
Τίτλος Μαθήματος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1204MMT 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Β’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Δράκου Κατερίνα 

ECTS 5 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (3 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις της μικροβιολογίας με κύριο 

άξονα τις σχέσεις των μικροοργανισμών με τα τρόφιμα και τον άνθρωπο. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-γνωρίζουν την γκάμα των μικροοργανισμών και τις επιπτώσεις που έχουν 

στα τρόφιμα τόσο σε επίπεδο δηλητηριάσεων όσο και σε επίπεδο 

συντήρησης των τροφίμων. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Μικροοργανισμοί της μικροβιολογίας και της  μικροβιολογίας 

τροφίμων (μύκητες, ζύμες, βακτήρια-μορφολογικά), καλλιεργητικά, 

φυσιολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά αυτών, αναπαραγωγή, σχέση με 

τα τρόφιμα και τη δημόσια υγεία.               

Θρέψη των μικροβίων: Τροφικοί τύποι αυτών και επίδραση 

φυσικοχημικών παραγόντων στην ανάπτυξη και τις δραστηριότητες των 

μικροβίων (θερμοκρασία, pH, ακτινοβολία, πίεση)  

Η ανάπτυξη των μονοκύτταρων μικροοργανισμών και οι παράμετροι αυτής 

(αριθμός διαιρέσεων, χρόνος γενεάς, ποσοστό ανάπτυξης, ηλικία των 

βακτηρίων, καμπύλη και φάσεις ανάπτυξης)  

Μικροβιακή οικολογία. Μικροβιακά συστήματα διαχείρισης και 



αξιοποίησης φυσικών πόρων, οργανικών υποπροϊόντων, αποβλήτων και 

απορριμμάτων.  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. 

Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου χρειάζεται 

για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε μαθήματος. Η 

συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή και θα επιδιώκεται από 

τον καθηγητή του μαθήματος. 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1. Μικροβιολογία Τροφίμων και Πεπτικού συστήματος, Ευγενία 

Μπεζίρτζογλου, Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε. 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2. Ιατρική Μικροβιολογία και Ιολογία, Ι. Παπαπαναγιώτης, Β. 

Κυριαζοπούλου- Δαλαϊνα 

3. Μικροβιολογία, Σ. Κολιάδης , University Studio Press 

4. Ασκήσεις Μικροβιολογίας, Σ. Κολιάδης, Α. Σιβροπούλου 

5. Γενική Μικροβιολογία, Δρ Ελένη Καλκάνη Μπουσιάκου 

6. Μικροβιολογία τροφίμων και στοιχεία Υγιεινής τροφίμων, Δρ Χρυσάνθη 

Παπαδοπούλου, Σημειώσεις 

Αξιολόγηση 
Τελική εξέταση: 60% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


