 2010. ISBN-10: 0470505834. 
6. Moore D., McCabe G., Craig B. Introduction to the Practice of Statistics (7th edition). 

Publisher:Freeman,2012. ISBN-10: 1429286644. 
7. Weiss N. Introductory Statistics (9 edition). Publisher: Pearson, 2010. ISBN-10: 0321740459. 
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Αρχζσ Ποιοτικοφ Ελζγχου Τροφίμων (ΕΤΤ3041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ3041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΤΧΕΥ ΣΡΙΡΦΙΜΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου, 

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ξε 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 

 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 
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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… 
……. 

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

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ του ποιοτικοφ ελζγχου τροωίμων 

 Θεωρίεσ ποιότθτασ 

 Σοιοτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων - Υυντελεςτζσ ποιότθτασ 

 Ειςαγωγι ςτο ςτατιςτικό ζλεγχο ποιότθτασ τροωίμων 

 Ανάλυςθ δεδομζνων και δειγματολθψία - Υχζδια δειγματολθψίασ τροωίμων 

 Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ τροωίμων με τθ χριςθ των διαγραμμάτων ελζγχου 

 Ανάλυςθ ικανότθτασ παραγωγικισ διαδικαςίασ τροωίμων 

 Επίλυςθ προβλθμάτων ποιοτικοφ ελζγχου τροωίμων και βελτίωςθσ ποιότθτασ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Υφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χριςθ λογιςμικϊν ςτατιςτικοφ ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ των τροωίμων 

 Χριςθδιαδικτφου 

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 97 

  

φνολοΜαθήματοσ 125 
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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. 

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

 ΕρωτιςεισΣολλαπλισ Επιλογισ (50%) 
 ΕρωτιςεισΥφντομθσ Απάντθςθσ (20%) 
 ΕπίλυςθΣροβλθμάτων (30%) 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Bourne, M.C. (2002). Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement, 2nd edition. New 
York: Academic Press. 

2. García Jaime Cristina (2017). Food Quality Control: Methods, Importance and Latest Measures. 
Delve Publishing 

3. Herschdoerfer S (1968). Quality Control in the Food Industry. New York: Academic Press 
4. Multon J.-L. (1996). Quality Control for Food and Agricultural Products. New York: Wiley - vch 
5. Αρβανιτογιάννθσ Ιωάννθσ Υ., Βαρηάκασ Θεόδωροσ Χ., Φηίωα Μωνςταντίνα (2008|. Ζλεγχοσ 

ποιότθτασ τροωίμων, Εκδόςεισ Υταμοφλθ 
6. Γεϊργιοσ Δ. Μαραουλάνθσ (2005). Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςτισ 

βιομθχανίεσ τροωίμων, Εκδόςεισ Υταμοφλθ 
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Αγγλικά Ειδικότητασ ΙII (ΕΤΤ3051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ3051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΓΓΝΙΜΑ ΕΙΔΙΜΡΦΘΦΑΥ ΙΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
4 

Φροντιςτιριο 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χπόβακρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Αγγλικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Φο 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 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  
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 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 
 

Φο 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 

Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 διδαςκαλία και εξάςκθςθ γραμματικϊν/ςυντακτικϊν/λεξιλογικϊν χαρακτθριςτικϊν του 
ακαδθμαϊκοφ λόγου 

 κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ, κατανόθςθσ και ανάλυςθσ επιςτθμονικϊν άρκρων 
καιαποςπαςμάτων 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) 

Φο διδακτικό υλικό αποτελείται από ποικίλα αυκεντικά κείμενα από ακαδθμαϊκά βιβλία και 
επιςτθμονικά περιοδικά. Φα επιςτθμονικά κζματα επιλζγονται από μια ευρεία κεματολογία που 
άπτεται του αντικειμζνου ςπουδϊν των ωοιτθτϊν όπωσ χθμεία τροωίμων, μικροβιολογία τροωίμων, 
επεξεργαςία και αςωάλεια τροωίμων κτλ. Φα μακιματα επίςθσ περιλαμβάνουν ΦΣΕ για τθν 
αναηιτθςθ πλθροωοριϊν και  πολυμζςα ( βιντεοδιαλζξεισ, ντοκιμαντζρ κτλ). Φα ωροντιςτθριακά 
μακιματα περιλαμβάνουν αςκιςεισ και εργαςίεσ προωορικοφ και γραπτοφ λόγου αντίςτοιχεσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ.  

 

(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  Χριςθ Θλεκτρονικϊν Χπολογιςτϊν 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 

Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτθριακζσ 
Αςκιςεισ 

26 

Φελικι 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. Σροαιρετικι εργαςία (30%) με υποχρεωτικι 
προωορικι παρουςίαςθ, ατομικι ι ομαδικι, 
ςε κζμα ςχετικό με το αντικείμενο ςπουδϊν.  
Υθμείωςθ: Φο ποςοςτό τθσ γραπτισ εξζταςθσ 
είναι 70% ςε περίπτωςθ που κάποιοσ ωοιτθτισ 
επιλζξει να επωωελθκεί από τθν πρόταςθ (II) 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Bailey, S. (2011) Academic Writing. A Handbook for International Students. Routledge  
2. British Council academic writing, grammar, and other resources: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/writing 
3. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm (EFSA, European 

Food Safety Authority) 
4. http://www.fda.gov/  (FDA, Food and Drug Administration) 
5. http://www.who.int/en/  (WHO, World Health Organization) 
6. Longman Dictionary of Contemporary English Online: https://www.ldoceonline.com/ 
7. Morley, J., Doyle,P. &K. Pople (2007) University Writing Course. Express Publishing 
8. Reading skills for academic study: http://www.uefap.com/reading/readfram.htm 
9. Μανναβάσ, Μ. Αγγλοελλθνικό λεξικό χθμικϊν όρων 

  

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm
http://www.fda.gov/
http://www.who.int/en/
https://www.ldoceonline.com/
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Οικονομική και Οργάνωςη των Επιχειρήςεων Τροφίμων (ΕΤΤ3061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ETT3061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΦΩΟ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από τουσ ωοιτθτζσ των παρακάτω κεμάτων:  

 Ματανόθςθ των τεχνικϊν τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ και εξοικείωςθ με τθν εωαρμογι τουσ 
ςτθ Βιομθχανία Φροωίμων 

 Γνωριμία με τθν παραγωγι και κατανάλωςθ και αναςκόπθςθ των τεχνικϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ και προςωοράσ 

 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 

 Ματανόθςθ των αρχϊν τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ ςτθ Βιομθχανία τροωίμων  

 Ματανόθςθ των ικανοτιτων που χαρακτθρίηουν τον διαχειριςτι  

 Ματανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ ικανότθτασ του διοικοφντοσ ςτον ςυνδυαςμό και 
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παρουςίαςθ οικονομικϊν ςτοιχείων  

 Επικεντρωςθ ςτισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων και διαχείριςθσ  

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων παρουςίαςθσ οικονομικϊν αναωορϊν  

 Σροετοιμαςία 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… 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περαιτζρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Σεριγραωι: Αρχζσ οικονομικισ, οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των βιομθχανιϊν τροωίμων. 
Δυνατότθτεσ και ςπουδαιότθτα τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ διοίκθςθσ και οικονομικϊν. Διαδικαςίεσ 
οργάνωςθσ επιχειριςεων.  
Ρικονομικι ανάλυςθ για τισ βιομθχανίεσ τροωίμων. Θεωρίεσ 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  

 Νειτουργίεσ τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ  

 Δομζσ επιχειριςεων  

 Χρθματοοικονομικι: Ανάλυςθ – Ερμθνεία  

 Μζρδθ και ηθμιζσ  

 Σροετοιμαςία και χριςθ λογιςτικϊν ςτοιχείων  

 Ματάρτιςθ προχπολογιςμοφ  

 Αξιολόγθςθ επενδφςεων ςτθ Βιομθχανία Φροωίμων  

 Ανάλυςθ επενδυτικϊν αποωάςεων  

 Επενδφςεισ και διαςωάλιςθ κεωαλαίων  

 Ανάλυςθ των ρίςκων. Εωαρμογζσ  

 Χρθματοοικονομικι διαχείριςθ και ρόλοσ Ρικονομικϊν Διαχειριςτϊν  

 Ειςαγωγι ςτθν ανάλυςθ προςωοράσ και ηιτθςθσ  

 Θ κεωρία τθσ κατανάλωςθσ.  

 Εωαρμοςμζνθσ ανάλυςθ τθσ ηιτθςθσ - Από τθν κεωρία ςτθν πράξθ  

 Χρονικζσ ςειρζσ  

 Ξελζτεσ προχπολογιςμοφ των νοικοκυριϊν  

 Θ κεωρία τθσ παραγωγισ  
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 Εωαρμοςμζνθ ανάλυςθ τθσ παραγωγισ  
- Υυναρτιςεισ παραγωγισ  
- Υυναρτιςεισ κόςτουσ  
- Υυναρτιςεισ κζρδουσ  
- Υυναρτιςεισ προμικειασ - προςωοράσ  

 Διαμόρωωςθ τιμϊν ςτισ αγορζσ τροωίμων  

 Υχζςθ τιμϊν και βάκουσ χρόνου  
- Φάςεισ και κφκλοι τιμϊν  
- Αναπτφξεισ ςτο μοντζλο ςταχυοφ – ιςτοφ (cob – webmodel)  
- Εποχικι διακφμανςθ τιμϊν και αποκικευςθ  

 Υχζςθ τιμϊν και αγοράσ.  
- Εμπόριο μεταξφ δφο χωρϊν  
- Εμπόριο μεταξφ πολλϊν χωρϊν  
- Φο μοντζλο των μεταωορϊν  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φελικι 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 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία περιζχει 
ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ αςκιςεων-
προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ ςυμμετζχει 
κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ. 
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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. Jeffrey H. Dorfman (2013). Economics and Management of the Food Industry. Routledge 
Textbooks in Environmental and Agricultural Economics 

2. Parkin Michael, Powell Melanie, Matthews Kent (2013). Αρχζσοικονομικισ. ΕΜΔΡΥΕΙΥΜΤΙΦΙΜΘΑΕ 
3. Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary (2017). Διοίκθςθ επιχειριςεων, Αρχζσ και 

εωαρμογζσ. ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΜΤΙΦΙΜΘ ΑΕ 
4. StephenIson (2002). Ειςαγωγι ςτθν Ρικονομικι. ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΜΝΕΙΔΑΤΙΘΞΡΥ ΕΣΕ 
5. WilliamsKate,JohnsonBob (2005). Ειςαγωγι ςτο μάνατημεντ, Ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ 

ανάπτυξθσ. ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΜΤΙΦΙΜΘ ΑΕ 
6. Υτειακάκθσ Εμμανουιλ- Μωωίδθσ Οίκοσ (2016).Διοίκθςθ Σαραγωγισ και Χπθρεςιϊν. ΕΜΔΡΥΕΙΥ 

ΦΗΙΡΝΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 4ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Φυςικζσ Διεργαςίεσ Τροφίμων I (ΕΤΤ4011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ4011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΧΥΙΜΕΥ ΔΙΕΤΓΑΥΙΕΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Φο 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. Φαυτόχρονα, 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. 
Φο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν νόμων και αρχϊν τθσ Εωαρμοςμζνθσ 
Θερμοδυναμικισ, τθσ μετάδοςθσ κερμότθτασ και τθσ Ξθχανικισ των ρευςτϊν, με ςτόχο τθν 
εωαρμογι τουσ ςε βαςικζσ διεργαςίεσ τθσ Ξθχανικισ και τθσ Επεξεργαςίασ των Φροωίμων.  
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Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματοσ περιλαμβάνει:  
Ξεγζκθ, 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.  
Ξετάδοςθ κερμότθτασ ςε μόνιμθ κατάςταςθ με αγωγι (νόμοσ Fourier), μεταωορά (νόμοσ Newton) 
και ακτινοβολία (νόμοσ Stefan - Boltzman). Υυςτιματα 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. ργανα μζτρθςθσ τθσ ροισ (ροόμετρο, 
βεντουρίμετρο, δακτφλιοσ oriffice, ςωλινασ pitot). Ξζγιςτο βάκοσ αναρρόωθςθσ υγρϊν, 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων μεταωοράσ (αντλίεσ, ςυμπιεςτζσ, ανεμιςτιρεσ, κλπ).  
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

 Οα εωαρμόηoυν τον 1ο κερμοδυναμικό νόμο ςε κλειςτά και ανοικτά ςυςτιματα.  

 Οα 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.  

 Οα 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.  

 Οα εωαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφνκετθσ μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ ςε μόνιμθ 
κατάςταςθ, για τθν επίλυςθ προβλθμάτων των διεργαςιϊν τροωίμων.  

 Οα 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).  

 Οα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ ςυμπφκνωςθσ/εξάτμιςθσ 

 Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

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

2. Ιςοηφγια 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. Ρριςμόσ 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, officepilot, ανεμόμετρα) 

5. Θερμικι και ψυκτικι μθχανι, ψυχρομετρία 
6. Ρι βαςικοί τρόποι μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ. Ξετάδοςθ τθσ κερμότθτασ ςε μόνιμθ 

κατάςταςθ με αγωγι, με μεταωορά και με ακτινοβολία, εναλλαγι κερμότθτασ, εωαρμογζσ 
διεργαςίεσ τθσ μθχανικισ τροωίμων. Υυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Ξονοδιάςτατθ 
κατά χ αγωγι κερμότθτασ. Ακτινικι αγωγι κερμότθτασ ςε κφλινδρο. Ακτινικι αγωγι 
κερμότθτασ ςε ςωαίρα. Υφνκετοι τρόποι μετάδοςθσ κερμότθτασ. Επίδραςθ μεταβλθτισ 
αγωγιμότθτασ. Ξεταωορά κερμότθτασ εξ επαωισ και με ωυςικι κυκλοωορία και υπό 
βεβιαςμζνθ κυκλοωορία. Υυςκευζσ μεταωοράσ κερμότθτασ. Εναλλάκτεσ κερμότθτασ. 
Βαςικοί τφποι εναλλακτϊν.  

7. Σαραγωγι, Διανομι και χριςθ ατμοφ (ατμολζβθτεσ, ατμοπαγίδεσ,  
8. Υυμπφκνωςθ-εξάτμιςθ 
9. Μρυςτάλλωςθ 

Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 
1. Ιςοηφγια μάηασ και ενζργειασ 
2. Ξζτρθςθ ιξϊδουσ ςε νευτόνια και μθ νευτόνια υγρά 
3. Ξζτρθςθ πτϊςθσ πίεςθσ ςε αγωγοφσ και εξαρτιματα κατά τθ ροι ρευςτϊν 
4. Ξζτρθςθ ροισ ρευςτϊν με τθ χριςθ ροταμζτρου, βεντουρίμετρου και διαωράγματοσ 
5. Νειτουργία ατμολζβθτων και ιδιότθτεσ παραγόμενου ατμοφ 
6. Χπολογιςμόσ υμενίων κερμικισ μεταωοράσ ςε εργαςτθριακό ςωλθνωτό εναλλάκτθ 

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

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

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

πίεςθσ. 
11. Ξελζτθ 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. 

Υτθν 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 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 
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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 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ 

26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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 
Φο 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. 
Υτο 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. Bird, R.B., Stewart, W., and Lightfoot, E.N. 1960. Transport phenomena, Wiley, N.Y. 
2. Charm S.E (1971). Fundamentals of Food Engineering. 2nd edition, AVI Inc., Westport, 

Connecticut. 
3. Fryer, P.J., Pyle, D.L., and Rielly, C.D. 1997. Chemical Engineering for the food industry, Chapman 

and Hall. 
4. Heldman D.R (1975). Food Process Engineering. AVI Inc., Westport, Connecticut. 
5. McCabe, W.L., andSmith, J.C. 2002. Φυςικζσ διεργαςίεσ Χθμικισ Ξθχανικισ, Εκδόςεισ Φηιόλα, 

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

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

Fundamentals. CRC Press, Taylor and Francis Group. 
8. Ηουμποφλθσ, Α., Μαραπάντςιοσ, Θ., Ξάτθσ, Μ., Ξαφροσ, Σ. 2009. Υτοιχεία ωυςικϊν διεργαςιϊν. 

Εκδόςεισ Φηιόλλα. 
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9. Ναμπρόπουλοσ, Α.Ε., και Ανζςτθσ, Υ.Ε. 2005. Ξθχανικζσ και κερμικζσ διεργαςίεσ τροωίμων. 
ΕκδόςεισΣφλεσ. 

10. Ξαρίνοσ-Μουρισ, Δ., και Σαρλιάρου-Φςάμθ, Ε. 1994. Αςκιςεισ ωυςικϊν διεργαςιϊν. Εκδόςεισ 
Σαπαςωτθρίου, Ακινα. 

11. Οικόλαοσ Σ. Ηόγκηασ, 2017, «Βαςικζσ Αρχζσ Ξθχανικισ Φροωίμων», εκδόςεισ Φηιόλα 
12. Σαςπαλάσ, Μ. 1993. Ξετάδοςθ κερμότθτασ, Εκδόςεισ Υαλονικίδθ, Θεςςαλονίκθ. 
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Επεξεργαςία Τροφίμων Ι (ΕΤΤ4021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ4021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Φο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επεξεργαςίασ τροωίμων, τισ τεχνολογίεσ 
επεξεργαςίασ τροωίμων και τισ επιδράςεισ των παραμζτρων επεξεργαςίασ ςτθν ποιότθτα τροωίμων 
γενικότερα. Φαυτόχρονα, 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. 
Υτόχοσ 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. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 
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1. Οα 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. Οα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ μεταωοράσ και τισ διεργαςίεσ (unitoperations) ςτθν 
επεξεργαςία τροωίμων τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο εργαςτθριακϊν 
πρακτικϊν. 

3. Οα γνωρίηουν τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι ενόσ τροωίμου 
4. Οα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ τροωίμων. 
5. Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
1. Θερμικι επεξεργαςία τροωίμων (Αποςτείρωςθ, παςτερίωςθ) 
2. Μονςερβοποίθςθ 
3. Αποωλοίωςθ 
4. Ηεμάτιςμα 
5. Αςθπτικι επεξεργαςία 
6. Επεξεργαςία τροωίμων μεμικροκφματα 
7. Επεξεργαςία τροωίμων με ακτινοβόλθςθ 
8. Υυντιρθςθ τροωίμων ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (ψφξθ, κατάψυξθ) 
9. Δραςτθριότθτεσ νεροφ και ςυντιρθςθ τροωίμων 
10. Υυμπφκνωςθ-Εξάτμιςθ 
Εργαςτήριο 
Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 
1. Αποωλοίωςθωροφτων και λαχανικϊν 
2. Ηεμάτιςμα ωροφτων και λαχανικϊν 
3. Σαραςκευι μαρμελάδασ και πθκτισ. 
4. Χπολογιςμόσ βιταμίνθσ C ςε τοματοχυμό. Χπολογιςμόσ του ποςοςτοφ διατιρθςισ τθσ ςε 

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

διακζνου τθσ κονςζρβασ ςτθν ταχφτθτα διείςδυςθσ τθσ κερμότθτασ κατά τθν αποςτείρωςθ. 
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6. Σαραςκευικζτςαπ 
7. Σιλοτικόχυμοποίθςθσ πορτοκαλιοφ 
8. Εκπαιδευτικι εκδρομι ςε βιομθχανία παραγωγισ τροωίμων 
9. Αωυδάτωςθ λαχανικϊν 
10. Ματάψυξθωροφτων και λαχανικϊν 
11. Υυμπφκνωςθ-εξάτμιςθ 
12. Σροςδιοριςμόσ τθσ κερμικισ αντίςταςθσ των μικροοργανιςμϊν-Σαράμετροι D και z. 

Σροςδιοριςμόσ 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. 

Υτθν 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 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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 

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 
επεξεργαςίασ τροωίμων/ςυντιρθςθσ τροωίμων 
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Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

Εργαςτήριο 
Φο 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. 
Υτο 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. Scott Smith, J., and Hui, Y. H. 2004. Food processing, principles and applications. Blackwell 

publishing. 
8. Stumbo C.R (1973). Thermobacteriology in Food Processing. 2nd edition, Academic Press, 

New York. 
9. Thorne S. (1991). Food Irradiation. Elsevier Applied Science, London. 
10. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Handbook of Food Processing: Food Preservation. CRC 

Press, Taylor and Francis Group. 
11. 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. 

12. Νάηοσ, Ε. 2010. Επεξεργαςία Φροωίμων Φόμοσ Ι. Εκδόςεισ Interbooks. 
13. Ξπλοφκασ, Ι. 2004. Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ τροωίμων. ΕκδόςεισΥταμοφλθ. 
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Βαςικζσ Αρχζσ Ενόργανησ Χημικήσ Ανάλυςησ (ΕΤΤ4031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ4031 ΕΠΑΞΘΟΡ ΥΣΡΧΔΩΟ 4
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΕΟΡΤΓΑΟΘΥ ΧΘΞΙΜΘΥ ΑΟΑΝΧΥΘΥ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ  

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

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

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

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

 Οα γνωρίηει τθ κεωρία, τισ βαςικζσ αρχζσ, τθν οργανολογία και τισ εωαρμογζσ των 
θλεκτροχθμικϊν τεχνικϊν ανάλυςθσ.  

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;. 
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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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 Σροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι ςτθν ενόργανθ ανάλυςθ.  

 Υωάλματα και ςτατιςτικι επεξεργαςία αναλυτικϊν δεδομζνων. 

 Θλεκτροχθμικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ.  

 Σοτενςιομετρία. 

 Βολταμμετρία. 

 Μουλομετρία. 

 Φαςματοςκοπικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ. 

 Ξοριακι ωαςματομετρία ορατοφ/υπεριϊδουσ. 

 Ξοριακι ωαςματομετρίαυπερφκρου. 

 Φαςματοςκοπία RAMAN 

 Ξοριακι ωκοριςμομετρία.  

 Φαςματοςκοπίαπυρθνικοφμαγνθτικοφςυντονιςμοφ. 

 Φαςματομετρία ατομικισ απορροωιςεωσ και ατομικισ εκπομπισ. 

 Φαςματομετρία μαηϊν. 

 Χρωματογραωικζσ τεχνικζσ ανάλυςθσ. 

 Αζριοσ Χρωματογραωία.  

 Χγρι Χρωματογραωία.  

 Ιοντικι χρωματογραωία.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 
μζςα. 
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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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ 
κεωρίασ και επίλυςθ αςκιςεων-προβλθμάτων. 
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Nollet, M. L. L. (2000). Food Analysis by HPLC. Marcel Dekker Inc, New York. 
2. Rouessac, F., Rouessac, A. (2007). ChemicalAnalysis – 

ModernInstrumentationMethodsandTechniques. John Wiley and Sons Ltd, West Sussex. 
3. Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R. (2010). Αρχζσ Ενόργανθσ Ανάλυςθσ. Εκδόςεισ Μωςταράκθσ, 

Ακινα.  
4. Σαπαδογιάννθσ, Ι. Ο., Υαμανίδου, Β. (2001). Ενόργανθ Χθμικι Ανάλυςθ. Εκδόςεισ Σιγαςοσ. 

Θεςςαλονίκθ. 
5. Χατηθϊωάννου, Θ. Σ., Μουππάρθ, Ξ. Α. (1990). Ενόργανθ Ανάλυςθ. Εκδόςεισ Ε.Θ. Χατηθϊωάννου. 

Ακινα. 
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Βιοχημεία ΙΙ (ΕΤΤ4041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ4041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΡΧΘΞΕΙΑ ΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

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

οξζοσ. 
3. Οα μπορεί να περιγράωει τισ κφριεσ πορείεσ βιοςφνκεςθσ και καταβολιςμοφ των βιομορίων. 
4. Οα 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 

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
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απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 Σροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Γενικζσ αρχζσ μεταβολιςμοφ. Βαςικζσ ζννοιεσ βιοενεργθτικισ. Ξεταβολικόσ ζλεγχοσ. Ρ ρόλοσ 
του ATP 

 Ξεταβολιςμόσ υδατανκράκων 

 Γλυκόλυςθ. Αντιδράςεισ τθσ γλυκόλυςθσ 

 Θ τφχθ του πυροςταωυλικοφ οξζοσ ςε αναερόβιεσ ςυνκικεσ  

 Αλκοολικι ηφμωςθ 

 Ρξειδωτικζσ διαδικαςίεσ: Μφκλοσ του κιτρικοφ οξζοσ  και το μονοπάτι των ωωςωορικϊν πεντοηϊν 

 Ξεταωορά θλεκτρονίων και οξειδωτικι ωωςωορυλίωςθ 

 Θ αναπνευςτικι αλυςίδα  

 Βιοςφνκεςθ υδατανκράκων   

 Βιοςφνκεςθ διςακχαριτϊν 

 Ρ αναγωγικόσ κφκλοσ του C3    

 Βιοςφνκεςθ αμφλου και ςακχαρόηθσ ςτα ωφλλα των C3 ωυτϊν  

 Ξεταβολιςμόσ λιπιδίων   

 Ξεταβολιςμόσ αμινοξζων   

 Ξεταβολιςμόσ νουκλεοτιδίων - Βιοςφνκεςθ πρωτεϊνϊν  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 100 
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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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ 
κεωρίασ.  
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L.,Stryer, L. (2014). Βιοχθμεία. ITE-Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ. 
2. Clark, J., Switzer, R. (2007). Πειραματικι Βιοχθμεία. ΙΦΕ-Σανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Μριτθσ. 
3. Lehninger, Α. Nelson, D. Cox, M. (1993). Principles of Biochemistry. Worth Publ. Inc. 
4. Γεωργάτςοσ, Ι.Γ. (2005). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. Υ. Γιαχοφδθ& ΥΙΑ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθ. 
5. Δθμόπουλοσ, Μ.Α. - Αντωνοποφλου, Υ. (2009). Βαςικι Βιοχθμεία, Ακινα.  
6. Διαμαντίδθσ, Γ. (2007). Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία. UniversityStudioPress. Θεςςαλονίκθ. 
7. Ματινάκθσ, Σ. (2004). Βιοχθμεία. Εκδόςεισ Ζμβρυο, Ακινα.  
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Βαςικζσ Αρχζσ Μοριακήσ Βιολογίασ (ΕΤΤ4051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ4051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΞΡΤΙΑΜΘΥ ΒΙΡΝΡΓΙΑΥ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

ΓενικοφΧποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

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

 τθ δομι των νουκλεϊκϊν οξζων κακϊσ και τισ διαωορζσ μεταξφ του προκαρυωτικοφ και του 
ευκαρυωτικοφ χρωμοςϊματοσ, 

 τουσ βαςικοφσ μοριακοφσ μθχανιςμοφσ τθσ αντιγραωισ του DNA, τθσ μεταγραωισ, τθσ 
μετάωραςθσ και τθσ επιδιόρκωςθσ  του DNA, τθ ρφκμιςι τουσ και τισ διαωορζσ τουσ ςτο 
προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό κφτταρο, 

 τισ βαςικζσ πειραματικζσ μεκόδουσ με τισ οποίεσ απαντοφμε ςε ερωτιματα που άπτονται τθσ 
μοριακισ βιολογίασ και ςχετίηονται με τθν τεχνολογία του αναςυνδυαςμζνουDNA 
 

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;. 
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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… 
……. 

Νιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ρμαδικι εργαςία 
Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα αποτελείται μόνο από κεωρθτικό μζροσ. 
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι ςτθ Ξοριακι Βιολογία: Οουκλεϊκά οξζα, το DNAωσ κλθρονομικό υλικό, το κεντρικό 
δόγμα, ειςαγωγι ςτθν τεχνολογία αναςυνδυαςμζνουDNA 

 Δομι νουκλεϊκϊν οξζων 

 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  

 Ξεταγραωι και ρφκμιςι τθσ ςτουσ προκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ και ςτουσ ευκαρυωτικοφσ 
οργανιςμοφσ  

 Ξετάωραςθ: θ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν (ο γενετικόσ κϊδικασ, μεταωορικό RNA, ςτάδια) 

 Φο προκαρυωτικό και το ευκαρυωτικό χρωμόςωμα (δομι, μίτωςθ, μείωςθ, καρυότυποσ)  

 Βαςικζσ τεχνικζσ τθσ μοριακισ βιολογίασ που εωαρμόηονται ςτθν τεχνολογία αναςυνδυαςμζνου 
DNA: απομόνωςθνουκλεϊκϊν οξζων, μζκοδοι ανάλυςθσ νουκλεικϊν οξζων - 
θλεκτροωόρθςθ,ενηυμικζσ τεχνικζσ χειριςμοφ DNA – πζψθ με περιοριςτικζσ 
ενδονουκλεάςεσ,κλωνοποίθςθ, ςτφπωμα κατά Southern και κατά Northern, PCR, 
μεταλαξιγζνεςθ, αλλθλοφχιςθ DNA 

 Γενετικι ανάλυςθ ςτθ μοριακι βιολογία 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε 
1. PowerPoint 
2. Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 
3. Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ με παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 
 

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

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 
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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 

  

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι ι προωορικι δοκιμαςία θ 
οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
 
 
 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. TroppB.E.(2014). Βαςικζσ Αρχζσ Ξοριακισ Βιολογίασ. Ελλθνικι Ξετάωραςθ. Ακαδθμαϊκζσ 
Εκδόςεισ Ι. Ξπάςδρα& ΥΙΑ ΡΕ 

2. Ρμάδα ςυγγραωζων (2013). GenesVIII. Ελλθνικι Ξετάωραςθ. Ακαδθμαϊκζσ Εκδόςεισ Ξπάςδρα 
και ΥΙΑ ΡΕ. Αλεξανδροφπολθ  

3. Ρμάδα ςυγγραωζων (2015). Ξοριακι Βιολογία του Γονιδίου. Ελλθνικι Ξετάωραςθ. UTOPIA 
ΕΜΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΕΣΕ. 

4. Ρμάδα ςυγγραωζων (2018). Ξοριακι Βιολογία του Μυττάρου. Ελλθνικι Ξετάωραςθ. UTOPIA 
ΕΜΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΕΣΕ. 

5. Ρμάδα ςυγγραωζων (2018). Ξοριακι Μυτταρικι Βιολογία. Ελλθνικι Ξετάωραςθ. UTOPIA 
ΕΜΔΡΥΕΙΥ Ξ. ΕΣΕ. 
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Χημεία Τροφίμων (ΕΤΤ4061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΧΡΝΘ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ4061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
Ρ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΘΞΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ξε 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 αποτροπισ ανεπικφμθτων μεταβολϊν κατά τθν αποκικευςθ και τθν 
επεξεργαςία 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;. 
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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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Ανάλθψθ ευκυνϊν 

 Νιψθ Αποωάςεων 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ειςαγωγι ςτθ Χθμεία Φροωίμων. Ξελζτθ 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. Υφςταςθ και 
ιδιότθτεσ ςθμαντικϊν ομάδων τροωίμων. 
Εργαςτθριακό μζροσ : Σροςδιοριςμόσ υγραςία ςε τρόωιμα. Ενηυμικι αμαφρωςθ. Αντίδραςθ 
Maillard. Ξελζτθ οξείδωςθσ λιπαρϊν ουςιϊν.  Ανίχνευςθ ςακχάρων-διάκριςθ αναγόντων-μθ 
αναγόντων ςακχάρων. Ρξφτθτα τροωίμων.  Σροςδιοριςμόσ αρικμοφ ςαπωνοποίθςθσ. Φωτομετρικόσ 
προςδιοριςμόσ καωεΐνθσ. Σροςδιοριςμόσ αςκορβικοφ οξζοσ.  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.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 
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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 26 

Υυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων 

14 

ΦελικιΕξζταςθ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισμελζτθ 80 

  

φνολο Μαθήματοσ 150 
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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. 
Φο 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. 
Υτο 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 Φροωίμων, Ξπόςκου Δ. εκδόςεισ Γαρταγάνθσ (1997) 
2. Χθμεία Φροωίμων, H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle (Ελλθνικι μετάωραςθ), εκδόςεισ 

Φηιόλα (2007) 
3. Χθμεία Φροωίμων, Γ. Ηαμπετάκθσ, Σ. Ξαρκάκθ, Χ. Σροεςτόσ εκδόςεισ Υταμοφλθσ (2014) 
4. Χθμεία Φροωίμων (Φόμοσ Ι) - Β' ΕΜΔΡΥΘ, Μ. Υωλϊμοσ, (2011) 
5. Principles of Food Chemistry, J. de Man,PublisherSpringer-Verlag (1999) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 5ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Επεξεργαςία Τροφίμων ΙI (ΕΤΤ5011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ5011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΙI 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 4 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ 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: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Φο 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. Φαυτόχρονα, 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. 
Υτόχοσ 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 
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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. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

1. Οα 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. Οα γνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ μεταωοράσ και τισ νζεσ διεργαςίεσ (unitoperations) (μθ 
κερμικζσ) ςτθν επεξεργαςία τροωίμων ςε κεωρθτικό επίπεδο. 

3. Οα γνωρίηουν τισ διεργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι ενόσ τροωίμου 
4. Οα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ τροωίμων. 
5. Οα γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ ξιρανςθσ  
6. Οα γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαδικαςίασ απόςταξθσ 
7. Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 
1. Ωμικι κζρμανςθ 
2. Ακτινοβολίεσ ιονιςμοφ 
3. Ξικροκφματα 
4. Χπζρθχοι 
5. Χψθλζσ υδροςτατικζσ πιζςεισ 
6. Άλλεσ νζεσ μθ κερμικζσ μζκοδοι επεξεργαςίασ 
7. Σαλμικά θλεκτρικά πεδία,  
8. Ηυμϊςεισ,  
9. Φεχνολογία πολλαπλϊν εμποδίων. 
10. Πιρανςθ 
11. Εξϊκθςθ 
12. Απόςταξθ 
13. Εκχφλιςθ 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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. 

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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(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. Scott Smith, J., and Hui, Y. H. 2004. Food processing, principles and applications. Blackwell 

publishing. 
8. Stumbo C.R (1973). Thermobacteriology in Food Processing. 2nd edition, Academic Press, New 

York. 
9. Thorne S. (1991). Food Irradiation. Elsevier Applied Science, London. 
10. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Handbook of Food Processing: Food Preservation. CRC 

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

manufacturing processes. CRC Press, Taylor and Francis Group 
12. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ., και Υτρατάκοσ. 2014. Φεχνολογίεσ Επεξεργαςίασ Φροωίμων. Εκδόςεισ 

UniversityStudioPress. 
13. Νάηοσ, Ε. 2010. Επεξεργαςία Φροωίμων Φόμοσ Ι. Εκδόςεισ Interbooks. 
14. Νάηοσ, Ε. 2010. Επεξεργαςία Φροωίμων Φόμοσ ΙΙ. ΕκδόςεισInterbooks 
15. Ξπλοφκασ, Ι. 2004. Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ τροωίμων. ΕκδόςεισΥταμοφλθ. 

 
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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Ανάλυςη Τροφίμων (ΕΤΤ5021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ5021 ΕΠΑΞΘΟΡ ΥΣΡΧΔΩΟ 5
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΟΑΝΧΥΘ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 1 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 3 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ 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 (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

 Οα γνωρίηει τισ μεκόδουσ που εωαρμόηονται για αναλφςεισ και προςδιοριςμοφσ ςε τρόωιμα 
κακϊσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

 Οα γνωρίηει κζματα που ςχετίηονται με τθν αυκεντικότθτα των τροωίμων 

 Οα 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.  

 Οα ζχει αποκτιςει γνϊςεισ για τουσ ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται για 
εξαςωάλιςθ/πιςτοποίθςθ τθσ αςωάλειασ των τροωίμων από χθμικοφσ κινδφνουσ όπωσ 
ωυτοωάρμακα, βαρζα μζταλλα, ρυπαντζσ, τοξίνεσ κ.α. 

 Οα ζχει αποκτιςει γνϊςεισ για τθν ανίχνευςθ τθσ νοκείασ των τροωίμων 

 Οα ζχει αναπτφξει ικανότθτεσ για τθν βιβλιογραωικι αναηιτθςθ των κατάλλθλων αναλυτικϊν 
μεκόδων για τρόωιμα/αναλφτεσ 
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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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ρμαδικι Εργαςία 

 Νιψθ αποωάςεων 

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

 Σροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό και εργαςτθριακό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Ειςαγωγι-Σρότυπα-Δειγματολθψία και προετοιμαςία των δειγμάτων-Βακμονόμθςθ-Αξιοπιςτία 
Αναλφςεων  

 Ξζκοδοι χρθςιμοποιοφμενοι για τρόωιμα και προϊόντα ενδιαωζροντοσ (ελαιόλαδο, κρζασ, 
ωροφτα, χυμοί, δθμθτριακάκλπ) 

 Σροςδιοριςμοί υγραςίασ, τζωρασ και μετάλλων ςε τρόωιμα 

 Διακλαςιμετρία 

 Σολωςιμετρία 

 Σοτενςιομετρία 

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

 Σροςδιοριςμόσ Αρωματικϊν Υυςτατικϊν Φροωίμων με SPME και GC-MS 

 Σροςδιοριςμόσ υπολειμμάτων γεωργικϊν ωαρμάκων με GC 

 Σροςδιοριςμόσ μυκοτοξινϊν ςε τρόωιμα 

 Σροςδιοριςμόσ νοκείασ ςε τρόωιμα 

 Σροςδιοριςμό κατανομισ μεγζκουσ ςωματιδίων ςε τρόωιμα 

 Σροςδιοριςμόσ ςακχάρων με HPLC 

 Σροςδιοριςμόσ ωαινολικϊν ενϊςεων με HPLC 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 
μζςα 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ 
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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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 13 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 39 

Υυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων 

44 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται μζςω γραπτϊν εργαςιϊν - αναωορϊν 
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων που πραγματοποιοφνται 
κατά τθ διάρκεια του εξαμινου και  εξζταςθ ςτο τζλοσ του 
εξαμινου.  
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 50% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ των γραπτϊν 
εργαςιϊν-αναωορϊν και κατά 50% ο βακμόσ τθσ τελικισ 
εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Εργαςτθριακζσ ςθμειϊςεισ 
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Συςκευαςία Τροφίμων (ΕΤΤ5031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ5031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 1 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ 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 ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

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

 Φισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων.  

 Φα χαρακτθριςτικά τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων.  

 Φισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων.  

 Φα βαςικά υλικά ςυςκευαςίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτα τρόωιμα και τισ ιδιότθτεσ τουσ 
(χαρτί, χαρτόνι, μζταλλα, γυαλί, πλαςτικά).  

 Φθν αςθπτικι ςυςκευαςία, τθ ςυςκευαςία τροποποιθμζνθσ ατμόςωαιρασ, και τθν ενεργό 
και ζξυπνθ ςυςκευαςία. 

 Φισ προδιαγραωζσ των μζςων ςυςκευαςίασ. 

 Φθ νομοκεςία για τα υλικά ςυςκευαςίασ. 

 Φθ ςπουδαιότθτα των γραωικϊν τθσ ςυςκευαςίασ ςτισ εξαγωγζσ.  

 Φισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςιμανςθσ των ςυςκευαςιϊν των τροωίμων. 
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 Φισμεκόδουσςιμανςθσ. 

 Φα υλικά, τθ μορωι και το περιεχόμενο τθσ ετικζτασ τθσ ςυςκευαςίασ.  

 Φθν πράςινθ Βοφλα τθν κακαρι ποςότθτα του περιεχομζνου, το οικολογικό ςιμα ΕΕ και 
τουσ γραμμωτοφσ κϊδικεσ.  

 Φθν 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 Νειτουργίεσ τθσ ςυςκευαςίασ τροωίμων 

 Επινόθςθ και επιλογι νζων μορωϊν ςυςκευαςίασ τροωίμων 

 Υυμβολι τθσ ςυςκευαςίασ ςτθ ςυντιρθςθ των τροωίμων 

 Αλλθλεπιδράςεισ ςυςκευαςίασ-τροωίμου 

 Σλαςτικι ςυςκευαςία 

 Ξεταλλικι ςυςκευαςία 

 Γυάλινθςυςκευαςία 

 Χάρτινθςυςκευαςία 

 Αςθπτικι ςυςκευαςία 

 Υυςκευαςία τροποποιθμζνθσ ατμόςωαιρασ 

 Ενεργόσςυςκευαςία 

 Ζξυπνθ ςυςκευαςία 

 Οομοκετικό πλαίςιο για υλικά και μζςα ςυςκευαςίασ τροωίμων 

 Διάρκεια ηωισςυςκευαςμζνων προϊόντων 
Εργαςτιριο 
Φο εργαςτιριο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ: 

 Υυςκευαςία τροωίμων. Υκοπόσ, ςτόχοι, πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα. 

 Χλικά ςυςκευαςίασ. Διάκριςθ ςυςκευαςιϊν τροωίμων ανάλογα με το ςκοπό τον οποίο 
επιτελοφν. 

 Σλαςτικά υλικά ςυςκευαςίασ.Ρι κυριότεροι τφποι πολυμερϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
ςυςκευαςίατροωίμων. Φαυτοποίθςθ πολυμερϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ. 

 Χάρτιναυλικά ςυςκευαςίασ. Είδθ χαρτιοφ/χαρτονιοφκαι εωαρμογζσαυτϊν ςτθ ςυςκευαςία 
τροωίμων. 

 Ξεταλλικά υλικά ςυςκευαςίασ. Φα κυριότερα μζταλλα που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
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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. Χποχρεωτικζσ ενδείξεισ τθσ επιςιμανςθσ. 

 Υυμβολογίεσ 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. 

Υτθν 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 Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ 13 

Υυγγραωι εργαςτθριακϊν 
εκκζςεων 

33 

Φελικι Εξζταςθ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 1 

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 

Θ γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ.  
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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. Ahvenainen, R., (ed.), (2003). "Novel food packaging techniques", Woodhead Publishing Ltd., 
Cambridge. 

2. Blakistone, B.A., (ed), (1998). “Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging of 
Foods”, 2nd edition, Blackie Academic & Professional, London. 

3. Brody, A.L. and Marsh, K.S., (eds.), (1997). “The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology”, 
2nd edition, John Wiley & Sons Inc., New York 

4. Canadian Food Inspection Agency. “Metal Can Defects. Identification and Classification 
Manual”, Canadian Food Inspection Agency, Government of Canada, 1997 

5. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ (2002). Βιοδιαςπϊμενα ι Βιοαποικοδομιςιμα Σολυμερι και Εωαρμογζσ 
τουσ ςτθ Υυςκευαςία Φροωίμων. 

6. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ. και Ν. Ξποςνζα. (2001). Υτοιχεία τεχνολογίασ, μεταποίθςθσ και 
ςυςκευαςίασ τροωίμων. University Studio Press. Θεςςαλονίκθ. 

7. Ηαμπετάκθσ, Γ., (2002). “Φο PET (PolyethyleneTerephethalate) ςτθ Υυςκευαςία Ξπφρασ”.  
8. Μαρακαςίδθσ, Ο. Γ., (1999). “Μυτιοποιία, Χάρτινα διπλωτά και ςτθμζνα κουτιά, Χαρτοκφλακεσ 

αςθπτικισ ςυςκευαςίασ, Ξεταλλικά κουτιά, Χαρτοκιβϊτια” Εκδόςεισ ΙΩΟ, Ακινα 
9. Ξπλοφκασ, Ι. Γ. (2004). Υυςκευαςία τροωίμων. Εκδόςεισ Υταμοφλθ. Ακινα. 
10. Σαπαδάκθσ, Υ. (2010). Υυςκευαςία τροωίμων. Εκδόςεισ Φηιόλα. Ακινα.  
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Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (ΕΤΤ5041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ5041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Ξε 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 
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), 
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 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… 
……. 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Υθμαςία τθσ μικροβιολογίασ τροωίμων. Ιςτορικι αναδρομι 

 Ρ ρόλοσ των μικροοργανιςμϊν ςτα τρόωιμα 

 Μφριεσ κατθγορίεσ μικροοργανιςμϊν που απαντϊνται ςτα τρόωιμα 

 Σθγζσ και τρόποι επιμόλυνςθσ μόλυνςθσ των τροωίμων με μικροοργανιςμοφσ.  

 Ξζκοδοι εντοπιςμοφ και απαρίκμθςθσ διαωόρων μικροβιακϊν ομάδων ςτα τρόωιμα (κλαςςικζσ 
και ταχείεσ μζκοδοι) 

 Χαρακτθριςτικά τθσ μικροβιακισ ανάπτυξθσ ςτα τρόωιμα 

 Ενδογενείσ και εξωγενείσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τον ρυκμό ανάπτυξθσ τθν μικροβιακι 
ανάπτυξθ ςτα τρόωιμα 

 Ξεταβολιςμόσ των μικροοργανιςμϊν και επίδραςθ ςτα ςυςτατικά των τροωίμων  

 Μυριότερα βακτιρια που ςχετίηονται με τα τρόωιμα  

 Υποριογόνα βακτιρια και θ ςθμαςία τουσ ςτθ βιομθχανία τροωίμων.  

 Μυριότερεσ ηφμεσ που ςχετίηονται με τα τρόωιμα  

 Μυριότεροι 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.)  
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων 
PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ 

26 

Υυγγραωι 
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. 

 
Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων 
ςφντομθσ απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ 
επιλογισ.  
Υτο 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. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Harrigan W.F. (1998) Laboratory methods in food microbiology, Academic Press. 
2. Hutkins R.W. (2006) Microbiology of Fermented Foods: A Modern Approach, Wiley-Blackwell  
3. Jay J.M, Loessner M.J, Golden D.A. (2006) Modern food microbiology 7th Ed. Springer. 
4. Keweloh (2013) Ξικροβιολογία και Χγιεινι Φροωίμων, Εκδ. Υτζλλα Σαρίκου και ΥΙΑ ΡΕ. 
5. Montville T.J., Matthews K.R. (2008) Food microbiology: an introduction 2nd Ed., ASM Press. 
6. MontvilleT.J., MatthewsK.R. (2010) ΞικροβιολογίαΦροωίμων, Εκδ. Υτζλλα Σαρίκου και ΥΙΑ ΡΕ. 
7. Ξπαλατςοφρασ Γ. (2006) Ξικροβιολογία Φροωίμων, Εκδ. Ζμβρυο  
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Φυςικζσ Διεργαςίεσ Τροφίμων II (ΕΤΤ5051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ5051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΧΥΙΜΕΥ ΔΙΕΤΓΑΥΙΕΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Φο μάκθμα αποτελεί μια εμβάκυνςθ ςε βαςικζσ ζννοιεσ των ωυςικϊν διεργαςιϊν τροωίμων και ςτισ 
επιδράςεισ των παραμζτρων μθχανικισ ςτθν ποιότθτα τροωίμων γενικότερα. Φαυτόχρονα, 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. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

 Οα 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. 

 Οα εωαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τουσ νόμουσ τθσ μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ και τθσ 
μάηασ ςτισ διεργαςίεσ τθσ Ξθχανικισ Φροωίμων.  

 Οα εωαρμόηουν και να επιλφουν τα κατάλλθλα ιςοηφγια μάηασ και ενζργειασ των ανωτζρω 
διεργαςιϊν.  
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 Οα κατανοοφν τουσ μθχανικοφσ διαχωριςμοφσ και να προςδιορίηουν τισ παραμζτρουσ που 
επθρεάηουν τθν καλι λειτουργία του χρθςιμοποιοφμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.  

 Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

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

2. Ξθχανικζσ 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. Ξείωςθ μεγζκουσ 
8. Ψφξθ-κατάψυξθ 
9. Ακτινοβόλθςθ 
10. Φαινόμενα μεταωοράσ μάηασ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

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

and Hall. 
3. McCabe, W.L., andSmith, J.C. 2002. Φυςικζσ διεργαςίεσ Χθμικισ Ξθχανικισ, Εκδόςεισ Φηιόλα, 

Θεςςαλονίκθ. 
4. Singh, R.P., and Heldman, D.R. 2018. Ειςαγωγι ςτθ Ξθχανικι Φροωίμων. Εκδόςεισ Σαριςιάνου. 
5. Varzakas, T., and Tzia, C. (eds.) 2015. Food Engineering Handbook. Food Process Engineering. 

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

Fundamentals. CRC Press, Taylor and Francis Group. 
7. Ναμπρόπουλοσ, Α.Ε., και Ανζςτθσ, Υ.Ε. 2005. Ξθχανικζσ και κερμικζσ διεργαςίεσ τροωίμων. 

ΕκδόςεισΣφλεσ. 
8. Σαςπαλάσ, Μ. 1993. Ξετάδοςθ κερμότθτασ, Εκδόςεισ Υαλονικίδθ, Θεςςαλονίκθ. 
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Σχεδιαςμόσ και Εξοπλιςμόσ Βιομηχανίων Τροφίμων (ΕΤΤ5061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ5061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΜΑΙ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι ι  

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

 Οα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ για τθν αδειοδότθςθ των μονάδων επεξεργαςίασ τροωίμων . 

 Οα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθροφν τα οικόπεδα που εγκακίςτανται οι 
μονάδεσ επεξεργαςίασ τροωίμων. 

 Οα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθροφν οι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ που 
ωιλοξενοφν μονάδεσ επεξεργαςίασ τροωίμων. 

 Οα γνωρίηει τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ που πρζπει να διακζτει μία μονάδα επεξεργαςίασ 
τροωίμων.  

 Οα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθρεί ο εξοπλιςμόσ που  χρθςιμοποιείται από 
μονάδεσ επεξεργαςίασ  τροωίμων  

 Οα γνωρίηει τισ προδιαγραωζσ που πρζπει να τθροφν τα μθχανιματα που κα 
χρθςιμοποιοφνται από τισ μονάδεσ  

 Οα μπορεί να ςυντάςςει τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ  
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 Οα μπορεί να ςυντάςςει διάγραμμα ροισ με τισ παραγωγικζσ διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν 
κατά τθν επεξεργαςία των τροωίμων  

 Οα γνωρίηει τισ απαιτιςεισ υγιεινολογικοφ και αςθπτικοφ ςχεδιαςμοφ 

 Οα γνωρίηει τισ απαιτιςεισ υγιενισ για τον ςχεδιαςμό μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 Οα γνωρίηει τουσ Μανόνεσ Ρρκισ Βιομθχανικισ και Χγιεινισ Σρακτικισ βιομθχανιϊν 
τροωίμων 

 Οα γνωρίηει τισ Αρμοδιότθτεσ υπευκφνου εργαςιακισ αςωάλειασ/τεχνικοφ αςωαλείασ ςε 
βιομθχανικι μονάδα. Ρρκόσ ςχεδιαςμόσ μθχανθμάτων, χϊρων παραγωγισ, και 
εργαςτθρίων ϊςτε να διαςωαλίηεται θ εργαςιακι αςωάλεια. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςε 
κζματα εργαςιακισ αςωάλειασ. Σροςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ για τθν αςωάλεια του 
προςωπικοφ. Χρωματικοί ςυμβολιςμοί κινδφνων. Οομοκεςία αςωάλειασ εργαςίασ. 
Μίνδυνοι από θλεκτροπλθξία. Συραςωάλεια, διαδικαςίεσ διάςωςθσ, πρϊτεσ βοικειεσ 

 Οα γνωρίηει τθν Χγιεινι-Μακαριςμό 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα αποτελείται μόνον από κεωρθτικό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Οομοκεςία αδειοδοτιςεων 

 Σροδιαγραωζσ οικοπζδων  

 Σροδιαγραωζσ  δαπζδων  

 Σροδιαγραωζσ εξωτερικϊν τοιχίων  

 Σροδιαγραωζσ εςωτερικϊν τοιχίων  

 Σροδιαγραωζσ οροωϊν  

 Σροδιαγραωζσ εξοπλιςμοφ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων (πόρτεσ, παράκυρα, φδρευςισ 
αποχζτευςθσ  κλπ )  

 Ματθγορίεσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (παραγωγικόσ, βοθκθτικόσ κλπ)  

 Σροδιαγραωζσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  

 Υχεδιαςμόσ παραγωγικισ διαδικαςίασ  

 Διάγραμμα ροισ παραγωγικισ διαδικαςίασ  

 ΕπΚςκεψθ ςε μονάδα παραγωγισ τροωίμων , ςχεδιαςμόσ διεργαςιϊν παραγωγισ … 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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. 
Φο 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.  
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 70% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του 
κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ και κατά 30% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αρβανιτογιάννθσ,  Ι. 2006: ISO 22000 Σαρουςίαςθ και ερμθνεία ΕΦΕΦ: Ρδθγοί πρακτικισ υγιεινισ 
για τισ επιχειριςεισ τροωίμων 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/practice_guides?par=GUIDES 

2. Μαλογρίδου Βαςιλειάδου (1999)  : Μανόνεσ για τθν ορκι υγιεινι πρακτικι ςτισ βιομθχανίεσ 
τροωίμων  

3. ΦΕΜ 143
Α
 2011, ΦΕΜ 68

Α
 2005, ΦΕΜ 174

Α
 2013 

 
 
  

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/practice_guides?par=GUIDES
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 6ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ (ΕΤΤ6011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ6011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Ξε 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, 

 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 
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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 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό. 
Σεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Ξικροβιολογικοί δείκτεσ και μικροβιολογικά κριτιρια ςτθν ποιότθτα των τροωίμων 

 Ξικροβιακι αλλοίωςθ των τροωίμων – Τόλοσ 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 

 Θεωρία των πολλαπλϊν εμποδίων- Σαραδείγματα εωαρμογισ   

 Φροωιμογενείσ λοιμϊξεισ: υπεφκυνοι μικροοργανιςμοί και τα χαρακτθριςτικά τουσ, αίτια που τισ 
προκαλοφν, κλινικά ςυμπτϊματα, αντιμετϊπιςθ. 

 Ωωζλιμα βακτιρια που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ηυμϊςεισ των τροωίμων - Ξικροβιολογία 
τροωίμων ηφμωςθσ – Μαλλιζργειεσ εκκινθτζσ 

 Σροβιοτικοί μικροοργανιςμοί και επίδραςθ ςτθν υγεία του ανκρϊπου 

 Σαραγωγι μικροβιακϊν μεταβολιτϊν για χριςθ ςτθ βιομθχανία τροωίμων (ζνηυμα, αλκοόλεσ, 
οξζα κ.ά) 

 

 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων 
PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι 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 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.  
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και 
δθμόςια παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ 
(προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Harrigan W.F. (1998) Laboratory methods in food microbiology, Academic Press. 
2. Hutkins R.W. (2006) Microbiology of Fermented Foods: A Modern Approach, Wiley-Blackwell 
3. Jay J.M, Loessner M.J, Golden D.A. (2006) Modern food microbiology 7th Ed. Springer. 
4. Keweloh (2013) Ξικροβιολογία και Χγιεινι Φροωίμων, Εκδ. Υτζλλα Σαρίκου και ΥΙΑ ΡΕ. 
5. Labbé R.G., García S. (2013) Guide to Foodborne, Wiley-Blackwell 
6. Montville T.J., Matthews K.R. (2008) Food microbiology: an introduction 2nd Ed., ASM Press. 
7. MontvilleT.J., MatthewsK.R. (2010) ΞικροβιολογίαΦροωίμων, Εκδ. Υτζλλα Σαρίκου και ΥΙΑ ΡΕ. 
8. Ξπαλατςοφρασ Γ. (2006) Ξικροβιολογία Φροωίμων, Εκδ. Ζμβρυο  
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Επιςτήμη και Τεχνολογία Φροφτων και Λαχανικϊν I (ΕΤΤ6021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ6021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΧΦΩΟ ΜΑΙ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ 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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό)  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Φο 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. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να 
γνωρίηουν: 

 Φο ρόλο τθσ αναπνοισ και τθσ διαπνοισ των οπωροκθπευτικϊν.  

 Φορόλοτου αικυλενίου.  

 Φα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των ανεπικφμθτων επιδράςεων από το αικυλζνιο και τθσ 
βιοςφνκεςθσ του αικυλενίου ςτθ μεταςυλλεκτικι μεταχείριςθ  των  προϊόντων  και  ςτθν  
ζνταςθ  των  απωλειϊν.  

 Φουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν παραγωγι του αικυλενίου από ωροφτα και λαχανικά 
μετά τθ ςυγκομιδι.  
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 Φθν επίδραςθ αικυλενίου  ςτθ  μεταςυλλεκτικι  ηωι  ωροφτων  και λαχανικϊν. Χριςθ του 
αικυλενίου για τεχνθτι ωρίμανςθ και για αποπραςινιςμό καρπϊν. 

 Φθν ζννοια τθσ ποιότθτασ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Φα 
κριτιρια ςυλλεκτικισωριμότθτασ των οπωροκθπευτικϊν.  

 Φο ρόλο τθσ κερμοκραςίασ, του οξυγόνου και του CΡ2 ςτθ ςυντθρθςιμότθτα και τθ 
διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ.  

 Φθν τεχνολογία ψφξθσ και τισ βαςικζσ αρχζσ  λειτουργίασ  και  ελζγχου  των  ψυκτικϊν 
καλάμων.  

 Φισ τεχνικζσ και ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ ανά προϊόν.  

 Φον απαραίτθτο μθχανολογικό εξοπλιςμό για κοινά ψυγεία, για ελεγχόμενθ ατμόςωαιρα 
και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν.  

 Φθν τροποποιθμζνθ ατμόςωαιρα και τισ τεχνικζσ και ςυνκικεσ πρόψυξθσ.  

 Φισ ςυνκικεσ και τα προβλιματα κατά τθ μεταωορά των οπωροκθπευτικϊν  προσ  τισ  
αγορζσ  του  εςωτερικοφ  και  του εξωτερικοφ.  

 Φο αςυμβίβαςτο ςτθ ςυντιρθςθ και τθ μεταωορά και τα μζςα μεταωοράσ. 

 Φισ 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 Γενικι κεϊρθςθ τθσ μεταςυλλεκτικισ βιολογίασ και τεχνολογίασ των οπωροκθπευτικϊν 
προϊόντων  

 Μριτιρια ςυλλεκτικισ ωριμότθτασ 

 Σοιότθτα οπωροκθπευτικϊν 

 Χειριςμοί μετά τθ ςυγκομιδι-προετοιμαςία για τθν αγορά-διαλογι-ςυςκευαςία 

 Φο αικυλζνιο και ο ρόλοσ του ςτθ μεταςυλλεκτικι ωυςιολογία 

 Διαπνοι, απϊλειεσ βάρουσ και ο παράγοντασ τθσ υγραςίασ 

 Ψφξθ των οπωροκθπευτικϊν  

 Υυντιρθςθ των οπωροκθπευτικϊν  

 Υυντιρθςθ των οπωροκθπευτικϊν με ελεγχόμενθ ι τροποποιθμζνθ ατμόςωαιρα  

 Ξεταωορζσ ωροφτων και λαχανικϊν 

 Φυςιολογικζσ ανωμαλίεσ 

 Χειριςμοί για αντιμετϊπιςθ μεταςυλλεκτικϊν αςκενειϊν 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φελικι 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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και 
επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ 
γραπτισ δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

5. Joshi V.K., and L.R. Verma. (2002).“Postharvest Technology of Fruits and Vegetables”. Indus 
Publishing Company.  

6. Mitra. S. K., (1997) “Postharvest Physiology and Storage of Tropical and Subtropical Fruits”. CABI 
Publishing  

7. 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  

8. 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. 

9. Βαςιλακάκθσ Ξ. (2006). Ξεταςυλλεκτικι ωυςιολογία – μεταχείριςθ οπωροκθπευτικϊν και 
τεχνολογία. Εκδόςεισ Γαρταγάνθ. Θεςςαλονίκθ. 
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10. Σάςςαμ, Χ. και Φςαντίλθ Ε. (1995). Ξεταςυλλεκτικι μεταχείριςθ καρπϊν και λαχανικϊν. 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Εκδόςεισ Γ.Σ.Α. Ακινα. 

11. Υωακιωτάκθσ, Ε. (1995). Ξεταςυλλεκτικι ωυςιολογία και τεχνολογία νωπϊν 
οπωροκθπευτικϊν προϊόντων. Εκδόςεισ Typo Man. Θεςςαλονίκθ, ςελ. 381. 
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Επιςτήμη και Τεχνολογία Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικϊν Προϊόντων Ι (ΕΤΤ6031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ6031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΥ ΜΑΙ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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, 
• τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ του γάλακτοσ. 

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… 
……. 

Νιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ρμαδικι εργαςία 
Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Υφςταςθ και δομι του γάλακτοσ  

 Ζκκριςθ του γάλακτοσ και βιοςφνκεςθ των ςυςτατικϊν του 

 Υυςτατικά 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 

 Σαράγοντεσ 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) 

 Ξικροοργανιςμοί νωποφ γάλακτοσ (πθγζσ μόλυνςθσ – ανάπτυξθ και μεταβολικι δραςτθριότθτα 
– παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ανάπτυξι των μικροοργανιςμϊν, ζλεγχοσ για μαςτίτιδεσ – 
προςδιοριςμόσ αντιβιοτικϊν) 

 Οομοκετικζσ 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)  

 Ξζκοδοι 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 
και κολοβακτθριοειδϊν) 

Υτο 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 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 Ξακιματοσ 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. 
Φο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
Φο 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. 
Υτο 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. Tamine A. (2009). Milk Processing and Quality Management, Wiley-Blackwell  
2. Walstra P, Wouters P., Geurts TJ (2005). Dairy Science and Technology 2nd Edition, CRC Press 
3. Μαμιναρίδθσ Υ., Ξοάτςου Γ. (2009). Γαλακτοκομία, Εκδ. Ζμβρυο 
4. Μεχαγιάσ Χ. (2011). Γάλα, Επιςτιμθ, Φεχνολογία και Ζλεγχοι Διαςωάλιςθσ Σοιότθτασ, Εκδ. Ξαρία 

Σαρίκου και ΥΙΑ 
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Συςτιματα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και Διαχείριςθ Αποβλιτων Βιομθχανίων 
Τροφίμων (ΕΤΤ6041) 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ6041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ 
ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Υτθν φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ  
των προτφπων διαχείριςθσ περιβαλλοντικισ ποιότθτασ και οι λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ που διζπουν 
Φισ βιομθχανίεσ τροωίμων και τρόποι διαχείριςθσ των αποβλιτων των βιομθχανιϊν τροωίμων. 
Ξετά 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 Χγείασ. 

 Οα αξιοποιοφν μζςα από ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και κυκλικισ οικονομίασ τα 
απόβλθτα των βιομθχανιϊν τροωίμων. 

 να ςχεδιάηουν, αναπτφςςουν, βελτιϊνουν και εωαρμόηουν Υυςτιματα Σεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ με ζμωαςθ ςτισ βιομθχανίεσ τροωίμων.  
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 να ςυντάςουν ορκολογικά τθν περιβαλλοντικι πολιτικι μιασ εταιρείασ.  

 να προςδιορίηουν τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ για τθν εωαρμογι ενόσ Υυςτιματοσ 
Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ.  

 να εντοπίηουν τισ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ πλευρζσ και επιπτϊςεισ.  

 να ςχεδιάηουν και διενεργοφν επικεωριςεισ ςε Υυςτιματα Σεριβαλλοντικισ 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 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

 Ανάπτυξθ και Σεριβάλλον 

 Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και περιβαλλοντικι διαχείριςθ 

 Σεριβαλλοντικι πολιτικι 

 Υυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ΥΣΔ) 

 Υφςτθμα EMAS (Environmental Management System) 

 ISO 14001 

 Θεςμόσ των Σεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

 Φο Ευρωπαϊκό οικολογικό ςιμα 

 Υχεδιαςμόσ και εωαρμογι ΥΣΔ 

 Νειτουργικζσ διαδικαςίεσ ενόσ ΥΣΔ 

 Εςωτερικόσ περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ επιχειριςεων 

 Σεριβαλλοντικι Διλωςθ, Επαλικευςθ – Σιςτοποίθςθ 

 Σεριβαλλοντικόσ ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ 

 Αξιοποίθςθ αποβλιτων γεωργικϊν βιομθχανιϊν και βιομθχανιϊν τροωίμων - μελζτεσ 
περίπτωςθσ 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 
1. Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint 
2. Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 
3. Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι 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.   
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 
παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Aρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ., Ευςτρατιάδθσ, Ξ.Ξ. και Ξπουντουρόπουλοσ, Ι.Δ. (2000). ISO 9000 - ISO 
14000: παρουςίαςθ ανάλυςθ πρότυπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ & περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 
Προςαρμογι ςτθ βιομθχανία τροφίμων & ποτϊν, UniversityStudioPress, Θεςςαλονίκθ. 

2. Διεκνζσ Σρότυπο ΕΟ ISO 14001 – Υφςτθμα Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ – Σροδιαγραωζσ και 
Ρδθγίεσ Εωαρμογισ. 
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3. Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ. 761/2001 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 19
θσ

 
Ξαρτίου 2001 για τθν εκοφςια ςυμμετοχι οργανιςμϊν ςε κοινοτικό ςφςτθμα οικολογικισ 
διαχείριςθσ και οικολογικοφ ελζγχου (EMAS). 

4. Ρδθγοί EMAS 01, 02, 03, 04 ,05 ,06 ,07 ,08, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Γενικι Διεφκυνςθ 
Σεριβάλλοντοσ. 

Ξενόγλωςςη : 
1. “ECOS Management Guide”, Euro Info Center, ARCADIS IMD, 1997 
2. Διαδίκτυοhttp://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaflets/emasleaflet_en.pdf 

3. Διαδίκτυο www.ypeka.gr 

 

 

 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaflets/emasleaflet_en.pdf
http://www.ypeka.gr/


119 
 

Βιολογία Αμπζλου και Στοιχεία Αμπελογραφίασ (ΕΤΤ6051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ6051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΡΝΡΓΙΑ ΑΞΣΕΝΡΧ ΜΑΙ ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΑΞΣΕΝΡΓΤΑΦΙΑΥ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Ρ 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 
κατανοιςουν τθ ςθμαςία όλων αυτϊν για τθν παραγωγι επαρκϊν και ποιοτικϊν αμπελοοινικϊν 
προϊόντων. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ κα ζχει:  

 Ματανοιςει τθ μορωολογία και ανατομία των διαωόρων οργάνων του ωυτοφ τθσ αμπζλου και 
το ρόλο τουσ για τθν παραγωγι αμπελοοινικϊν προϊόντων. 

 Ματανοιςει τον ετιςιο κφκλο βλάςτθςθσ, τα ωαινολογικά ςτάδια και τθν ωυςιολογικι βάςθ  

 αυτϊν  

 Ματανοιςει τθν  εγκατάςταςθ παραγωγικοφ αμπελϊνα και τουσ παράγοντεσ που τθν 
επθρεάηουν • Ματανοιςει τθ ςθμαςία των κλαδεμάτων μόρωωςθσ και καρποωορίασ των 
πρζμνων και τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθν αμπελοκομικι πράξθ 

 Ματανοιςει τθ ςθμαςία των παραγόντων που διαμορωϊνουν το terroir και τα ιδιαίτερα 
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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 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ: 
Φο 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. Ιδιαίτερθ 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 

 Φφποι διαμόρωωςθσ και κλαδεφματα 

 Σαραγωγικά ςχιματα και τρόποι καλλιζργειασ 

 Σοικιλιακό δυναμικό εκνικό και παγκόςμιο 

 Υτοιχεία αμπελογραωίασ και οι διακριτά χαρακτθριςτικά ταξινόμθςθσ κυριότερων 
ποικιλιϊν 

 Υφγχρονεσ 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 (ΣΡΣ, ΣΓΕ), terroirαμπελοοινικϊν προϊόντων 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςτο αμωικζατρο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε.: 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 

Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων 
PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι 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.   
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) 
και δθμόςια παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ 
(προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.  Gerling C. 2015. Environmentally Sustainable Viticulture.Practices and Practicality. CRC Press.   
2. Gladstones J. 1992. Viticulture and Environment. Winetitles  
3. Gladstones J.2011. Wine, Terroir and Climate Change 
4. Johnson,H. and Robinson, J. 2013. The World Atlas of Wine. 8th Edition  
5. Skeltno, S.  2009. Viticulture: An introduction to commercial grape growing for wine production  
6. Υταυρακάκθσ, Ξ.Ο. 2010. Αμπελογραωία, Εκδ. Φροπι 
7. Υταυρακάκθσ, Ξ.Ο. 2013. Αμπελουργία. Εκδ. Φροπι  
Υυναωιεπιςτθμονικάπεριοδικά:   
Vitis. American Journal of Enology and Viticulture   
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Οινολογία Ι (ΕΤΤ6061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ6061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΙΟΡΝΡΓΙΑ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει: 

 Οα γνωρίηει τθ χθμικι ςφςταςθ του γλεφκουσ και του οίνου. 

 Οα γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ και τισ διαωορζσ των διαωόρων τφπων οινοποίθςθσ. 

 Οα γνωρίηει τα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά των μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται 
ςτουσ διαωορετικοφσ τφπουσ οινοποίθςθσ. 

 Οα γνωρίηει τα προβλιματα που παρατθροφνται κατά τθν οινοποίθςθ και πωσ να τα 
αντιμετωπίηει 

 Οα γνωρίηει τουσ προςδιοριςμοφσ και τισ διορκϊςεισ που πρζπει να κάνει για να επιτφχει 
ποιοτικό τελικό προϊόν. 

 Οα 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. 
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 Οα γνωρίηει τθ νομοκεςία που διζπει τθν παραγωγι και διακίνθςθ του οίνου και των 
οινικϊν προϊόντων.  

 Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ρμαδικι Εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

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

 Σροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Υφςταςθ ςταωυλισ 

 Υφςταςθ του γλεφκουσ 

 Διορκϊςεισ ςτο γλεφκοσ 

 Αλκοολικι ηφμωςθ 

 Νευκι οινοποίθςθ  

 Ερυκρι οινοποίθςθ 

 Ειδικζσ τεχνικζσ οινοποίθςθσ 

 Υφςταςθ του οίνου 

 Ξθλογαλακτικι ηφμωςθ 

 Σαλαίωςθ οίνων 

 Αςκζνειεσ – κολϊματα οίνων 

 Διαφγαςθ, κολλάριςμα, παςτερίωςθ, εμωιάλωςθ οίνων 

 Οομοκεςία 

 Αποςτάγματα 

 Σαραγωγι αλκοολοφχων ποτϊν 

 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (μετριςεισ ςτο γλεφκοσ, παρακολοφκθςθ αλκοολικισ ηφμωςθσ, 
μετριςεισ-διορκϊςεισ, μετριςεισ ςτουσ οίνουσ  παραςκευι τςίπουρου)  

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Υυγγραωι 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. 
Φο 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.  
Υτο 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. BoultonB. R., SingletonL. V., BissonF. L., KunkeeE. R. (2018), Οινολογία-
ΒαςικζσΑρχζσκαιΜζκοδοιΟινοποίθςθσ, BROKENHILLPUBLISHERSLTD 

2. Jackson, R.S. (2008).Wine Science: Principles and Applications. Elsevier. 
3. Υουωλερόσ, Θ.Ε. (2015). Οινολογία. Επιςτιμθ και Τεχνογνωςία. Ζκδοςθ Θ.Ε. Υουωλερόσ, 

Θεςςαλονίκθ. 
4. Φςακίρθσ, Α. (2008). Οινολογία. Από το ςταφφλι ςτο κραςί. Ζκδοςθ Ψίχαλου, Ακινα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 7ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Υποχρεωτικά 

Επιςτήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ηωικήσ Προζλευςησ Ι (ΕΤΤ7011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ETT7011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΗΩΙΜΘΥ ΣΤΡΕΝΕΧΥΘΥ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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, 

 τισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ των ωυςικοχθμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ποιότθτασ του κρζατοσ, 

 τισ διαωορετικζσ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ του κρζατοσ, 

 τθν παραγωγι των διαωορετικϊν προϊόντων κρζατοσ,  
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 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… 
……. 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Χθμικι ςφςταςθ και κρεπτικι αξία του κρζατοσ 

 Δομι και λειτουργία του μυϊκοφ ιςτοφ  

 Ξετατροπι του μυϊκοφ ιςτοφ ςε κρζασ – μετακανάτιεσ μεταβολζσ  

 Φυςικοχθμικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ του κρζατοσ 

 Νειτουργικζσ και οργανολθπτικζσ ιδιότθτεσ του κρζατοσ  

 Φεμαχιςμόσ ςωαγίων  

 Ξζκοδοι ςυντιρθςθσ κρζατοσ (ψφξθ, κατάψυξθ, αποξιρανςθ, αλιπάςτωςθ, κάπνιςθ, 
κονςερβοποίθςθ)  

 Σοιότθτα, αςωάλεια κρζατοσ  

 Φαξινόμθςθ προϊόντων κρζατοσ  

 Φεχνολογία 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   

Υτο εργαςτθριακό μζροσ λαμβάνουν χϊρα εργαςτθριακζσ αςκιςεισ πάνω ςε κζματα που 
πραγματεφεται θ κεωρία του μακιματοσ για τθν καλφτερθ κατανόθςι τουσ από τουσ ωοιτθτζσ. 

 

(4) και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 Ξακιματοσ 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. 
Φο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 
γραπτι δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό 
ερωτιςεων ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεων 
ανάπτυξθσ. 
Φο 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. 
Υτο 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. Belitz H.D., Werner G., Schieberle P. (2009). Food Chemistry, Springer-Verlag  
2. Feiner G. (2007). Meat products handbook: practical science and technology, CRC Press  
3. Hui Y.H., Nip W.K, Rogers R. (2001). Meat science and applications, CRC Press  
4. Lawrie R.A., Ledward D.A. (2006). Lawrie’s meat science, 7th Ed., Woodhead publishing Ltd  
5. Warris P.D. (2009). Meat science. An introductory text, 2nd Ed., CABI publishing  
6. Γεωργάκθσ Υ.Σ., Βαρελτηισ Μ.Σ., Αμβροςιάδθσ Ι.Α. (2002).Φεχνολογία τροωίμων ηωικισ 

προζλευςθσ, Εκδόςεισ Υφγχρονθ Σαιδεία  
7. Ξπλοφκασ Ι. (2007). Φεχνολογία κρζατοσ. Μρζασ, προϊόντα κρζατοσ, Εκδόςεισ Υταμοφλθσ  
8. Ταμαντάνθσ Υ.Β. (2001).  Φεχνολογία και ποιότθτα κρζατοσ και κρεατοςκευαςμάτων, 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  
9. Ταμαντάνθσ Υ.Β. (2006). Φεχνολογία κρζατοσ και προϊόντων του, Εκδόςεισ Υφγχρονθ Σαιδεία  
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Τοξικολογία Τροφίμων (ΕΤΤ7021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥΜΑΙΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥΜΑΙΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΤΔΩΝ ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ7021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΡΠΙΜΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡ
Ε ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Ξετά το τζλοσ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:  

 Οα κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τοξικολογίασ ϊςτε να αντιλαμβάνονται τθ ωφςθ του 
προβλιματοσ που προκφπτει κατά περίπτωςθ  

 Οα κατανοοφν τουσ τοξικολογικοφσ κινδφνουσ που ενδζχεται να παρουςιαςτοφν ςε 
διάωορα τρόωιμα με βάςθ τθ ωφςθ τουσ και τισ ςυνκικεσ παραγωγισ και ςυντιρθςθσ 

 Οα εκτελοφν υπολογιςμοφσ εκτίμθςθσ και να αξιολόγθςθσ του ρίςκου από τθν ζκκεςθ ςε 
τοξικοφσ παράγοντεσ  

 Οα κατανοοφν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τα αποτελζςματα των αναλυτικϊν 
τεχνικϊν και να αξιολογοφν τθν αξιοπιςτία μιασ μεκόδου   

 Οα 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 
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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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σροαγωγι 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 Φοξικολογίασ και αναλφουν τισ διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ τθσ διατροωικισ επικινδυνότθτασ των τοξικϊν ουςιϊν. 
Σεριγράωονται 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. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολο Μαθήματοσ 100 
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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 

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
εξζταςθσ. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Omaye ST (2004). Food and Nutritional Toxicology. CRC Press. ISBN: 1-58716-071-4.  
2. Shibamoto T, Bjeldanes LF (2009). Introduction to Food Toxicology. Taylor SL (Editor), Elsevier 

Inc., California, USA. ISBN: 978-0-12-374286-5.  
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. Μ. Γιαγκίνθσ, Υ. Θεοχάρθσ, Χ. Μαραντϊνθσ, (2015). Φοξοκολογία Φροωίμων, Εκδόςεισ Ηιτθ, 

Θεςςαλονίκθ. 
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Βιοτεχνολογία Τροφίμων (ΕΤΤ7031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ7031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΙΡΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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 
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 
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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… 
……. 

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

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Ειςαγωγι ςτθ Βιοτεχνολογία και ςτθ Βιοτεχνολογία Φροωίμων – Μλαςςικι και ςφγχρονθ 
Βιοτεχνολογία 

 Νευκι, πράςινθ, κόκκινθ και μπλε Βιοτεχνολογία 

 Βαςικζσ αρχζσ τθσ τεχνολογίασ του αναςυνδυαςμζνου DNA (γενετικισ μθχανικισ) 

 Γονιδιωματικι και άλλεσ τεχνικζσ ‐omics ςτθ Βιοτεχνολογία Φροωίμων 

 Ξικροβιακι Βιοτεχνολογία - Εωαρμογζσ 

 Βιοτεχνολογία Φυτϊν – Γενετικά τροποποιθμζνα ωυτά ςτθν παραγωγι των τροωίμων – 
Επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

 Βιοτεχνολογία Ηϊων 

 Ξζκοδοι ανίχνευςθσ γενετικϊν τροποποιιςεων (PCR, ELISA) ςε τρόωιμα 

 Οομοκεςία που διζπει τθ χριςθ των γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν ςτα τρόωιμα 

 Θζματα βιοαςωάλειασ και βιοθκικισ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων 
PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι 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 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.   
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 
παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Reinhard R. et al. (2020) Βιοτεχνολογία-ΒαςικζσΑρχζσκαιΕωαρμογζσ, Εκδόςεισ BROKEN HILL 
PUBLISHERS LTD 

2. Ξπατρίνου Α. (2010) Υφγχρονθ Βιοτεχνολογία Φροωίμων, Εκδόςεισ BROKENHILLPUBLISHERSLTD. 
Brown T. (2001) Essential molecular biology: a practical approach VOL. 1 & 2, 2nd Ed. OUP Oxford. 

3. Βαρηάκασ Θ., Αρβανιτογιάννθσ Ι. (2006) Γενετικά τροποποιθμζνα τρόωιμα, Εκδόςεισ Ζμβρυο. 
4. Glick B.J., Pasternack J.J. (2017) Molecular biotechnology: principles and applications of 

recombinant biotechnology 5th Ed., ASM-Press. 
5. Slater A., Scott N., Fowler M. (2008) Plant biotechnology: the genetic manipulation of plant, 2nd 

Ed. OUP Oxford. 
6. Walker J.M., Rapley R., Whitehouse (2014) Molecular biology and biotechnology 6th Ed. Royal 

Society of Chemistry. 
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Επιςτήμη και Τεχνολογία Ελιάσ και Ελαιολάδου (ΕΤΤ7041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ7041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΕΝΙΑΥ ΜΑΙ ΕΝΑΙΡΝΑΔΡΧ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Φο 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 

 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  

 τθν απόκτθςθ γνϊςεων, κατανόθςθ και ανάλυςθ προβλθμάτων που αωοροφν τθν χριςθ του 
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ελαιολάδου ςτα τρόωιμα ωσ νωπό αλλά και μετά από επεξεργαςία (τθγάνιςμα),  

 τθν απόκτθςθ γνϊςεων για τθν αποκικευςθ και ςυντιρθςθ των επιτραπζηιων ελιϊν και τθν 
ςυςκευαςία 

 τθν απόκτθςθ γνϊςεων για τθν αποκικευςθ ςυντιρθςθ και τυποποίθςθ του ελαιολάδου 

 τθν 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… 
……. 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε θεωρητικό και εργαςτηριακό μζροσ.  
Θεωρητικό μζροσ μαθήματοσ:  

Ελιά και ελαιόκαρποσ, Ρ ελαιόκαρποσ ανάπτυξθ και ωρίμανςθ του καρποφ ςφςταςθ του ελαιοκάρπου 
οι επικρατζςτερεσ ποικιλίεσ ελιάσ που καλλιεργοφνται ςτθν Ελλάδα. Επεξεργαςία επιτραπζηιασ ελιάσ 
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 ελαιογζννεςθ 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. Οοκεία του ελαιολάδου. Βιολογικζσ και 
άλλεσ ιδιότθτεσ του ελαιολάδου. Ρργανολθπτικόσ ζλεγχοσ. Εωαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 
ποιότθτασ ςτο ελαιοτριβείο και το τυποποιθτιριο 

Εργαςτηριακό Μζροσ Μαθήματοσ 
Οι εργαςτηριακζσ αςκήςεισ αφοροφν: 

1. Σαραςκευι  μαφρων  χαρακτϊν ελιϊν ςτο εργαςτιριο 
2. Σοιοτικοί προςδιοριςμοίτυποποιθμζνων ελιϊν 
3. Σροςδιοριςμόσ  ειδικοφ Βάρουσ  και Ρξφτθτασ ελαιολάδου 
4. Σροςδιοριςμϊνςυντελεςτϊν Μ 
5. ΣροςδιοριςμόσΑρΙωδίου 
6. Σαραλαβι πυρθνελαίων μζςωεκχφλιςθσ 
7. Αλλοίωςθ τθσ κρεπτικισ αξίασ του ελαιολάδου κατά τισ διάωορεσ επεξεργαςίεσ του 
8. Οοκεία και αλλοίωςθ ελαιολάδου (Αςκιςεισ επιδεικτικοφ χαρακτιρα με GCMS) 
9. ΣροςδιοριςμόσΣολυωαινολϊν ςτοΕλαιόλαδου 
10. Διεργαςίεσ ςπάςιμο καρποφ και μάλαξθ ελαιοηφμθσ 
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11. Φυγοκζντριςθδιαχωριςμόσ 
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. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Υυγγραωι 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 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.  
Υτο 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. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Boskou, D. (2006). OliveOilChemistryandTechnology, 2nded., pp 233–242. Boskou, D., Ed., 
AOCS Press, Ilinois. 

2. Cicerale S, Conlan X, Sinclair A, Keast R. Chemistry and health of olive Oil phenolics. Critical 
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Review in Food Science and Nutrition. 2009;49: 218-236. 
3. E.C. BICOFATTICA «Μλαδικι μελζτθ ελαιόλαδου - πυρθνζλαιου», Ακινα 2012 
4. 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.  

5. 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. Μανονιςμόσ 182/2009, ΦΕΜ L 63/6, τθσ επιτροπισ τθσ 6θσ Ξαρτίου 2009 για τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΜ) αρικ. 1019/2002 για τισ προδιαγραωζσ εμπορίασ του 
ελαιόλαδου 5/10/2016. 

7. Μυριτςάκθσ, Α. (2007). Ελαιόλαδο ςυµβατικό και βιολογικό, Βρϊςιµθ ελιά – πάςτα ελιάσ, 4θ 
Ζκδοςθ, Θεςςαλονίκθ: Αγροτικζσ Υυνεταιριςτικζσ Εκδόςεισ.  

8. Μυριτςάκθσ, Α.Μ. (2017). Ελαιόλαδο, Ζκδοςθ 2θ . Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Α.Μ. Μυριτςάκθσ 
9. Μυριτςάκθσ, Α.Μ. (2021). Θ επιτραπζηια ελιά και ο βιολειτουργικόσ τθσ ρόλοσ. Θεςςαλονίκθ, 

Εκδόςεισ Α.Μ. Μυριτςάκθσ 
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Επιςτήμη και Τεχνολογία Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικϊν Προϊόντων ΙΙ (ΕΤΤ7051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ7051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΥ ΜΑΙ ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ 
ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Φροντιςτιριο 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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,  
• 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. 
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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… 
……. 

Νιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ρμαδικι εργαςία 
Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και ωροντιςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Φεχνολογία και ποιότθτα οξυγαλάτων και γιαοφρτθσ (τφποι οξυγαλάτων, τφποι γιαοφρτθσ, 
κρεπτικι αξία, βαςικά ςτάδια παραγωγισ, μικροβιολογία, προβλιματα πιξθσ, ςυςκευαςία, 
ςυντιρθςθ, αλλοιϊςεισ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ)    

 Φεχνολογία και ποιότθτα κρζμασ και βουτφρου (βαςικοί τφποι κρζμασ και βουτφρου, κρεπτικι 
αξία, βαςικά ςτάδια παραγωγισ, μικροβιολογία, ςυςκευαςία, ςυντιρθςθ, αλλοιϊςεισ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ) 

 Φεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν Ι (βαςικοί τφποι τυριϊν, πρϊτεσ φλεσ, βαςικά ςτάδια 
παραγωγισ και ςφγχρονα ςυςτιματα παραγωγισ) 

 Φεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν ΙΙ (τεχνολογία παραγωγισ πολφ ςκλθρϊν, ςκλθρϊν, 
θμίςκλθρων, μαλακϊν, νοπϊν τυριϊν και τυριϊν με αλοιωϊδθ υωι) 

 Φεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν ΙΙΙ (Ελλθνικά τυριά ΣΡΣ, τυριά τυρογάλακτοσ, μετουςιωμζνα 
τυριά) 

 Φεχνολογία και ποιότθτα τυριϊν ΙV (μικροβιολογία τυριϊν, αλλοιϊςεισ και ελαττϊματα, 
ςυςκευαςία και ςυντιρθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ τυριϊν)  

 Φεχνολογία και ποιότθτα παγωτοφ (πρϊτεσ φλεσ, βαςικζσ μζκοδοι παραςκευισ, μικροβιολογία, 
αλλοιϊςεισ και ελαττϊματα, ςυςκευαςία και ςυντιρθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ) 

 Υυςτιματα HACCP ςτθν παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

 Χγιεινι εργοςταςίων επεξεργαςίασ γάλακτοσ και παραγωγισ γαλακτοκομικϊν προϊόντων   
Υτο 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 αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 
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Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 Ξακιματοσ 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. 
Φο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με 
γραπτι δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό 
ερωτιςεων ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεων 
ανάπτυξθσ. 
Ρ βακμόσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ κα είναι 100% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 
μακιματοσ. 
Υε 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. Eck A. & Gillis J.C. (2000). Cheese making 
2. Law B.A. &Tamime A.Y. (2010).Technology of cheese making, 2nd ed. 
3. Pereira C. (2019). Dairy Processing Handbook. Tetra Pack Processing Systems. AB S221 86 Lund, 

Sweden 
4. Walstra, Wouters&Geurts (2006). Dairy science and Technology, 2nd ed.  
5. Ανυωαντάκθσ Ε. (2004). Φυροκομία (Χθμεία – Φυςικοχθμεία - Ξικροβιολογία), Υταμοφλθσ Α.Ε. 
6. Ηερωυρίδθσ, Γ. (2001). Φεχνολογία Σροϊόντων Γάλακτοσ Εκδόςεισ Γιαχοφδθ: Θεςςαλονίκθ 
7. Ξάντθσ Α. (2005). Χγιεινι και Φεχνολογία του Γάλακτοσ και των Σροϊόντων του, Εκδόςεισ 

Αδελωοί Μυριακίδθ Α.Ε., ISBN 960-343-594-Χ 
8. Ξπίντςθσ Θ., Σαπαδιμασ Φ. (2009). Φυρί. Ψφχαλοσ Φίλιπποσ & ΥΙΑ Εκδοτικι Ρ.Ε.  
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Οργανοληπτικόσ Ζλεγχοσ Τροφίμων(ΕΤΤ7061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ7061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΤΓΑΟΡΝΘΣΦΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
4 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

 Ματανοοφν τθν οργανολθπτικι ποιότθτα των τροωίμων 

 Ματανοοφν τισ αρχζσ του αιςκθτθριακοφ ελζγχου και τθσ ψυχοωυςικισ  

 Γνωρίηουν τθν οργανολθπτικι μεκοδολογία και ορολογία, και τισ διαωορζσ ςυναιςκθματικϊν 
και αναλυτικϊν μεκόδων εκτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ  

 Ρργανϊνουν και διαχειρίηονται, με αποτελεςματικό τρόπο, αιςκθτθριακοφσ ελζγχουσ 
εκτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ  

 Χρθςιμοποιοφν οργανολθπτικζσ τεχνικζσ ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων τροωίμων και ςτθν 
εκτίμθςθ τθσ διάρκεια ηωισ  

 Υυςχετίηουν δεδομζνα αιςκθτθριακϊν και ενόργανων μετριςεων ποιότθτασ των τροωίμων  

 Εωαρμόηουν αρχζσ τθσ ςτατιςτικισ ςτθν επεξεργαςία και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων  
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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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

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

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Περιγραφή: Αίςκθςθ και αντίλθψθ, αρχζσ του αιςκθτθριακοφ ελζγχου και τθσ ψυχοωυςικισ. 
Ρργανολθπτικι ανάλυςθ και ποιότθτα τροωίμων. Ξζκοδοι & οργάνωςθ αιςκθτθριακοφ ελζγχου. 
Ρργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων (εμωάνιςθ, οςμι και άρωμα, γεφςθ, υωι, flavour). 
Αρχζσ, μζκοδοι και οργάνωςθ του οργανολθπτικοφ ελζγχου. Υθμαςία τθσ οργανολθπτικισ 
ανάλυςθσ ςτθν ανάπτυξθ προϊόντων τροωίμων. Εωαρμογζσ τθσ ςτατιςτικισ ςτον οργανολθπτικό 
ζλεγχο τροωίμων. Ξελζτεσ περιπτϊςεων (casestudies) 
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματοσ περιλαμβάνει:  

1. Αιςκθτθριακοφσ ςχθματιςμοφσ: βαςικά γνωρίςματα και ταξινόμθςθ  
2. Ανατομία, ωυςιολογία και λειτουργίεσ των αιςκιςεων  
3. Ρργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ και αιςκθτθριακι αποδοχι τροωίμων  
4. Ξακροςκοπικζσ ιδιότθτεσ και εςωτερικά οπτικά χαρακτθριςτικά  
5. Ρςμι και άρωμα τροωίμων, ωφςθ των αρωματικϊν ςυςτατικϊν  
6. Γεφςθ, γευςτικζσ ποιότθτεσ  
7. Δομαιςκθςία, χαρακτθριςτικά εξαρτϊμενα από τθ δομι του τροωίμου, ανάλυςθ του 

προωίλ τθσ υωισ  
8. Ρργανολθπτικι ορολογία  
9. Διάκριςθ οργανολθπτικισ μεκοδολογίασ, ςυναιςκθματικζσ και αναλυτικζσ μζκοδοι  
10. Επιλογι και εκπαίδευςθ δοκιμαςτϊν  
11. Υτρατθγικι τθσ οργανολθπτικισ ανάλυςθσ (ςτόχοι, διαχείριςθ ςχεδιαηόμενου ελζγχου, 

επιλογι δείγματοσ, ανάλυςθ και παρουςίαςθ δεδομζνων)  
12. Υυνεργαςία με προορατικά μοντζλα αλλοίωςθσ, εκτίμθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ προϊόντων 

τροωίμων. 
13. Επίςκεψθ ςε διαπιςτευμζνο εργαςτιριο γευςιγνωςίασ ελαιολάδου 

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:  
Ρργάνωςθ δοκιμϊν οργανολθπτικισ αξιολόγθςθσ τροωίμων  
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- Επιλογι δοκιμαςτϊν (screeningpanelists)  
- Αναγνϊριςθ οςμϊν  
- Ικανότθτα διάκριςθσ  
- Χριςθ οργανολθπτικισ ορολογίασ  

Δοκιμζσ διάκριςθσ  
- Υφγκριςθ ηεφγουσ  
- Duo - trio 
- Φριγωνικι δοκιμι  
- Δοκιμι κατάταξθσ (Friedman)  

Δοκιμζσ ευαιςκθςίασ  
Σεριγραωικζσ μζκοδοι  

- Δομθμζνθ κλίμακα (structuredscaling)  
- Δείκτθσ ποιότθτασ (QIM)  
- Ανάλυςθ προωίλ (profiling)  
- Σοςοτικι περιγραωικι ανάλυςθ  

Δοκιμζσ προτίμθςθσ - αποδοχισ  
- Δοκιμιςφγκριςθσηεφγουσ (paired comparison preference test)  
- Δοκιμικατάταξθσ (ranking test)  
- Μλίμακααρεςτότθτασ (hedonic scaling)  

Υτατιςτικι εκτίμθςθ αποτελεςμάτων  
- Δοκιμζσ ςθμαντικότθτασ  
- Ανάλυςθ διακφμανςθσ (ANOVA)  
- Ματανομι student (t-test)  
- Χριςθ Excel για ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υτθν 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 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 2 

Εξζταςθ Εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 44 

  

φνολο Μαθήματοσ  100 
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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 
Φο 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. 
Υτο 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 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. NewYork: 

Springer.  
11. Φςάκνθσ, Ι. 2018. Ρργανολθπτικόσ Ζλεγχοσ Φροωίμων. Εκδόςεισ Σαπαςωτθρίου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 8ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Τεχνολογία και Ζλεγχοσ Ποιότητασ Νεροφ και Αναψυκτικϊν (ΕΤΤ8011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΧΡΝΘ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ   

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ801
1 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
Ρ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΕΝΕΓΧΡΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΟΕΤΡΧ ΜΑΙ 
ΑΟΑΨΧΜΦΙΜΩΟ  

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 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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 
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 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Χδάτινοι πόροι. Χδρολογικόσ κφκλοσ. Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του νεροφ. Υκλθρότθτα και 
αλκαλικότθτα. Υχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ. Αρχζσ διαχωριςμοφ. Απομάκρυνςθ 
ςτερεϊν ςωματιδίων. Μακίηθςθ, διικθςθ. Υχεδιαςμόσ δεξαμενϊν κακίηθςθσ. Διαςταςιολόγθςθ 
κλινϊν άμμου. Απομάκρυνςθ οργανικϊν ενϊςεων. Σροςρόωθςθ ςε ενεργό άνκρακα. Ιςόκερμεσ 
προςρόωθςθσ. Δυναμικι μελζτθ τθσ προςρόωθςθσ. Μλίνεσ και ωίλτρα ενεργοφ άνκρακα. Μροκίδωςθ 
ςυςςωμάτωςθ. Υυςτιματα διαςποράσ ςτο νερό. Ξθχανιςμοί δράςθσ κροκιδωτικϊν. Απομάκρυνςθ 
ςκλθρότθτασ. Εωαρμογι μεμβρανϊν για τθν επεξεργαςία του πόςιμου νεροφ. Μακαριςμόσ 
διατάξεων. Ιοντοανταλλαγι. Απολφμανςθ νεροφ. Ξθχανιςμοί απολφμανςθσ.  
Σαραγωγι χυμϊν. Επεξεργαςία ωρζςκων ωροφτων. Χυμοποιιςθ. Υυμπθκνωμζνοι χυμοί. 
Ανκρακοφχα και μθ ανκρακοφχα ποτά. Χαρακτθριςτικά ποιότθτασ νεροφ για παραγωγι 
αναψυκτικϊν. Σρόςκετεσ φλεσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.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, 

Δπαστηπιότητα 
ΦόπτορΕπγασίαρ 

Εξαμήνος 

Διαλέξεις 26 

ΤελικήΕξέταση 2 

Αυτοτελήςμελέτη 72 

  

Σύνολο Μαθήματος 100 
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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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και 
επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Χθμεία Φροωίμων, H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle  (Ελλθνικι μετάωραςθ), εκδόςεισ 
Φηιόλα (2007) 

2. Ξ. Ξιτρακασ, Σοιοτικά χαρακτθριςτικά και επεξεργαςία νεροφ, Εκδόςεισ Φηιόλα, 
Θεςςαλονίκθ, 2001.  

3. Α. Υ. Αυλωνίτθσ, Ειςαγωγι ςτθν τεχνολογία νεροφ και αωαλάτωςθσ, Εκδόςεισ Κων, 
Θεςςαλονίκθ, 2006. 

4. Χθμεία Φροωίμων (Φόμοσ Ι) - Β' ΕΜΔΡΥΘ, Μ. Υωλϊμοσ, (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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Επιςτήμη και Τεχνολογία Φροφτων και Λαχανικϊν II ((ΕΤΤ8021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ8021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΧΦΩΟ ΜΑΙ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ 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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Φο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ των ακόλουκων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων από τουσ 
ωοιτθτζσ:  
-τθν απόκτθςθ γνϊςεων επί των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τθν ςυντιρθςθ και επεξεργαςία 
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 



149 
 

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… 
……. 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρητικόμζροσ μαθήματοσ:  

 Βιολογία, μορωολογικι ταξινόμθςθ, ςφςταςθ, κρεπτικι αξία και ποικιλίεσ των ωροφτων και 
λαχανικϊν.  

 Θ ςυντιρθςθ των ωροφτων και λαχανικϊν μετά τθ ςυγκομιδι. 

 Φρόποι 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.  

 Σοιοτικόσ 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 εργαςτηριακζσ αςκήςεισ αφοροφν: 

1. Σροδιαγραωζσ τυποποιθμζνων  ωροφτων και λαχανικϊν 
2. Σοιοτικι αξιολόγθςθ κατεψυγμζνου αρακά. 
3. Υιρόπια- άλμεσ. Σαραςκευι ςιροπιοφ-άλμθσ και ζλεγχοσ τθσ περιεκτικότθτάσ τουσ. 
4. Αποωλοίωςθ-Ηεμάτιςμα. 
5. Σαραςκευι και ζλεγχοσ κονςζρβασ ωροφτων. Σοιοτικι αξιολόγθςθ αυτϊν. 
6. Σαραςκευι και ζλεγχοσ κονςζρβασ λαχανικϊν. Σοιοτικι αξιολόγθςθ αυτϊν. 
7. Σεριεκτικότθτα των ωροφτων- λαχανικϊν ςε οξζα, διαλυτά ςτερεά ςυςτατικά και βιταμίνθ C. 
8. Ηελοποίθςθ.  Σαραςκευι μαρμελάδασ. Σοιοτικι αξιολόγθςθ πθκτϊν μαρμελάδων. 
9. Σοιοτικόσ ζλεγχοσ ςε προϊόντα τομάτασ. 
10. Σαραςκευικζτςαπ. 
11. Ψφξθ κατάψυξθ ωροφτων- λαχανικϊν  
12.  Σοιοτικι αξιολόγθςθ χυμϊν ωροφτων 
13. Ζλεγχοσ ποιότθτασ χυμϊν 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 26 

Υυγγραωι 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 
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.  
Υτο 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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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Barrett, D. M., Somogyi, L. and Ramaswamy, H. (2005). Processing Fruits: Science and 
Technology, CRC Press, USA. 

2. Hui, Y. H. (2006). Handbook of Fruits and Fruit Processing. Blackwell Publishing, UK. 
3. LiteratureinEnglish: 
4. Nirmal K. Sinha, Jiwan S. Sidhu, JózsefBarta, James S. B. Wu, M. Pilar Cano (2012). Handbook of 

Fruits and Fruit Processing, Second Edition. Wiley 
5. Sinha, N.K. (2011). Handbook of Vegetables and Vegetable Processing. Wiley-Blackwell. USA 
6. Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes (2016). Advances in Fruit Processing 

Technologies. CRC Press 
7. Αναγνωςτοποφλου Α. και Φαλζλλθ Α. (2014). Φεχνολογία και ποιότθτα ωροφτων και 

λαχανικϊν. Εκδόςεισνζωντεχνολογιϊν 
8. Αρβανιτογιάννθσ, Βαρηάκασ και Φηίωα. (2008).  Ζλεγχοσ Σοιότθτασ Φροωίμων. Εργαςτθριακόσ 

Ρδθγόσ. ΕκδόςεισΥταμοφλθ. 
9. Φhompson, K.A. (2010). Controlled Atmosphere Storage of Fruits and Vegetables. CAB 

International. UK. 
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Συςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Αςφάλειασ Τροφίμων (ΕΤΤ8031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ8031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ 
ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Φο μάκθμα αποτελεί μια ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ τθσ υγιεινισ και τθσ αςωάλειασ τροωίμων. 
Φαυτόχρονα, 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. 
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
αςωάλειασ των τροωίμων. Υτόχοσ είναι θ εωαρμογι των διαωόρων μεκόδων ελζγχου ποιότθτασ και των 
διεκνϊν ςυςτθμάτων ποιότθτασ και αςωάλειασ ςτθ βιομθχανία τροωίμων από τουσ ςπουδαςτζσ. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

1. Οα γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ τρζχουςεσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα 
και αςωάλεια των τροωίμων. 

2. Οα γνωρίηουν τα διεκνι ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςωάλειασ 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… 
……. 

 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ ακόλουκεσ 
γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

1. Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ (TQM). Θ ωιλοςοωία τθσ διοίκθςθσ ολικισ 
ποιότθτασ. Ρ κφκλοσ τθσ διοίκθςθσ.  

2. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ.  
3. Ειςαγωγι ςτουσ κινδφνουσ ςτθν επικινδυνότθτα και ςτθν υγιεινι και αςωάλεια τροωίμων.  
4. Υυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ και αςωάλειασ: ISO 9001:2015, HACCP, ΙSO22000:2018, 

GMP, GLP, Logistics, BRC, IFS, HALAL, Kosher 
5. Ειςαγωγι ςτθν ποιότθτα, ςτον ζλεγχο και διαςωάλιςθ ποιότθτασ, ςτθ διαχείριςθ 

ποιότθτασ.  
6. Σοιοτικόσ ζλεγχοσ, ςτάδια ποιοτικοφ ελζγχου και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων. 

Μόςτοσ ποιότθτασ. 
7. Σρότυπα ςυςτθμάτων ποιότθτασ.  
8. Εωαρμογι ςυςτθμάτων Διαςωάλιςθσ Σοιότθτασ (ISO 9000, 9001:2015 κλπ,). 

Σροςδιοριςμόσ κινδφνων.  
9. Σρότυπο ςυςτιματοσ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ και κρίςιμων ςθμείων ελζγχου. (HACCP).  
10. Σροςδιοριςμόσ κρίςιμων ςθμείων ελζγχου.  
11. Εωαρμογι ISO 22000  
12. Σοιοτικόσ ζλεγχοσ και  Ρργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τροωίμων, Ξεκοδολογία 

εωαρμογισ και παραδείγματα εωαρμογισ. 
13. Υτατιςτικόσ 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. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με 
θλεκτρονικά μζςα. 
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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 
ϊςτε ο ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε 
επίπεδο εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα 
standards του ECTS 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιρια 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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. Σαρουςιάςεισ μελετϊν περίπτωςθσ μζςα από τα 
ωροντιςτθριακά μακιματα (20%) 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ. και Φηοφροσ, 2006. Φο νζο πρότυπο ποιότθτασ και αςωάλειασ τροωίμων 
ISO22000. Εκδόςεισ Υταμοφλθ. 

2. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ., Βαρηάκασ, Θ., και Φηίωα, Μ. 2008. Ζλεγχοσ ποιότθτασ τροωίμων. 
Εργαςτθριακόσ οδθγόσ. 

3. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ., Υάνδρου και Μοφρτθσ. 2004. Αςωάλειατροωίμων. University Studio 
Press, Θες/κθ. 

4. Γεωργάκθσ, Υ.Α. (1986), Σοιοτικόσ ζλεγχοσ Φροωίμων, UniversityStudioPress, Θεςςαλονίκθ. 
5. ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 30011-1 (1995), Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για επικεϊρθςθ ςυςτθμάτων 

ποιότθτασ-Ξζροσ 1. Επικεϊρθςθ. Ελλθνικόσ Ρργανιςμόσ Φυποποίθςθσ, Ακινα. 
6. ΕΝΡΦ ΕΟ ISO 9001 (2015),. Υυςτιματα για τθν ποιότθτα. 
7. Νογοκζτθσ, Ο. (1993), Management ολικισ ποιότθτασ. TQM Hellas Ltd.-Interbooks, Ακινα. 
8. Φςάκνθσ, Ι. 2009. Διαςωάλιςθ ποιότθτασ ςτισ βιομθχανίεσ τροωίμων. Εκδόςεισ 

Σαπαςωτθρίου. 
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Επιςτήμη και Τεχνολογία Αλεφρων και Προϊόντων Αυτϊν (ΕΤΤ8041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ8041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΑΝΕΧΤΩΟ ΜΑΙ ΣΤΡΙΡΟΦΩΟ ΑΧΦΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 
6 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, 

ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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. Ξελζτθ 
ειδικϊν τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ ςίτου. Ματανόθςθ 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. 
Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει είναι ςε κζςθ να: 

 Οα 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.. 

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 
Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

1. Γενικά περί ςιτθρϊν. Ξορωολογικι και χθμικι ςφςταςθ των κόκκων. 
2. Άλεςθ ςίτου: γενικι διάταξθ αλευρόμυλων, αρχζσ λειτουργίασ μθχανθμάτων. Νεπτι άλεςθ, 

αεροδιαχωριςμόσ αλεφρου. 
3. Υυςτατικά 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. Ξαγιά 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. Ξζκοδοι 
παραςκευισ τουσ και προδιαγραωζσ τουσ για χριςθ ςτθν αλευροβιομθχανία. 

7. Αρτοποιία: ςτάδια αρτοποίθςθσ, ωυςικοχθμικζσ και ενηυμικζσ δράςεισ που λαμβάνουν χϊρα. 
Φεχνικζσ αρτοποίθςθσ. Επίδραςθ των ιδιοτιτων του αλεφρου και ρόλσο των διαωόρων 
ςυςτατικϊν τθσ ηφμθσ ςτθν αρτοποίθςθ. Ματάψυξθ ηυμαριϊν. 

8. Αρτοςκευάςματα: είδθ ηφμθσ και ςυςχζτιςθ με τισ ιδιότθτεσ του αλεφρου. Τόλοσ των διαωόρων 
ςυςτατικϊν και ςθμαςία των ιδιοτιτων τουσ: γάλα, αυγά, λίπθ, γαλακτωματοποιθτζσ, ηάχαρα, 
αρτφματα, αλάτι, νερό, κακάο, ςοκολάτα. Υυντθρθτικά αρτοςκευαςμάτων και ςχετικι 
νομοκεςία. 

9. Διογκωτικζσ χθμικζσ ουςίεσ, τεχνθτζσ ηφμεσ. 
10. Ξθχανικοί τρόποι διόγκωςθσ αρτοςκευαςμάτων και εωαρμογζσ. Ξπαγιάτεμα και 

διατθρθςιμότθτααρτοποιθτικϊν προϊόντων. Ξθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αρτοποιείου, 
ηαχαροπλαςτείου. Υιτθρά προγεφματοσ και ςνάκσ. Διογκωμζνα προϊόντα-extruded. 

11. Τφηι. Ξορωολογία κόκκου, άλεςθ. Χγροκερμικι κατεργαςία (parboiling): ςκοπόσ τθσ 
κατεργαςίασ, ςτάδια και τεχνικζσ του parboiling. 

12. Μαλαμπόκι: υβρίδια, κλάςεισ, τφποι καλαμποκιοφ. Υυςτατικά 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. Φεχνολογία ηφμθσ ωφλλου, ηυμαρικϊν, αρτοςκευαςμάτων. Ξπιςκοτοποιία. Υχεδιαςμόσ 
εργοςταςίων και εκλογι μθχανθμάτων. Αρχζσ και διενζργειεσ ποιοτικοφ ελζγχου ςτισ πρϊτεσ 
φλεσ ςτα ενδιάμεςα και τα τελικά προϊόντα. Σοιοτικά χαρακτθριςτικά, πρότυπα, αξιολόγθςθ. 
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Ξζκοδοι ελζγχου. Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων. Υυνεχισ αυτόματοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ. 
15. Φρόωιμα ελεφκερα γλουτζνθσ 

Εργαςτήριο 
1. Δειγματολθψία ςιταριοφ: ποιοτικι εξζταςθ ςιταριοφ, βάροσ εκατόλιτρου, προςδιοριςμόσ 

βάρουσ χιλίων κόκκων, προςδιοριςμόσ ξζνων υλϊν. 
2. Σειραματικι άλεςθ μαλακοφ ςιταριοφ: κοκκομετρικι κατανομι αλεφρου, ςιμιγδαλιοφ. 
3. Δοκιμιτιμισ κακίηθςθσ. 
4. Δοκιμι διόγκωςθσ γλουτζνθσ κατά Berliner. 
5. Σροςδιοριςμόσ υγρισ γλουτζνθσ και ποιοτικι εκτίμθςι τθσ. 
6. Φζςτ προςδιοριςμοφ αρικμοφ πτϊςθσ (Hagbergtest). 
7. Χρωματογραωικόσ προςδιοριςμόσ μαλτόηθσ. 
8. Σροςδιοριςμόσοξφτθτασ αλεφρου. 
9. Φαρινογράωοσ, ωαρινογραωία διακοπισ. 
10. Αλβεογράωοσ 
11. Εξτενςιογράωοσ, αμυλογράωοσ. 
12. Επίςκεψθ ςε μφλο άλεςθσ ςίτου ι ςε μεγάλθ αρτοβιομθχανία. 
13. Σροςδιοριςμόσ υγραςίασ ςε αλεφρι και ςιμιγδάλι. 
14. Ξζκοδοσ 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. 

Υτθν 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 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ 

26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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, 

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 
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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. 

κζματα τεχνολογίασ αλεφρων/αρτοςκευαςμάτων 
 
Εργαςτήριο 
Φο 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. 
Υτο 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. Cambell A.M., Penfield M.P. and Griswold R.M., (1980), The Experimental Study of Food, 2nd 
Ed., Constable, London. 

2. Hoseney R.C., (1994), Cereal Science and Technology, AACC, St. Paul, Minnesota. 
3. International Association For Cereal Chemistry, ICC-Standards. 
4. Jackel S.S., (1983), Leavening is Basic to Baking, What’s New, Baker’s Digest, p. 38. 
5. Jenkins S., Bakery Technology. 
6. Kent-Jonew D.W. and Amos A.J., (1967), Modern Cereal Chemistry, Food Trade Press Ltd. 
7. Kruger J.E., Lineback D. and Stauffer C.E., (1987), Enzymes and Their Role In Cereal Technology, 

AACC, St. Paul, Minnesota. 
8. Kulp K., Lorenz K. and Brummer J., (1995), Frozen and Refrigerated Doughs and Batters, AACC, 

St.Paul, Minnesota. 
9. Mondy N.I., (1980), Experimental Food Chemistry, AVI Publishing Co., Westport Connecticut.  
10. Official Methods of A.O.A.C. 
11. Pomeranz Y., (1990), Advances In Cereal Science and Technology, AACC, St. Paul, Minnesota. 
12. PomeranzY., (1988), Wheat, ChemistryandTechnology, Vol. 1-2, AACC, St. Paul, Minnesota. 
13. Pyler E.J., (1973), Baking, Science and Technology, Vol. 1-2, Siebel Publishing Co., Chicago. 
14. Reed G. and Nagodawithana T.W., (1991), Yeast Technology, Van Nostrand, New York. 
15. Αρβανιτογιάννθσ, Ι.Υ., Βαρηάκασ, Θ., και Φηίωα, Μ. 2008. Ζλεγχοσ Σοιότθτασ Φροωίμων. 

Εργαςτθριακόσ Ρδθγόσ. ΕκδόςεισΥταμοφλθ. 
16. Δθμόπουλοσ, Ι. 1982. Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Χθμείασ Φροωίμων, ζκδοςθ ΧΣΕΣΘ, Ακινα. 
17. Δθμόπουλοσ, Ι. 1987. Φεχνολογία ςιτθρϊν Ι, ΡΕΔΒ, Ακινα. 
18. Δθμόπουλοσ, Ι. 1995. Φεχνολογία ςιτθρϊν, ζκδοςθ ΧΣΕΣΘ, Ακινα. 
19. Μαηάηθσ, Ι. 1987. Φεχνολογία ςιτθρϊν ΙΙ, ΡΕΔΒ, Ακινα. 
16. Μεωαλάσ. 2009. Φεχνολογία και ποιότθτα ςιτθρϊν. 
20. Μϊδικασ Φροωίμων και Σοτϊν και Αντικειμζνων Μοινισ χριςθσ, Γενικό Χθμείο του Μράτουσ. 
17. Νάηοσ, Ε. 2017. Φεχνολογία και ποιότθτα αλεφρων και αρτοςκευαςμάτων. 
18. Ξποςδίκοσ, 2011. Φεχνολογία και ποιότθτα ςιτθρϊν. 
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Επιςτήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ηωικήσ Προζλευςησ ΙΙ (ΕΤΤ8051) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ETT8051 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΗΩΙΜΘΥ ΣΤΡΕΝΕΧΥΘΥ ΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
5 

Φροντιςτιριο 2 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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. 

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;. 
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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… 
……. 

Νιψθ αποωάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ρμαδικι εργαςία 
Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα χωρίηεται ςε κεωρθτικό και ωροντιςτθριακό μζροσ.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Σεριγραωι και ταξινόμθςθ των βρϊςιμων αλιευμάτων  

 Δομι και χθμικι ςφςταςθ τθσ ςάρκασ των αλιευμάτων 

 Θρεπτικι αξία των αλιευμάτων 

 Ξετακανάτιεσ μεταβολζσ τθσ ςάρκασ των ψαριϊν – νεκρικι ακαμψία – αυτόλυςθ – 
αποςφνκεςθ   

 Ξικροβιολογία αλιευμάτων (ωυςιολογικι μικροχλωρίδα, αλλοιογόνοσμικροχλωρίδα, 
πακογόνοι μικροοργανιςμοί)  

 Χθμικοί και βιοχθμικοί επιμόλυνεσ  

 Υυντιρθςθ των αλιευμάτων με ψφξθ και κατάψυξθ (ωυςικοχθμικζσ και βακτθριολογικζσ 
μεταβολζσ – αλλοιϊςεισ) 

 Υυντιρθςθ των αλιευμάτων με κάπνιςθ, αλάτιςθ, αλιπάςτωςθ, οξίνιςθ (ωυςικοχθμικζσ 
μεταβολζσ) 

 Υυντιρθςθ με κζρμανςθ – κονςερβοποίθςθ 

 Υυντιρθςθ με τροποποιθμζνεσ ατμόςωαιρεσ  

 Φεχνολογία ειδικϊν ιχκυοςκευαςμάτων 

 Χγιεινι και ποιοτικόσ ζλεγχοσ αλιευμάτων    
 
Υτο 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 αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.Ε 

 PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ διαδικαςίασ με 
παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 
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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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιριο 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 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. 
Φο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία θ οποία περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων 
ςφντομθσ απάντθςθσ και ερωτιςεων ανάπτυξθσ. 
Ρ βακμόσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ κα είναι 100% ο 
βακμόσ αξιολόγθςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του 
μακιματοσ. 
Υε 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. Botta J.R. (1995). Evaluation of Fish Freshness Quality. VCH Publishers Inc N.Y 
2. Boziaris I.S. ed. (2014) Seafood Processing. Technology, Quality & Safety. IFST Advances in Food 

Science Series Wiley-Blackwell 
3. Bremner A. H. (2002). Safety and quality issues in fish processing, CRC Press USA 
4. Βαρελτηισ Μ. (1999). Σοιοτικόσ ζλεγχοσ και Φεχνολογία Αλιευμάτων, Εκδ. Υφγχρονθ Σαιδεία 
5. Γεωργάκθσ Υ.Σ., Βαρελτηισ Μ.Σ., Αμβροςιάδθσ Ι.Α. (2002). Φεχνολογία τροωίμων ηωικισ 

προζλευςθσ, Εκδόςεισ Υφγχρονθ Σαιδεία  
6. Ξπλοφκασ Ι. Γ. (2017) Επεξεργαςία και ςυντιρθςθ τροωίμων, UnibooksIKE 
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Νομοθεςία Τροφίμων (ΕΤΤ8061) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ8061 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΡΞΡΘΕΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο ωοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:  
1. Οα 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 τθσ ΕΕ  

2. Οα προςδιορίηει και να αξιολογεί τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ των παραγωγϊν, 
καταςκευαςτϊν και προμθκευτϊν τροωίμων και προϊόντων τροωίμων  

3. Οα εκτιμά τθν επίπονθ προςπάκεια των παραγωγϊν, καταςκευαςτϊν και προμθκευτϊν για 
ςυμμόρωωςθ  

4. Οα εωαρμόηει τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ ςε εργαςιακό περιβάλλον σ και πϊσ αυτι 
διαωοροποιείται ςτισ διαωορετικζσ χϊρεσ, 

5. Οα ζχει αναπτφξει τθν ικανότθτα προβλθματιςμοφ και κριτικισ ςκζψθσ πάνω ςε κζματα 
διατροωικϊν κινδφνων μζςα από τθν νομοκετικι κατάρτιςθ του 
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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 πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ: 

 Ρδθγίεσ και κανονιςμοί ΕΕ ενςωμάτωςθ ςε εκνικι νομοκεςία 

 Χποχρεωτικι επιςιμανςθ των τροωίμων - ταυτότθτα, χθμικι ςφςταςθ, διατροωικζσ 
πλθροωορίεσ, επιςιμανςθ προζλευςθσ . 

 Σροςεγγίςεισ ςτθν επιςιμανςθ των αλλεργιογόνων ςυςτατικϊν  

 Ιςχυριςμοί υγείασ και διατροωισ ςφμωωνα με τθ Ευρωπαϊκι Οομοκεςία  

 Ιςχυριςμοί και παραπλανθτικζσ περιγραωζσ 

 Οοκεία, ψευδι περιγραωι, απάτθ - πρόςωατεσ περιπτϊςεισ  

 Ξθ υποχρεωτικζσ πρακτικζσ επιςιμανςθσ για τα προϊόντα διατροωισ  

 Ρνομαςία των προϊόντων  

 Θ Βρετανικι προςζγγιςθ ςτθ ςιμανςθ των τροωίμων (QUID)  

 Ρ ρόλοσ των Ενϊςεων καταναλωτϊν τροωίμων ςτθ διαμόρωωςθ τθσ ςτρατθγικισ 
ςιμανςθσ των τροωίμων  

 Απαιτιςεισ Οομοκεςίασ δανειοδοτιςεισ εργαςτθρίων παραςκευισ τροωίμων  

 Οομοκεςία αςωάλειασ και υγιεινισ ςτθν παραγωγι τροωίμων 

 Μωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι 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.   
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 
παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Food Hygiene Instructions. Available at: 
www.efet.gr/images/efet_res/doc/legislation/foodhygiene/apply_instructions.pdf 

2. Food Safety – Chemical Hazards. University of Nebraska – Lincoln, Institute of Agriculture and 
Natural Resources 2005. Available at :www.foodsafety.uni.edu 

3. Αργυράκοσ Γεϊργιοσ. Φα Σρόςκετα των Φροωίμων. ΕκδόςεισΕλικράτων. Ακινα. 2011. 
4. ΔιεκνείσΜϊδικεσ WTO, FAO, WHO  
5. Εγχειρίδιο Αςωάλειασ και Χγιεινισ Φροωίμων για Υτελεχθ και Εκελοντζσ Χπθρεςιϊν και 

Ρργανϊςεων που Εμπλζκονται ςτθ Διαχείρθςθ και Διανομι Φροωίμων ςε Ματαςτάςεισ 
Εκτακτων Αναγκϊν και Ματαςτροωϊν. Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Φροωίμων (ΕΦΕΦ) 2013. 

6. Ευρωπαϊκοί Μανονιςμοί (178/2002, 852, 853, 854/2004).  
7. Θεοδϊρου, Ε., Υωυρισ, Φ. (2008): «Θ Χλοποίθςθ Υυςτθμάτων Ιχνθλαςιμότθτασ ςτισ 

Επιχειριςεισ Φροωίμων». Available at: http://www.theodorou.gr/el/knowledge/articles-and-
white-papers/198- 008-article.html 

8. Μυρανάσ Ευςτράτιοσ, (2020). Σρόςκετα Φροωίμων και Οομοκεςία. Θεςςαλονίκθ, 
ΕκδόςεισΦηιόλασ 

http://www.foodsafety.uni.edu/
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
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9.  Μϊδικασ Φροωίμων και Σοτϊν διαρκοφσ ενθμζρωςθσ. Επιμζλεια ζκδοςθσ Γ. Αλυςανδράτοσ. 
www.foodcode.gr/main.asp 2. 

10. Μϊδικασ Φροωίμων και Σοτϊν και Αντικειμζνων Μοινισ Χριςθσ, 2016. 
11. Ρδθγόσ Εωαρµογισ των άρκρων 11, 12, 16, 17, 18, 19 & 20 του κανονιςµοφ (ΕΜ) 178/2002 

ςχετικά µε τθ γενικι νοµοκεςία για τα τρόωιµα. Υυµπεράςµατα 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 

12. Ρδθγόσ Ρρκισ Σρακτικισ για τισ Επιχειριςεισ Σαραγωγισ Ηαχαρϊδων Σροϊόντων του Ενιαίου 
Φορζα Ελζγχου Φροωίμων (ΕΦΕΦ). 2012. 

13.  Σρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm 
*νομοκεςία για τθν υγιεινι και αςωάλεια των τροωίμων, με ζμωαςθ ςτουσ Μανονιςμοφσ (ΕΜ) 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 183/2005, 2073/2005, 2074/2005, 
1881/2006]. 

 

 
  

http://www.foodcode.gr/main.asp%202


166 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 9ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Φυςικοχημεία Τροφίμων (ΕΤΤ9011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΧΥΙΜΡΧΘΞΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι  

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει να ζχει κατανοιςει: 

 τθν θλεκτρικι διπλοςτοιβάδα και τθ κεωριαDLVO 

 τα ςυςτιματα διαςποράσ 

 τα επιωανειακά ωαινόμενα 

 το ωαινόμενο τθσ προςρόωθςθσ και τισ εωαρμογζσ τθσ 

 τθν ζννοια του κολλοειδοφσ και του βιοπολυμεροφσ (υδροκολλοειδοφσ) 

 τισ ιδιότθτεσ των κολλοειδϊν (ςτακερότθτα, κροκίδωςθ, η-δυναμικό κλπ.) 

 τθν ζννοια του γαλακτϊματοσ και του αωροφ 

 τισ ιδιότθτεσ των γαλακτωμάτων και των αωρϊν και τισ εωαρμογζσ τουσ ςτθ βιομθχανία 
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  
Παραγωγι 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

 Σροαγωγι δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό και εργαςτθριακό.  
Σεριεχόμενα μακιματοσ:  

 Φο νερό ςτα τρόωιμα. Ενεργότθτα νεροφ. 

 Δεςμόσ υδρογόνου και ιοντικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτα τρόωιμα. 

 Ιδιότθτεσ υγρϊν, επιωανειακι τάςθ. 

 Ιξϊδεσ, νευτϊνεια και μθ νευτϊνεια υγρά. 

 Διάχυςθ. 

 Υυςτιματα διαςποράσ. Ματανομι μεγζκουσ ςωματιδίων. Υυςςωμάτωςθ - Ματαβφκιςθ 

 Επιωανειακά ωαινόμενα. Σροςρόωθςθ. Επιωανειοδραςτικζσ ουςίεσ. 

 Μολλοειδισ κατάςταςθ φλθσ (οριςμόσ, διάκριςθ, κολλοειδείσ θλεκτρολφτεσ, ιδιότθτεσ, η-
δυναμικό, κροκίδωςθ). 

 Θεωρία DLVO. 

 Συρθνοποίθςθ – Μρυςτάλλωςθ. 

 Βιοπολυμερι. 

 Σθκτζσ και διαλφματα βιοπολυμερϊν. 

 Γαλακτϊματα (οριςμόσ, o/w και w/o γαλακτϊματα, ιδιότθτεσ, ςτακερότθτα, κεωρίεσ 
γαλακτωμάτων, γαλακτωματοποιθτζσ). 

 Αωροί (ιδιότθτεσ, ςχθματιςμόσ, ςτακερότθτα). 

 Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (ιξϊδεσ, επιωανειακι τάςθ, αγωγιμότθτα, πολωςιμετρία, 
διακλαςιμετρία, παραςκευι και ςτακερότθτα γαλακτωμάτων, μζτρθςθ μεγζκουσ και 
επιωανειακοφ ωορτίου κολλοειδϊν). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο και ςτο εργαςτιριο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατωόρμασ e-class.  
Χριςθ ςφγχρονων μεκόδων διδαςκαλίασ με θλεκτρονικά 
μζςα. 
Χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Εξζταςθ εργαςτθρίου 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 69 

  

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. 
Φο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται με γραπτι 
δοκιμαςία ςτο τζλοσ του εξαμινου.  
Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ. 
Φο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ εξετάηεται μζςω 
γραπτϊν εργαςιϊν – αναωορϊν για κάκε 
πραγματοποιθκείςα εργαςτθριακι άςκθςθ και 
προωορικι/εργαςτθριακι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου. 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Walstra P. (2003). Physical Chemistry of Foods. Marcel Dekker, Inc. 
2. Τιτηοφλθσ Χ. (2011). Φυςικοχθμεία Φροωίμων. ΕΜΔΡΥΕΙΥ Α. ΦΗΙΡΝΑ & ΧΙΡΙ Α.Ε. 
3. Σαναγιϊτου Μ. (1998). Διεπιωανειακά ωαινόμενα και κολλοειδι ςυςτιματα, ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΗΘΦΘ. 
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Διατροφή (ΕΤΤ9021) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΦΤΡΦΘ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 
4 

Φροντιςτιριο 2 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 
  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου(Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο ωοιτθτισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:  

 Οα υπολογίηει τθ κρεπτικι αξία διαωόρων τροωίμων  

 Οα 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 

 Οα αντιςτοιχεί πακολογικζσ καταςτάςεισ του οργανιςμοφ με ςτοιχεία τθσ διατροωισ  

 Οα 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 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
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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. Νιψθ αποωάςεων  
3. Αυτόνομθ εργαςία  
4. Ρμαδικι εργαςία 
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ διατροωισΥτοιχεία διατροωισ του ανκρϊπου-Θρεπτικζσ φλεσ. Ρι 
διαιτθτικζσ απαιτιςεισ του ανκρϊπου-Ενεργειακό ιςοηφγιο. Θ ςφςταςθ των τροωίμων από 
διαιτθτικι άποψθ-Μακοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ πρόςλθψθσ ενζργειασ 

2. δατάνκρακεσ-Σρόςλθψθ-Σζψθ-Απορρόωθςθ-Ξεταβολιςμόσ-Υυγκζντρωςθ γλυκόηθσ ςτο αίμα-
Υακχαρϊδθσ διαβιτθσ-Γλυκαιμικι επίδραςθ τθσ τροωισ-Διαιτθτικζσ ι ωυτικζσ ίνεσ 

3. Νιπαρζσ φλεσ-Νιπίδια- Σρόςλθψθ-Σζψθ-Απορρόωθςθ-Ξεταβολιςμόσ-Νιπϊδθσ ιςτόσ-
Αςκζνειεσ (παχυςαρκία-ακθροςκλιρωςθ) 

4. Σρωτεϊνεσ-Τόλοσ των πρωτεϊνϊν-Αμινοξζα- Σζψθ-Απορρόωθςθ-Ξεταβολιςμόσ-Υυνιςτϊμενθ 
διαιτθτικι πρόςλθψθ 

5. Οερό -Δομι-Φυςικζσ ιδιότθτεσ-Νειτουργίεσ 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 

 Διατροωι για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ υγείασ 

 Θ παχυςαρκία ωσ ςφγχρονθ επιδθμία  

 Διαωορζσ μεταξφ τθσ μεςογειακισ διατροωισ και τθσ διατροωισ του δυτικοφ τρόπου 
διατροωισ  

 Ρ ρόλοσ των ω-3 λιπαρϊν οξζων ςτθ διατροωι του ανκρϊπου  

 Διατροωι και καρκίνοσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. Ρ ρόλοσ των ωυτικϊν ινϊν  

 Σροϊόντα light. Αλικεια και Ξφκοι 

 Εξειδικευμζνεσ δίαιτεσ (χαμθλϊν λιπαρϊν, χωρίσ υδατάνκρακεσ, χαμθλοφ γλυκαιμικοφ δείκτθ, 
κ.α) 

 Χορτοωαγία-Ωμοωαγία  

 Γριγορο ωαγθτό (FastFood) 

 Ρ 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. 

Υτθν 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 Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 Χριςθ εργαςτθριακοφ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φροντιςτιριο 26 

Σροετοιμαςία για 
Εργαςίεσ που αωοροφν 
μελζτεσ περιπτϊςεων 
(ατομικζσ ι ομαδικζσ 
εργαςίεσ) 

13 

Αυτοτελισμελζτθ 35 

  

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. Υφντομθ 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 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. European Journal of Nutrition 
2. Food Chemistry by H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Springer Verlag 2004.Advances in Food 

and Nutrition Research 
3. Introduction to Nutrition, Bender D 2002, Taylor and Francis 
4. Journal of Nutrition 
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5. Journal of Nutrition Education and Behavior 
6. Literature in English: 
7. Γαλανοποφλου, Ο., Ηαμπετάκθσ, Γ., Ξαυρι, Ξ., και Υιαωάκα Α., Διατροωι και Χθμεία 

Φροωίμων, Εκδόςεισ Υταμοφλθ, Ακινα 2007 

  



173 
 

Εμπορία - Μάρκετινγκ Τροφίμων (ΕΤΤ9031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΞΣΡΤΙΑ-ΞΑΤΜΕΦΙΟΓΜ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 3 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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:  

 Ματανόθςθ 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  

 Ματανόθςθ των οικονομικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν παραγόντων που 
επθρεάηουν το ςφςτθμα τροωίμων  

 Ματανόθςθ των ςυςτθμάτων εμπορίασ τροωίμων από παγκόςμια άποψθ, αναγνωρίηοντασ τθ 
ςπουδαιότθτα απόψεων όπωσ πολιτικι εμπορίου, αςωάλεια τροωίμων, διατροωι και 
περιβάλλον  

 Ματανόθςθ του Marketing τροωίμων από άποψθ διοίκθςθσ  
 

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία 

 Σεριγραωι: Εκμάκθςθ και χριςθ των εργαλείων του marketing. Θεωρίεσ, 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 

 Υυςτιματα πλθροωοριϊν αγοράσ και ζρευνα αγοράσ 

 Φο Σεριβάλλον του Marketing 

 Marketing ςτθν βιομθχανία Φροωίμων 

 Ματανόθςθ προϊόντοσ (productmix) 

 Φιμολόγθςθ 

 Διανομι και Φοποκεςία 

 Ματανόθςθ διαωιμιςθσ (promotionalmix) 

 Αγοραςτικι ςυμπεριωορά 

 Ματαμεριςμόσ, ςτόχοι και κζςεισ 

 Νιανικι πϊλθςθ και διανομι 

 Υτρατθγικι του Marketing 

 Ξζκοδοι και ςχεδιαςμόσ του Marketing 

 Εςτίαςθ επί τθσ ςτρατθγικισ του Marketing 

 Μφκλοσ ηωισ του Σροϊόντοσ και νζα προϊόντα 

 Εμπορικό ςιμα και ςυςκευαςία. 

 SWOTAnalysis 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 37 

  

φνολο Μαθήματοσ  75 
 

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και 
επίλυςθσ αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ 
γραπτισ δοκιμαςίασ. 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Boone, Louis E., and David L. Kurtz. (2014). Contemporary Marketing. Cengage Learning  
2. Edirisinghe, J. C. (2016). Agricultural and Food Marketing: Theory with Applications. S. Godage 

and Brothers (pvt) Ltd.  
3. Fahy John, Jobber David (2014). Αρχζσμάρκετινγκ. ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΜΤΙΦΙΜΘ ΑΕ  
4. Kotabe, M.M. and Helsen, K. (2014). International Marketing, 6th Edition International Student 

Version. Wiley.  
5. Philippe Aurier, LucierSirieix (2010). Marketing ΑγροτικϊνΣροϊόντων. Εκδόςεισ ΣΤΡΣΡΞΣΡΥ  
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Διπλωματική Εργαςία Ι (ΕΤΤ9041) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9041 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Ι 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Ερευνθτικζσ Δραςτθριότθτεσ  10 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 
  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Οα μθν οωείλονται περιςςότερα από δεκαζξι (16) 
μακιματα για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ξακθςιακόσ ςτόχοσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ είναι ο ωοιτθτισ: 
• να ςυςτθματοποιιςει, ςυνκζςει και να εωαρμόςει τισ γνϊςεισ που απζκτθςε από τισ ςπουδζσ 

του 
• να εμβακφνει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο επιλφοντασ ζνα καινοτόμο πρόβλθμα 

το οποίο εμπεριζχεται ςτο γενικότερο αντικείμενο του ΕΣΙΦΕΦΤΡ 
• να αναπτφξει τθ δικι του πρωτοβουλία ςτθν προςζγγιςθ/επίλυςθ του κζματοσ τθσ 

διπλωματικισ, υπό τθν κακοδιγθςθ του επιβλζποντα Μακθγθτι. 
ΘΔιπλωματικιΕργαςίαΙεπικεντρϊνεταιςτθνκατανόθςθτουγνωςτικοφαντικειμζνουτθσερευνθτικισπρ
όταςθσ,ςτθνβιβλιογραωικιαναςκόπθςθτουκζματοσ,ςτοςχεδιαςμότθσμεκοδολογίασ επίλυςθσ (είτε 
αυτι είναι κεωρθτικι είτε πειραματικι) και ςτθν εκπαίδευςθ τουωοιτθτι ςτα εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιιςει ςτθ ςυνζχεια για τθν διεξαγωγι πειραμάτων ι/καικεωρθτικισ προςζγγιςθσκλπ. 
Ματά τθν διεξαγωγι/ολοκλιρωςθ τθσ Διπλωματικισ Ι αποκτοφνται τα ακόλουκα:  
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Γνϊςεισ - Ρ ωοιτθτισ διακζτει 

 πολφ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ αιχμισ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Διπλωματικισ του 
Εργαςίασ 

Δεξιότθτεσ – Ρ ωοιτθτισ ζχει αναπτφξει δεξιότθτεσ 
• προςζγγιςθσ του προβλιματοσ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ το οποίο εμπεριζχει ςαωϊσ 

ςτοιχεία ζρευνασ και καινοτομίασ χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ που ζχει αποκομίςει κακ’ όλθ 
τθν διάρκεια των ςπουδϊν του 

• επίλυςθσ του επιςτθμονικοφ προβλιματοσ μζςω κεωρθτικϊν/πειραματικϊν προςεγγίςεων, 
ι/και επιςτθμονικϊν υπολογιςμϊν 

• αποτφπωςθσ του κεωρθτικοφ υποβάκρου και του ερευνθτικοφ πλάνου ςε τεχνικό κείμενο (υπό 
τθ μορωι διατριβισ)προωορικισ υποςτιριξθσ του κεωρθτικοφ υποβάκρου και του ερευνθτικοφ 
ςχεδιαςμοφ 

Ικανότθτεσ - Ρ ωοιτθτισ ζχει αναπτφξει τθν ικανότθτα 
• να ςυνδυάηει τισ γνϊςεισ και να διακρίνει και να εκτιμά πωσ μπορεί να εωαρμόςει τα 

βιβλιογραωικά δεδομζνα και τθν προθγοφμενθ επιςτθμονικι γνϊςθ 
• να επιλζγει τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ/προςεγγίςεισ και να τισ προςαρμόηει ςτο πρόβλθμα που 

καλείται να λφςει χρθςιμοποιϊντασ πρωτότυπθ ςκζψθ 
• να αναπτφςςει νζεσ ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ για τθν επίλυςθ του κζματοσ τθσ διπλωματικισ 

του εργαςίασ 
• να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν πρόταςθ υλοποίθςθσ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ ςτο 

πεδίο 

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 
2. Νιψθ αποωάςεων 
3. Αυτόνομθ εργαςία 
4. Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
5. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
6. Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υτθ Διπλωματικι εργαςία Ι, ο ωοιτθτισ με τθ βοικεια του επιβλζποντοσ προςδιορίηει τουσ ςτόχουσ 
τθσ εργαςίασ και το πλάνο εργαςίασ που κα ακολουκιςει, αωοφ πρϊτα διερευνιςει τθν διεκνι 
βιβλιογραωία και τεκμθριϊςει τθν πρωτοτυπία τθσ εργαςίασ. Φα δεδομζνα που ςυλλζγονται 
παρουςιάηονται ςτον επιβλζποντα ωσ προτεινόμενο ςχζδιο πειραματικισ ι βιβλιογραωικισ ζρευνασ 
το οποίο μπορεί υλοποιθκεί με τθ ςφμωωνθ γνϊμθ του. Υτο επόμενο ςτάδιο και εωόςον θ 
προτεινόμενθ ζρευνα εγκρικεί από τον επιβλζποντα ο ωοιτθτισ εκπαιδεφεται ςτισ μεκόδουσ και 
τεχνικζσ που περιλαμβάνονται ςτθν πρόταςθ ζρευνασ και κάνει τθν απαραίτθτθ προετοιμαςία των 
πειραμάτων. 
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(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ υλικοφ και 
πολυμεςικϊν εωαρμογϊν 

 Χριςθ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.  

 Χριςθ πιλοτικοφ εξοπλιςμοφ 

 Ενθμζρωςθ και βοθκθτικό εκπαιδευτικό υλικό 
μζςω e-mail 

 Χριςθ πλατωόρμασ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ 
εκπαίδευςθσ 

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Ξελζτθκαιανάλυςθβιβλιογραωίασ 60 

Ξθκακοδθγοφμενθμελζτθ 30 

Εκπόνθςθμελζτθσ 80 

Υυγγραωιεργαςίασ/ εργαςιϊν 20 

Εργαςτθριακιεκπαίδευςθ,Άςκθςθ 60 

  

φνολοΜαθήματοσ 250 
 

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. 

Σροωορικι Εξζταςθ 
Σαρουςίαςθ ερευνθτικισ πρόταςθσ 

 
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ανάλογα με το γνωςτικό αντικείμενο του κζματοσ, διεκνι περιοδικά και βιβλία ςτο ερευνθτικό 
πεδίο που κα επιλεγεί. 

 
  



179 
 

B. Τποχρεωτικά Επιλογήσ 

Επιςτήμη και Τεχνολογία Λιπϊν και Ελαίων (ΕΤΤ9051.1) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9051.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΝΙΣΩΟ ΜΑΙ ΕΝΑΙΩΟ 

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 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Υτθν 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 
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.  
Ξε 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.   

 Φαυτοποιοφν 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.   
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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 πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  
1. Θεωρθτικό μζροσ  
2. Υυςτατικά και δομι των λιπαρϊν υλϊν, ζλεγχοσ ωυςικϊν ιδιοτιτων,  
3. Ματθγορίεσ 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. Χποπροϊόντα Ελαιουργίασ και άλλων βιομθχανιϊν λιπαρϊν υλϊν,  
10. Αξιοποίθςθ υποπροϊόντων, Υάπωνεσ,  Υαπωνοποίθςθ και Γαλακτϊματα 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 

 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι ομαδικισ  
εργαςίασ 

20 

Αυτοτελισ μελζτθ 52 

  

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. 

Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 
παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Belitz, H. – D., Grosch, W., Schieberle, P. 2011. Χθμεία Φροωίμων. Εκδ. Φηιόλα& Χιοί Α.Ε. ISBN: 
978-960-418-367-8 (Μωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 18549076) 

2. Bongers, P. and Almeida-Rivera, C. (2011). Dynamic modelling of the margarine production 
process, Computer Aided Chem Eng., 29, 1301-1305.   

3. 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.   

 
 
 
  



182 
 

Επιςτήμη και ΤεχνολογίαΠροςθζτωνκαι ΓλυκαντικϊνΥλϊνΤροφίμων (ΕΤΤ9051.2) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9051.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΣΤΡΥΘΕΦΩΟ ΜΑΙ ΓΝΧΜΑΟΦΙΜΩΟ 
ΧΝΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Οαι 

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 

Υτθν 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 Ξε τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν να:  

 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.   
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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 πλθροωοριϊν, με τθ χριςθ και των 

 απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Νιψθ αποωάςεων 

 Αυτόνομθ εργαςία 

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σαραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό.  

 Πρόςθετεσφλεσ: 
 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,χαρουπιοφαγάβθσκά. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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 Φ.Σ.Ε.: 

 Διαλζξεισ με τθ χριςθ παρουςιάςεων PowerPoint 

 Αςφγχρονθ διδαςκαλία μζςω e-class 

 Χποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ με παρουςίαςθ 
εκπαιδευτικϊν video από το διαδίκτυο 
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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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ κεωρίασ 2 

Υυγγραωι ομαδικισ  
εργαςίασ 

20 

Αυτοτελισ μελζτθ 22 

  

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. 

 
Γραπτι εξζταςθ με ςυνδυαςμό ερωτιςεων ςφντομθσ 
απάντθςθσ, ανάπτυξθσ και πολλαπλισ επιλογισ.   
Ρμαδικι γραπτι εργαςία (ανά 2 ι 3 άτομα) και δθμόςια 
παρουςίαςθ αυτισ ςτθν τάξθ (προαιρετικι).   
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, ΧθμείαΦροωίμων, 4θζκδοςθ, 2011  
2. Μυρανάσ Ε., Σρόςκετα Φροωίμων και Οομοκεςία, 2011.  
3. Ναμπρόπουλοσ Α., Ανζςτθσ Υ., Γλυκαντικζσ Ρυςίεσ, 2008 
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Οινολογία ΙΙ (ΕΤΤ9051.3) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ 9051.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΡΙΟΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

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 3 4 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 

 
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ρ 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 
αναγράφονται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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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  

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό. 
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 Αναςκόπθςθ τθσ φλθσ του μακιματοσ Ρινολογία Ι – Αναςκόπθςθ των τεχνικϊν οινοποίθςθσ – 
κατεργαςίασ του γλεφκουσ – ςυντιρθςθσ και αποκικευςθσ των οίνων 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου:  Υάκχαρα-Δυναμικόσ αλκοολικόσ τίτλοσ 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου:  Ρργανικά οξζα- Ρξφτθτεσ 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου:  Φαινολικά και αρωματικά ςυςτατικά 

 Χθμικι ςφςταςθ του οίνου: Ιχνοςτοιχεία, κολλοειδι 

 Διαφγαςθ των οίνων - κολλάριςμα 

 Τφκμιςθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ των οίνων – pH- οξφτθτα   

 Χθμικι ςτακεροποίθςθ των οίνων – ςτακεροποίθςθ ζναντι των τρυγικϊν  

 Θολϊματα μεταλλικϊν ιόντων, πρωτεϊνϊν και κολλοειδϊν 

 Ξικροβιακι ςτακεροποίθςθ. Αλλοιϊςεισ. 

 Ρξειδωτικι παλαίωςθ. Υυμβολι του ξφλου του βαρελιοφ ςτθν ωρίμανςθ και ποιότθτα των 
οίνων, επίδραςθ  χρόνου,  κερμοκραςίασ και οξυγόνου. 

 Aναγωγικι παλαίωςθ οίνων ςε ωιάλεσ.      

 Ρργανολθπτικόσ ζλεγχοσ οίνων- οπτικι αξιολόγθςθ,  αξιολόγθςθ αρϊματοσ, γεφςθσ,      
ςτυπτικότθτασ και επίγευςθσ 

 Ρργανολθπτικά ελαττϊματα οίνων: αιτίεσ, χθμικι δομι και επιπτϊςεισ ςτθν τελικι ποιότθτα 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

Φελικι Εξζταςθ 2 

  

φνολο Μαθήματοσ 100 
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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 

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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. BoultonB. R., SingletonL. V., BissonF. L., KunkeeE. R. (2018),Οινολογία-Βαςικζσ Αρχζσ και 
Μζκοδοι Οινοποίθςθσ, BROKENHILLPUBLISHERSLTD 

2. Jackson, R.S. (2008).Wine Science: Principles and Applications. Elsevier. 
3. Υουωλερόσ, Θ.Ε. (2015). Οινολογία. Επιςτιμθ και Τεχνογνωςία. Ζκδοςθ Θ.Ε. Υουωλερόσ, 

Θεςςαλονίκθ. 
4. Φςακίρθσ, Α. (2008). Οινολογία. Από το ςταφφλι ςτο κραςί. Ζκδοςθ Ψίχαλου, Ακινα. 
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Αυτοματιςμοί ςτη Βιομηχανία Τροφίμων (ΕΤΤ9051.4) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ 9051.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΧΦΡΞΑΦΙΥΞΡΙ ΥΦΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 3 4 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ 
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ). 
  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ρ 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 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
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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  

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα είναι κεωρθτικό. 
Φο περιεχόμενο του μακιματοσ ζχει ωσ ακολοφκωσ:  

 Ειςαγωγι, το αντικείμενο του αυτομάτου ελζγχου ςτθ βιομθχανία τροωίμων, οι ςφγχρονεσ 
τάςεισ.  

 Ρργανολογία 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. 

 ργανα πνευματικοφ, υδραυλικοφ, μθχανικοφ και θλεκτρικοφ ελζγχου. 

 Αυτόματεσ βαλβίδεσ.  

 Υυςτιματα αυτομάτου ελζγχου, ανοικτοφ και κλειςτοφ βρόγχου, δράςθσ, ανάδραςθσ και 
ακολουκίασ (feedforward, feedback&cascadecontrol).  

 Εωαρμογζσ των Θ/Χ ςτον αυτόματο ζλεγχο, εξοπλιςμόσ ςε Θ/W και S/W, ςφγχρονεσ τάςεισ 

 Ρλοκλθρωμζνα 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. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

Φελικι Εξζταςθ 2 

  

φνολο Μαθήματοσ 100  
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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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 Υτο ςυνολικό βακμό αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
ςυμμετζχει κατά 100% ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ γραπτισ 
δοκιμαςίασ.  

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Dorf R.C., Bishop R.H. (2017). ϋϋΣφγχρονα ςυςτιματα αυτομάτου ελζγχουϋϋ, Εκδ. Φηιόλα& Χιοί Α.Ε. 
2. Βελϊνθ Α. (2017). ϋϋΨθφιακά Συςτιματα Αυτομάτου Ελζγχουϋϋ. Εκδ. Φηιόλα& Χιοί Α.Ε. 
3. Δ. Μαλλιγερόπουλοσ Δ. – Βαςιλειάδου Υ. (2005). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου Iϋϋ, Εκδ. 

Υφγχρονθ Εκδοτικι ΕΣΕ. 
4. Δ. Μαλλιγερόπουλοσ Δ. – Βαςιλειάδου Υ. (2005). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου IΙϋϋ, Εκδ. 

Υφγχρονθ Εκδοτικι ΕΣΕ. 
5. Σανταηισ Ο. Α. (2015). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου και Αυτοματιςμοίϋϋϋ. Εκδ. Υταμοφλθ Α.Ε. 
6. Υμυρλισ Ο. Γ.,Ηαρογιάννθσ Ν. Θ. (2007). ϋϋΣυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχουϋϋ. Εκδ. Φηιόλα&Χιοί Α.Ε. 
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Σεχνολογία Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΕΣΣ9051.5) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ9051.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 9
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΑΤΩΞΑΦΙΜΩΟ ΜΑΙ ΦΑΤΞΑΜΕΧΦΙΜΩΟΦΧΦΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡ
Ε ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 4 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ(ΧποχρεωτικάΕπιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

 Μυριότερα καλλιεργοφμενα αρωματικά και ωαρμακευτικά ωυτά, ταξινόμθςθ, βοτανικά 
γνωρίςματα, βιολογικόσ κφκλοσ, ςυνικεισ τεχνικζσ καλλιζργειασ.  

 Εξάπλωςθ και οικονομικι ςθμαςία.  

 Σροοπτικζσ εμπορικισ αξιοποίθςθσ των ςθμαντικότερων αρωματικϊν ωυτϊν.  

 Βαςικά ςτοιχεία χθμείασ αικζριων ελαίων, βιοςφνκεςθ και βιολογικι δράςθ αικζριων ελαίων 

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Ρμαδικι εργαςία 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ιςτορικζσ 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.  

 Ξζκοδοι παραγωγισ εκχυλιςμάτων.  

 Ξζκοδοι απομόνωςθσ ωυςικϊν προϊόντων. Ξζκοδοι ανάλυςθσ   

 Αρωματικά ωυτά: Δθμοωιλι αρωματικά ωυτά τθσ Ελλάδασ. Ρικονομικι ςθμαςία, 
βιοποικιλότθτα και περιοριςμοί. Μρόκοσ Μοηάνθσ. Φςάι του βουνοφ. Δίκταμο. Ενδθμικά ωυτά. 
Δευτερογενείσ μεταβολίτεσ που ζχουν απομονωκεί και ωυτοχθμικό προωίλ.  

 Φαρμακευτικά ωυτά: Δθμοωιλι ωαρμακευτικά ωυτά τθσ Ελλάδασ. Χπερικό το διάτρθτο. 
Ναδανιά και λάδανο. Ρι παιϊνιεσ τθσ Ελλάδασ. Αλκάννα. Αλόθ. Εχινάκεα. Φυτοοιςτρογόνα και 
θ οικογζνεια των ψυχανκϊν. Ξαςτίχα Χίου. Μάνναβθ. Γλυκφριηα. Αρτεμίςια και αρτεμιςινίνθ.  

 Θ αξία τουσ ωσ αντιοξειδωτικοί παράγοντεσ. Σαραδοςιάκεσ χριςεισ αωεψθμάτων.  - 
Τυκμιςτικοί ευρωπαϊκοί οργανιςμοί και ανάπτυξθ ςυμπλθρωμάτων 
διατροωισ/βιολειτουργικϊν τροωίμων: European Medicines Agency (EMA). European 
FoodSafety Agency (EFSA).  

 Φυτά/δρόγεσ με ενδιαωζρον για τθν Ελλάδα. 

 Αξιϊςεισ υγείασ. Ξονογραωίεσ. 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. 

Σρόςωπο με πρόςωπο ςε αμωικζατρο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Χποςτιριξθ Ξακθςιακισ 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, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εξζταςθ Ξακιματοσ 2 

Αυτοτελισ μελζτθ 72 

  

φνολοΜαθήματοσ 100 
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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. 
Φο 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. 
Υτο 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. Natural product chemistry at a glance; Stephen P. Stanforth, 2006. Blackwell Publishing, ISBN: 
1-4051-4562-5. 

2. Natural products extraction: principles and applications; 2013, RSC publishing, ISBN: 978-1-
84973-606-0 7)  

3. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants; Jean Bruneton, 1999, Lavoisier, ISBN: 
1898298637. 

4. Xθμεία ωυςικϊν προϊόντων, Ιγνατιάδου-ΤαγκοφςθΒαλεντίνθ, 2009. Υυμμετρία, ISBN: 978-960-
266-257-1 5). 

5. Δόρδασ Χ. 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά  Φυτά. Εκδόςεισ Υφγχρονθ Σαιδεία.  
6. Μουτςόσ Θ. 2006. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόςεισ ΗΘΦΘ. 
7. Φαρμακευτικά προϊόντα ωυςικισ προελεφςεωσ, GunnarSamuelson, Σανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ 

Μριτθσ, 2005, ISBN: 960-524-015-7. 
8. Φαρμακογνωςία, Χριςτοσ Υουλελζσ, 2000. Σιγαςοσ, ISBN: 960-317-052-6.  
Υυναωιεπιςτθμονικάπεριοδικά:  
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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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 10ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

A. Τποχρεωτικά 

Διδακτική τησ Επιςτήμησ των Τροφίμων (ΕΤΤ10011) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ10011 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  10
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΦΘΥ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΦΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5  

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Χποβάκρου (Χποχρεωτικό)  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Φο 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). 

Ξε το μάκθμα αυτό επιδιϊκεται οι ωοιτθτζσ να μπορεί:    

 Οα περιγράωει, να διακρίνει και να εξθγιςει τισ βαςικζσ και κρίςιμεσ ζννοιεσ, κεωρίεσ και 
μεκοδολογίεσ τθσ γενικισ και τεχνικισ εκπαίδευςθσ. 

 Οα βρίςκει τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και μορωζσ/τεχνικζσ διδαςκαλίασ και τα κατάλλθλα 
εποπτικά μζςα που κα εξαςωαλίηουν, κατά περίπτωςθ, τθν επιτυχι ζκβαςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
γεγονότοσ. 

 Οα αναπτφςςει/δθμιουργεί τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, το ςχζδιο διδαςκαλίασ και τον κατάλλθλο 
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τρόπο αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων ςτο πλαίςιο ενόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν. 

 Οα αξιολογεί ζνα εκπαιδευτικό γεγονόσ/ πρόγραμμα. 

 Οα αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα ςυμπεριωοράσ μακθτϊν. 

 Οα 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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αποκτιςει τισ 
ακόλουκεσ ικανότθτεσ: 

 Νιψθ αποωάςεων 

 ΑυτόνομθΕργαςία 

 ΡμαδικιΕργαςία 

 Υεβαςμόσ ςτθ διαωορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Άςκθςθκριτικισ και αυτοκριτικισ 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ρι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: 

 Ειςαγωγι ςτθ ςφγχρονθ παιδαγωγικι και διδακτικι: Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί 

 Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των Φεχνολογικϊν μακθμάτων  

 Διδαςκαλία και Ξάκθςθ: 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-Υχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ 

 Ρργάνωςθ και διεξαγωγι τθσ διδακτικισ πράξθσ: μεκοδολογικζσ αρχζσ και ςτρατθγικζσ 
διδαςκαλίασ, μορωζσ διδαςκαλίασ 

 Εναλλακτικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ 

 Αξιολόγθςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 

 Υχεδιαςμόσ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ  

 Χριςθ των ΦΣΕ για τθν υποβοικθςθ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και 
των μακθμάτων Φεχνολογίασ  

 Εικονικά Εργαςτιρια 

 Αξιολόγθςθ του μακθτι  

 Ανατροωοδότθςθ μακθτι και γονιϊν για βελτίωςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

 Διαχείριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ  

 Ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και διαχείριςθ κρίςεων.   

 Ξεκοδολογία Ζρευνασ Δράςθσ και Ανάπτυξθ Μουλτοφρασ Ξάκθςθσ  
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(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 Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ 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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Σροετοιμαςία για 
ςυγγραωι εργαςιϊν 

43 

Γραπτι Εξζταςθ 2 

Σαρουςίαςθ 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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ερωτιςεισ ανάπτυξθσ και ςυνδυαςτικζσ 
ερωτιςεισ (60%) και με παρουςίαςθ ομαδικισ 
εργαςίασ και γραπτισ εργαςίασ (40%). 
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(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Huttner, A. (2008). Διδακτικι Φεχνολογικϊν Ξακθμάτων, Ξζκοδοι και Διαδικαςίεσ. Ακινα: 
Κων.  

2. Μαψάλθσ, Α. και Οιμα, Ε. (2008) Υφγχρονθ διδακτικι, Αωοι Μυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ  
3. Ξατςαγγοφρασ, Θ. (1995) Θ εξζλιξθ τθσ διδακτικισ: Επιςτθμολογικι κεϊρθςθ, Ακινα, 

Gutenberg. 
4. Ξατςαγγοφρασ, Θ. (1998) Θεωρία και πράξθ τθσ διδαςκαλίασ: Θεωρία τθσ διδαςκαλίασ (Θ 

προςωπικι κεωρία ωσ πλαίςιο ςτοχαςτικο-κριτικισ ανάλυςθσ), Ακινα, Gutenberg. 
5. Ξατςαγγοφρασ, Θ. (1999) Θεωρία και πράξθ τθσ διδαςκαλίασ: Θ ςχολικι τάξθ (χϊροσ, ομάδα, 

πεικαρχία, μζκοδοσ), Ακινα: Εκδ. Γρθγόρθ 
6. Φηιμογιάννθσ, Α. (2017)  Θλεκτρονικι μάκθςθ: Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικοί 

ςχεδιαςμοί,.  Εκδόςεισ Μρθτικι ΑΕ 
7. Φλουρισ, Γ. (2003) Θ αρχιτεκτονικι τθσ διδαςκαλίασ και θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, Ακινα: 

Εκδ. Γρθγόρθ 
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Διπλωματική Εργαςία ΙΙ (ΕΤΤ10031) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ10031 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ ΙΙ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Ερευνθτικζσ Δραςτθριότθτεσ  20 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Χποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Οα μθν οωείλονται περιςςότερα από δεκαζξι (16) 
μακιματα για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Θ Διπλωματικι Εργαςία ΙΙ είναι θ ςυνζχεια τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ Ι. 
 Υτθ Διπλωματικι εργαςία ΙΙ, ο ωοιτθτισ εωαρμόηει ςτθν πράξθ, χρθςιμοποιϊντασ τισ μεκοδολογίεσ 
και προςεγγίςεισ ςτισ οποίεσ ζχει ιδθ εκπαιδευτεί, το ερευνθτικό ςχζδιο που ανζπτυξε. Ξε τθ 
βοικεια του επιβλζποντοσ και τωνερευνθτϊν του εργαςτθρίου που εκπονεί τθν εργαςία του 
(υποψιωιοι διδάκτορεσ, μεταδιδάκτορεσ),εργάηεται ερευνθτικά (πειραματικά ι/και με 
κεωρθτικιπροςζγγιςθ) για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ διπλωματικισ. Υτθν διάρκεια αυτι 
ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ του εργαςτθρίου όπωσ ςεμινάρια, ςυμπόςια θ ςυνζδρια, κακϊσ 
και τθν πραγματοποίθςθ δθμοςιεφςεων και εργαςιϊν που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ 
διπλωματικισ του. 
Υε ςυνζχεια τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ι, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ ΙΙ ο 
ωοιτθτισ ζχει αποκτιςει τα ακόλουκα: 
Ρ ωοιτθτισ διακζτει 

• πολφ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ αιχμισ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Διπλωματικισ του Εργαςίασ 
• γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χειριςμοφ εξοπλιςμοφ ι/και υπολογιςτικϊν προγραμμάτων υψθλοφ 

επιςτθμονικοφ ι/και τεχνολογικοφ ενδιαωζροντοσ ςε πεδία αιχμισ 
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• ικανότθτεσ απόκτθςθσ ειδικϊν δεδομζνων με διεξαγωγι εργαςτθριακϊν πειραμάτων ι 
κεωρθτικισ προςζγγιςθσ 

• ικανότθτεσ ανάλυςθσ επιςτθμονικϊν/τεχνολογικϊν αποτελεςμάτων και αναςχεδιαςμοφ 
ερευνθτικοφ πλάνο 

• ικανότθτεσ επίλυςθσ επιςτθμονικϊν ι/και τεχνολογικϊν προβλθμάτων μζςω 
κεωρθτικϊν/πειραματικϊν προςεγγίςεων 

• ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ αποτφπωςθσ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ, επεξιγθςθσ του 
επιςτθμονικοφ περιεχομζνου, των αποτελεςμάτων, και των ςυμπεραςμάτων ςε τεχνικό 
κείμενο (υπό τθ μορωι διατριβισ) 

• ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ προωορικισ υποςτιριξθσ όλθσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ 
• ικανότθτεσ διατφπωςθσ προτάςεων επζκταςθσ τθσ ζρευνασ μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ είτε ςε 

άλλα πεδία είτε ςε επίπεδο εμβάκυνςθσ 
λα τα παραπάνω οδθγοφν ςε ζναν διπλωματοφχο τθσ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροωίμων ικανό 
για τθν λιψθ επιςτθμονικϊν αποωάςεων, τθν προετοιμαςία μελετϊν, τθ διαχείριςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων, τθν ανάπτυξθ νζων ςτρατθγικϊν προςζγγιςθσ, και τζλοσ τθν ανάλθψθ ευκφνθσ ςτο 
πεδίο τθσ εξειδίκευςισ 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 

• Νιψθ αποωάςεων 
• Αυτόνομθ εργαςία 
• Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
• Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υτθ Διπλωματικι Εργαςία ΙΙ, ο ωοιτθτισ υλοποιεί τθν πειραματικι ι κεωρθτικι προςζγγιςθ του 
κζματοσ που ζχει αναλάβει. 

 
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 
 
 

Χριςθ πλατωόρμασ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ 
εκπαίδευςθσ και επικοινωνίασ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δραςτηριότητα ΦόρτοσΕργαςίασ 
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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 

Εξαμήνου 

Εργαςτθριακά πειράματα / 
Θεωρθτικι προςζγγιςθ 

250 

Ξθκακοδθγοφμενθ μελζτθ 100 

Υυγγραωι εργαςίασ 100 

Σροετοιμαςίαπαρουςίαςθσ 
Φελικι εξζταςθ 

50 

  

φνολοΜαθήματοσ 500 
 

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. 

Δθμόςια Σαρουςίαςθ, Σροωορικι Εξζταςθ από 
τριμελι επιτροπι 

• Επιςτθμονικό Σεριεχόμενο (ςυντελεςτισ 
βαρφτθτασ 50%) 

• Δομι, Υφνταξθ, Γραπτό Μείμενο (ςυντελεςτισ 
βαρφτθτασ 20%) 

• Σαρουςίαςθ και Φελικι Εξζταςθ (ςυντελεςτισ 
βαρφτθτασ 30%) 

 
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Ανάλογα με το γνωςτικό αντικείμενο του κζματοσ, διεκνι περιοδικά και βιβλία ςτο ερευνθτικό 
πεδίο που κα επιλεγεί. 
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B. Τποχρεωτικά Επιλογήσ 

Διαχείριςη Ηωικϊν Εχθρϊν Αποθηκευμζνων Τροφίμων (ΕΤΤ10021.1) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ  ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ100211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΗΩΙΜΩΟ ΕΧΘΤΩΟ ΑΣΡΘΘΜΕΧΞΕΟΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 5 

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

 
 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ(Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο ωοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξπορεί 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 
προγράμματα Ρλοκλθρωμζνθσ 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;. 
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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 

 Νιψθ αποωάςεων  

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Υεβαςμόσ ςτο ωυςικό περιβάλλον  

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Φο μάκθμα περιλαμβάνει μόνο κεωρθτικό μζροσ. 
Σεριεχόμενα μακιματοσ: 
Ξελζτθ των ςθμαντικότερων επιβλαβϊν οργανιςμϊν και των τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ:  

1. Μολεόπτερα 
2. Νεπιδόπτερα 
3. Χμενόπτερα 
4. Δίπτερα 
5. Θυςάνουρα 
6. Μολζμβολα 
7. Ψωκόπτερα 
8. Δικτυόπτερα 
9. Ακάρεα 
10. Ξζκοδοι αντιμετϊπιςθσ / απεντομϊςεισ  

 
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο 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, 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Φελικι Εξζταςθ 2 

Αυτοτελισ Ξελζτθ 97 

  

φνολο Μαθήματοσ 125 
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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. Haines, C.P., (1981). Laboratory studies on the role of an egg predator, Blattisociustarsalis (Berlese) 
(Acari: Ascidae), in relation to the natural control of EphestiaCautella (Walker) (Lepidoptera: 
Pyralidae) in Warehouses. Bulletin of Entomological Research, 71(4), 557-574.  

2. 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. 
EnvironmentalEntomology, 15(3), 767–770. 

3. Nielsen, P.S., (1998). The effect of a diatomaceous earth formulation on the larvae of 
Ephestiakuehniella Zeller. Journal of StoredProducts Research, 34(2/3), 113-121. 

4. Pinto, L. J. and Kraft, S. K. (2000). Pest Control   Technician Safety Manual. Pinto and Associates, 
Mechanicsville, Md. 245 pp. 

5. Rees, D. (2004). Insects of Stored Products, 1
st

 ed. CISRO Publishing, Collingwood, Victoria, 
Australia. 

6. 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 AnalyticaChemists, 
Arlington, Va. 595 pp. 

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 
PalmistichuselaeisisDelvare& Lasalle (Hymenoptera: Eulophidae). The ColeopteristsBulletin, 62(1), 
64-66. 

8. Εμμανουιλ, Ο.Γ., (1998). Γεωργικι Ηωολογία, ειδικό μζροσ Α, ωυτοωάγα είδθ. Γεωπονικό 
Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 315 ςελ. 

9. Ξπουχζλοσ Μ. (2006). Ζντομα αποκθκευμζνων γεωργικϊν προϊόντων και τροωίμων. 
Σανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ, Γεωπονικό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Ακινα, 96 ςελ. 

10. Ξπουχζλοσ, Θ.Μ., (2018). Ζντομα Αποκθκϊν και Φροωίμων. Εκδόςεισ Ζμβρυο. Ακινα. 133 ςελ. 
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Ηυθοποιία και Αποςτάγματα (ΕΤΤ10021.2) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΥΧΡΝΘ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ10021.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10
Ρ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΧΘΡΣΡΙΙΑ ΜΑΙ ΑΣΡΥΦΑΓΞΑΦΑ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

Ξε 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, 

 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 
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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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Αυτόνομθ εργαςία  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Αμυλοφχοι καρποί. 
Χαρακτθριςτικά πρϊτθσ φλθσ (μορωολογικά χαρακτθριςτικά, ποικιλίεσ κρικαριοφ, χθμικι ςφςταςθ 
κρικαριοφ). 
Σοιοτικά χαρακτθριςτικά κρικαριοφ. 
Οερό ςτθ ηυκοποίθςθ. 
Νυκίςκοσ. 
Σρόςκετα. 
Ηφμεσ. 
Διαδικαςία ηυκοποίθςθσ (διαβροχι, ωφτρωμα, ωρφξθ, αποκικευςθ, ηφμωςθ βυνογλευκουσ, 
επεξεργαςία μπφρασ). 
Είδθ μπφρασ. 
Σοιοτικά 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. 
Φεχνολογία απόςταξθσ. 
Ξθχανιματα ςυνεχοφσ και αςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Σρόςωπο με πρόςωπο 

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

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Διδαςκαλία με χριςθ Φ.Σ.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, 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

ΦελικιΕξζταςθ 2 

Αυτοτελισμελζτθ 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 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. 
Φο μάκθμα εξετάηεται με γραπτι δοκιμαςία θ οποία 
περιζχει ςυνδυαςμό ερωτιςεων ανάπτυξθσ και επίλυςθσ 
αςκιςεων-προβλθμάτων. 
 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Brewing Science and practice, D. E. Briggs, C. A. Boulton, P. A. Brookes, R.Stevens, Woodhead 
Publishing Limited and CRC Press, 2004 

2. Distilling spirits book, B. Malle, H. Schmickl, Spikehorn Press U.S.A., 2015 
3. Technology of Brewing and Malting W. Kunze 4th Ed VLB Berlin 2004 
4. Ξπφρα, W. Vogel, Εκδόςεισ Ψφχαλου, 1998 
5. Σοτογραωία, Α. Φςακίρθσ Εκδόςεισ Ψφχαλου 2007 
6. Φεχνολογίεσ βφνθσ και ηφκου, Θ. Οεραντηισ, Σ. Φαταρίδθσ, Δ. Μεχαγιά Εκδόςεισ Ζμβρυο, 2014 
7. Φο τςίπουρο και θ τςικουδιά, Ε. Υουωλερόσ, Β. Τοδοβίτθσ, 2004 
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Ανάπτυξη Προϊόντων Τροφίμων (ΕΤΤ10021.3) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ10021.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ(Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι  

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 

 Υκοπόσ 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  

 Ξετά το τζλοσ του μικτοφ αυτοφ μακιματοσ οι ωοιτθτζσ κα μποροφν: 
 Οα 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.  

 Οα 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 

 Οα 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 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
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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. Νιψθ αποωάςεων  
3. Αυτόνομθ εργαςία  
4. Ρμαδικι εργαςία 
5. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
6. Σαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρθτικι προςζγγιςθ των κατθγοριϊν τθν τροωίμων: 
Μαινοτόμα τρόωιμα  
Νειτουργικά Φρόωιμα  
Βιολογικά τρόωιμα  
Γενετικά Φροποποιθμζνα Φρόωιμα 
Θ ζννοια του προϊόντοσ θ δθμιουργία και τα ςτάδια του 
Φι υπαγορεφει τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων 
Υτρατθγικι ανάπτυξθσ μζςα από προγράμματα R&D 
Οζεσ τεχνολογίεσ που ενςωματϊνονται ςτθν παραγωγι των νζων προϊόντων 
Υχετικι Οομοκεςία 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Υτθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ Θλεκτρονικϊν Χπολογιςτϊν 

 Χριςθ Ρπτικοακουςτικοφ υλικοφ και πολυμεςικϊν 
εωαρμογϊν 

 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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εργαςίεσ που αωοροφν μελζτεσ 
περιπτϊςεων (ατομικζσ ι ομαδικζσ) 

20 

Αυτοτελισμελζτθ 79 

  

φνολο Μαθήματοσ  125 
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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. 

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. Υφντομθ 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 
 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Gordon W. Fuller ,2007 New Food Product Development: From Concept to Marketplace, Third 
Edition CRC Press 

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. Υωλϊμοσ Μωνςταντίνοσ, Βαρηάκασ Θεόδωροσ (2017). Ζρευνα & Ανάπτυξθ νζων προϊόντων & 

Επιχειρθματικϊν Υχεδίων Ζκδοςθ: 1
θ
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Πρακτική Άςκηςη (ΕΤΤ10021.4) 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΓΕΩΣΡΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΣΙΥΦΘΞΘΥ & ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΡ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΦ10021.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 10
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΩ
ΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

  5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων 

Ειδικότθτασ (Χποχρεωτικά Επιλογισ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΕΟ ΧΣΑΤΧΡΧΟ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και ΕΞΕΣΑΕΩΝ: Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

χι 

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 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα πρζπει:  

 Οα ζχει διευρφνει τθν ακαδθμαϊκι τουσ γνϊςθ 

 Οα ζχει αποκτιςει εμπειρία αναωορικά με προβλιματα και επιςτθμονικά δεδομζνα που μπορεί 
να ανακφψουν ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον  

 Οα ζχει αποκτιςει εμπειρία ςτθν εργαςία ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον ςε ωορείσ του 
Δθμόςιου και του Ιδιωτικοφ τομζα ςε αντικείμενα ςχετικά με τθν Επιςτιμθ και τθν Φεχνολογία 
των Φροωίμων.   

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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 
πολυπολιτιςμικότθτα 
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Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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… 
……. 

Ρ ωοιτθτισ ζχοντασ ολοκλθρϊςει το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα ζχει περεταίρω αναπτφξει τισ 
ακόλουκεσ γενικζσ ικανότθτεσ: 

 Σροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

 Αυτόνομθ εργαςία   

 Ρμαδικι εργαςία   

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   

 Υεβαςμό ςτθ διαωορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 Σροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ρ ωοιτθτισ αςκείται ςε αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν Επιςτιμθ και τθν Φεχνολογία Φροωίμων 
ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ ωορείσ 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. 

Ρρίηεται επόπτθσ κακθγθτισ που βρίςκεται ςε ςυνεχι 
επικοινωνία με τον αςκοφμενο ωοιτθτι και επιβλζπει τθν 
πρόοδο του. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

Εξαρτάται από τθν εταιρεία και τισ 
αρμοδιότθτεσ/υποχρεϊςεισ του αςκοφμενου ωοιτθτι. 

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 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Θ πρακτικι άςκθςθ ζχει 
τρίμθνθθ διάρκεια με 40 
ϊρεσ εβδομαδιαίασ 
απαςχόλθςθσ 

125 

φνολο Μαθήματοσ 125  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

Θ αξιολόγθςθ των ωοιτθτϊν γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
μζςω Ζκκεςθσ / Αναωοράσ κακϊσ και παρουςίαςθσ τθσ 
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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. 

εργαςίασ του ςε τριμελι επιτροπι που ορίηεται από τθ 
Υυνζλευςθ του Φμιματοσ και θ οποία τθ βακμολογεί. 

 
(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
 


