
Τίτλος Μαθήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

4203ΒΙΟΤ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

4 έτος / Η’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Δράκου Κατερίνα 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1(2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Η εισαγωγή στις ιδιότητες των μικροοργανισμών και η κατανόηση της 

Βιοτεχνολογίας.  Η περιγραφή της δομής και της σημασίας των 

μικροοργανισμών, ιδιαίτερα  στη χρησιμοποίησή τους στα πλαίσια των 

βιοτεχνολογικών μεθόδων και της γενετικής. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-επιλύουν διατροφικά προβλήματα ενός ταχύτατα αυξανόμενου πληθυσμού, 

με σύγχρονη παραγωγή φυτών και ζώων, καθώς και να διατηρούν την υγεία 

των ανθρώπων. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Η καλλιέργεια μικροοργανισμών, στα μέτρα της παραγωγής και υποδείξεις 

για την ορθή συμπεριφορά με μικροοργανισμούς χρησιμεύουν σαν 

εισαγωγή στις διάφορες τεχνικές εφαρμογής της Μικροβιολογίας. 

Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία και τη γενετική μηχανική  

Κατάταξη μικροοργανισμών – Γενικά χαρακτηριστικά και σημασία 

προκαρυωτικών μικροοργανισμών και ιών 

Γενικά χαρακτηριστικά και σημασία των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών 



Η σημασία του μεταβολισμού των μικροοργανισμών  

Ζυμώσεις 

Τεχνικές μικροβιολογικής εργασίας – Απομόνωση – Αποστείρωση 

Τεχνικές μικροβιολογικής εργασίας – Καλλιέργεια μικροοργανισμών Ι 

Καλλιέργεια μικροοργανισμών ΙΙ 

Γενετική μηχανική. Συστήματα κλωνοποίησης. O ρόλος των πλασμιδίων και 

των βακτηριοφάγων στην κλωνοποίηση. Mεταλλαξηγένεση.  

Μικροοργανισμοί στη βιοτεχνολογία, Ιστορία της βιοτεχνολογίας 

Κύρια σημεία εφαρμογής της βιοτεχνολογίας Ι, Κύρια σημεία εφαρμογής της 

βιοτεχνολογίας ΙΙ. Μικροβιολογικό εργαστήριο και χώροι μικροβιολογικής 

εργασίας. 

Βιοτεχνολογία τροφίμων. Μικροβιακές ζυμώσεις. Παραγωγή αντιβιοτικών, 

βιταμινών, αμινοξέων και ενζύμων. 

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. ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Claus- Dieter Paul, 

Εκδόσεις ΙΩΝ 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2. Εισαγωγή στην εξελικτική Βιολογία, Γιώργος Κ. Ροδάκης, Εκδόσεις 

ΛΙΤΣΑΣ 

3. Γενετική Ανθρώπου, Κ. Τριανταφυλλίδης, Α/φων Σταμούλης 

4. Μικροβιολογία, Στέφανος Κολιαής, University Studio Press 

5. Γενετικά μεταλλαγμένες τροφές, Laura Ticciati, Γιάννης Β. Βασδέκης 

Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


