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Κωδικός 

Μαθήματος 

2206ΝΠΤ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2 έτος / Δ’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Χατζημιχαήλ Γεωργία 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1(2ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος Η κατανόηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί ποτών και τροφίμων για 

την ορθότερη και ασφαλέστερη λειτουργία του επαγγέλματος του 

διαιτολόγου. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

• Κατανοούν και αναλύουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην 

Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τα τρόφιμα, την υγιεινή 

και την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τον καταναλωτή, το επάγγελμα του 

διαιτολόγου. 

• γνωρίζουν τις αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τον 

έλεγχο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα αλλά και τις κατάλληλες πηγές 

αναζήτησης πληροφοριών για την νομοθεσία  

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Η σειρά των νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Κύπρο όσον αφορά 

τα ποτά και τα τρόφιμα . Ανάλυση αυτών και σύγκριση τους με αντίστοιχη 

νομοθεσία που υπάρχει στην Ευρώπη. 

Ανάλυση βασικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

εφοδιαστική αλυσίδα «από το χωράφι στο πιάτο του καταναλωτή», 



κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση 

τροφίμων, τη χρήση ισχυρισμών διατροφής και υγείας, στρατηγικές 

πληροφόρησης και προστασίας του καταναλωτή, διαχείριση κρίσεων, 

επίσημοι έλεγχοι κ.α  

Κατανόηση εννοιών όπως η ανάλυση του κινδύνου, η αρχή της 

προφύλαξης, η ιχνηλασιμότητα κ.λπ.  

Η Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA), το σύστημα 

έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF). 

Η εθνική νομοθεσία για τα τρόφιμα και Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων 

Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος. 

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. 
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Αξιολόγηση 
-Τελική εξέταση: 60% 

-Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

-Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 
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