
 

Τίτλος Μαθήματος ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1201ΟΡΧΗ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Β’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Αντωνίου Στέλλα 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1(2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1(2ώρες) 

Στόχος Μαθήματος 
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει στόχο τη μελέτη των ενώσεων του 

άνθρακα πολλές από τις οποίες βρίσκονται στα τρόφιμα και συμμετέχουν 

στις λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών, την ονοματολογία των 

κυριότερων τάξεων της οργανικής χημείας και τη μελέτη των κυριότερων 

ενώσεων που θα χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω μαθήματα. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση: 

• Να αναγνωρίζουν, ονομάζουν και κατατάσσουν τις οργανικές 

ενώσεις 

• Να γνωρίζουν τις αντιδράσεις και ιδιότητες (φυσικές και χημικές) 

διαφόρων τάξεων οργανικών ενώσεων.  

• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης 

και τις αρχές λειτουργίας των πιο σημαντικών μεθόδων οργανικής 

ανάλυσης. 

• Να κάνουν ταυτοποιήσεις, ποιοτικούς και ποσοτικούς 

προσδιορισμούς 

Προαπαιτούμενα Ανόργανη Χημεία Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία και απλή αναφορά στο ιστορικό της   



Μαθήματος Δομή και ιδιότητες οργανικών ενώσεων  

Υδρογονάνθρακες - Αλκάνια – Αλκένια – Αλκίνια -Στερεοχημεία–Βενζόλιο -

Αρωματικοί ενώσεις  - Αλκοόλες- Αιθέρες -Καρβονυλικές ενώσεις 

Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους–Αμίνες -Ετεροκυκλικές ενώσεις–

Υδατάνθρακες– Σάκχαρα 

Λίπη 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει: 

1. Γνωριμία με το εργαστήριο – Κανόνες ασφαλείας  

2. Προσδιορισμός της δομής οργανικής ένωσης  

3. Ποιοτική ανάλυση οργανικής ένωσης  

4. Φυσικές ιδιότητες οργανικών ενώσεων  

5. Αλκάνια – Αλκένια – Αλκίνια  

6. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες – Βενζόλιο  

7. Αζωτούχες ενώσεις  

8. Αλκοόλες – φαινόλη  

9. Καρβονυλικές ενώσεις  

10. Καρβοξυλικά οξέα – ιδιότητες φυσικές και χημικές  

11. Υδατάνθρακες – Σάκχαρα – Φυσικές και χημικές ιδιότητες  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το θεωρητικό μέρος γίνεται σε power point. Έχει μορφή συζήτησης, καθώς 

η συμμετοχή των φοιτητών θεωρείται απαραίτητη. 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται στο εργαστήριο Βιοχημείας. 

Στον χώρο του εργαστηρίου εισέρχονται μέχρι 10 φοιτητές κάθε φορά, οι 

οποίοι χωρίζονται σε 5 ομάδες των 2 ατόμων η καθεμία. Κάθε ομάδα 

εργάζεται στον πάγκο της με δική της βρύση, έχοντας στη διάθεσή της τα 

γυαλικά και τα αντιδραστήρια που χρειάζεται, υπό την επίβλεψη του 

υπεύθυνου καθηγητή. Όλες οι ομάδες εργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή. Το εργαστήριο είναι σύγχρονο και 

πλήρως εξοπλισμένο και πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ο κάθε 

φοιτητής έχει το δικό του χώρο όπου αποθηκεύει τα δικά του γυαλικά. 

Υπάρχει ειδικός ξεχωριστός αποθηκευτικός χώρος για τη φύλαξη των 

αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα πειράματα. Τέλος, το 

εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με πίνακα διδασκαλίας και έτσι καθίσταται 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα διδασκαλίας. 



Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο: 

1. Οργανική χημεία. Τόμος 1 και 2, MCMURRY John., 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000. 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

2. Οργανική Χημεία (Α και Β τόμος), Morrison and Boyd 

3.  Οργανική Χημεία, G.A Taylor, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 

Αξιολόγηση Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


