
 

Τίτλος Μαθήματος  ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

3206ΤΡΠΕ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

3ο έτος/ΣΤ΄ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Κορτέση Άννα 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

 

Στόχος Μαθήματος Να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στον ειδικό διατροφής σχετικά με 

την χρησιμοποίηση των πόρων για την παραγωγή των τροφίμων, την 

δημιουργία των αποβλήτων, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις 

διατροφικές κρίσεις. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να:  

- κατανοεί τις επιδράσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή 

τροφίμων 

- γνωρίζει πως διεξάγεται η διαχείριση και η διάθεση αστικών 

απορριμμάτων από την κατανάλωση Τροφίμων. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Ρυπαντές και μολύσματα στα τρόφιμα.  

Περιβαλλοντικοί ρύποι (οργανικοί, ανόργανοι, έμβιοι, ραδιενεργοί) στα 

τρόφιμα.  

Ασφάλεια τροφίμων και περιβάλλον. 



 

Τεχνικές ανάλυσης περιβαλλοντικών ρύπων στα τρόφιμα.  

Επιδράσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή τροφίμων. 

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την παραγωγή, την 

επεξεργασία και την διακίνηση τροφίμων.  

Διαχείριση αποβλήτων: Διαχείριση και διάθεση αστικών 

απορριμμάτων από την κατανάλωση Τροφίμων.  

Διαχείριση φυσικών πόρων και παραγωγή τροφίμων. Βιολογικά 

τρόφιμα και περιβάλλον. 

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και περιβάλλον.  

Βιοκαύσιμα και διαθεσιμότητα τροφίμων.  

Ακτινοβολημένα τρόφιμα και περιβάλλον.  

Κύκλος ζωής τροφίμων.  

Ανάλυση κύκλου ζωής τροφίμων.  

Η ανάλυση κύκλου ζωής ως εργαλείο εκτίμησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

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. Γκέκας Β., Μπαλτά Κ. (2005), Βιομηχανία Τροφίμων και Περιβάλλον, Εκδ. 

Τζιόλα 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

2. Μπλούκας Γ.Ι, (2004),Συσκευασία Τροφίμων, Εκδ. Σταμούλη 

3. Colin Sage, Environment and Food (Routledge Introductions to 

Environment: Environment and Society 



 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση: 60% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


