
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PBTF05 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

2
 ο

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χημεία Φυσικών Προϊόντων & Εφαρμογές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙ

ΑΙΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 7.5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Μεταπτυχιακό / Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: -  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

https://eclass.duth.gr/courses/OPE01207/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι ενώσεις δευτερογενούς μεταβολισμού των ζωντανών οργανισμών, οι οποίες 
χαρακτηρίζουν το είδος που τις παράγει, αναφέρονται ως φυσικά προϊόντα. Η μεγάλη 
ποικιλία δομών που δημιουργεί η φύση και που συνδέεται με τη βιοδραστικότητα των 
προϊόντων αυτών, τράβηξε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη μελέτη 
της χημείας τους και των εφαρμογών τους. Σήμερα η γνώση στο πεδίο αυτό έχει πάρει 
τεράστια έκταση και συμβάλλει πολύ στη βελτίωση της διαβίωσης του ανθρώπου. Σκοπός 
του μαθήματος είναι να δοθούν βασικές γνώσεις οι οποίες αφορούν σε οργανικές ενώσεις οι 
οποίες χαρακτηρίζονται ως προϊόντα τόσο του πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς 
μεταβολισμού, να περιγραφούν οι μέθοδοι για την απομόνωση και χαρακτηρισμό τους, να 
μελετηθεί η αλληλεπίδραση τους τόσο με το φυσικό περιβάλλον όσο και με τον άνθρωπο και 
τέλος να διερευνηθεί η πιθανή αξιοποίηση τους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να: 

 Περιγράφουν και αναγνωρίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας ενώσεων 

που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των φυσικών προϊόντων.  

 Μελετούν και να αντιλαμβάνονται τη στερεοχημεία των φυσικών προϊόντων που 

συνδέεται άμεσα με τη βιολογική τους δράση, καθώς και να γνωρίζουν επιλεγμένες 

μεθόδους απομόνωσης και ανάλυσης αυτών.  

 Αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα των φυσικών προϊόντων στην ιατρική, την 

κοσμετολογία, τη γεωργία, την καθημερινή ζωή και συνεπώς την αναγκαιότητα 

παραγωγής τους σε μεγάλη κλίμακα η οποία καθιστά απαραίτητη την καλή γνώση της 



 

 

 

χημείας τους όπως και της εφαρμογής αυτών. 

 Να αποκτήσουν τη γνώση σχετικά με το πώς και γιατί τα φυτά παράγουν ένα τέτοιο ευρύ 

φάσμα των μεταβολιτών μας δίνει νέα ιδέες για το πώς τα φυτά χρησιμοποιούν αυτές τις 

ενώσεις για να αποτρέψει τα αρπακτικά ζώα και παθογόνα, προσελκύουν και αποτρέψει 

επικονιαστών, εμποδίζουν άλλα φυτά από τον ανταγωνισμό με τον εαυτό τους για τους 

ίδιους πόρους, και να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από το περιβαλλοντικό στρες. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αυτόνομη Εργασία  

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

 Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων του μαθήματος ‘Χημεία Φυσικών Προϊόντων και Εφαρμογές’ 

Εβδομάδα Τίτλος Διάλεξης Εισηγητής  

1η Φυτοχημικά : Η χημική σύσταση των φυτών. Α. Κυμπάρης 

2η Φαινολικές ενώσεις – Διερεύνηση αντιοξειδωτικής δράσης. Α. Κυμπάρης 

3η Αλκαλοειδή. Α. Κυμπάρης 

4η Οργανικά οξέα. Α. Κυμπάρης 

5η Κυτταρίνες-ημικυτταρίνες, Πηκτίνες -Λιγνίνες . Α. Κυμπάρης 

6η Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά – Αιθέρια έλαια. Α. Κυμπάρης 

7η Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά – Τερπένια. Α. Κυμπάρης 

8η Βιταμίνες. Α. Κυμπάρης 

9η Οργανοθειούχες ενώσεις: Μέρος Ι. Α. Κυμπάρης 

10η Οργανοθειούχες ενώσεις: Μέρος ΙΙ. Α. Κυμπάρης 

11η Τρόπος δράσης των φυσικών προϊόντων. Α. Κυμπάρης 

12η Ευεργετική δράση φυσικών προϊόντων. Α. Κυμπάρης 

13η Αλληλοπάθεια. Α. Κυμπάρης 

14η Υποβολή και παρουσίαση εργασίας βιβλιογραφικής ανασκόπησης  

15η Γραπτές Εξετάσεις  
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην αίθουσα διδασκαλίας 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, 
video) 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



 

 

 

Διαλέξεις 39 

Ατομικές εργασίες 100 

Αυτοτελής Μελέτη  48.5 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

 

187.5 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%)  που περιλαμβάνει: 

-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

-    Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Υποβολή και παρουσίαση εργασιών (40%)  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

  

 Leland J. Cseke, Ara Kirakosyan, Peter B. Kaufman, Sara L. Warber, James A. Duke and 

Harry L. Brielmann. Natural Products from Plants.  Second Edition. 2006. 

 

 Steven M. Colegate and Russell J. Molyneux. Bioactive Natural Products: Detection, 

Isolation, and Structural Determination. Second Edition. 2008. 

 

 Raphael Ikan. Selected Topics in the Chemistry of Natural Products. 2008. 

 

 K. Hόsnό Can BasΈer and Gerhard Buchbauer. Handbook of Essential Oils: Science, 

Technology and Applications. 2010. 

 

 Pengelly Adrew. The Constituents of Medicinal Plants: An Introduction to the Chemistry 

of Therapeutics of Herbal Medicine. Second Edition. 2004.  

 

 6. Sukhdev Swami Handa, Suman Preet Singh Khanuja, Gennaro Longo and Dev Dutt 

Rakesh. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: Αγροτικής Ανάπτυξης 

Μάθημα: Χημεία Φυσικών Προϊόντων & Εφαρμογές 

Κωδικός Μαθήματος PBTF05 

Διδάσκων: Αθανάσιος Κυμπάρης 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

kimparis@agro.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2
o
 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΜΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εξ’ αποστάσεως ασκήσεις μέσω e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι εξ’ αποστάσεως ασκήσεις θα περιλαμβάνουν 40 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής/μοναδικής απάντησης. 

Ο διαθέσιμο χρόνος θα είναι 45 λεπτά. Η ημερομηνία 

και ώρα εμφάνισης της άσκησης στο e-class είναι αυτή 

που εμφανίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της 

εξεταστικής το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. Την δεδομένη ημέρα και ώρα στην 

ενότητα “ασκήσεις” του e-class θα εμφανιστεί άσκηση 

με τίτλο «Τελικές εξετάσεις Χημεία Φυσικών Προϊόντων 

& Εφαρμογές  – Περίοδος 2021». Οι εξεταζόμενοι 

οφείλουν άμεσα να επιλέξουν την άσκηση προκειμένου 

να ξεκινήσει η διαδικασία (και ο χρόνος) επίλυσης.  

Εντός του διαθέσιμου χρόνου θα επιλεχθούν οι 

σωστότερες απαντήσεις στις ερωτήσεις και αυτές θα 

καταχωρηθούν στο σύστημα με το πάτημα του 

εικονιδίου «ΥΠΟΒΟΛΗ». Δεν υπάρχει δυνατότητα 

επιλογής και επανα-υποβολής της άσκησης. Να 

σημειωθεί ότι οι τελικές εξετάσεις αποτελούν το 60% 

του τελικού βαθμού δεδομένου ότι θα ληφθούν υπ όψη 

και η υποβολή και παρουσίαση όλων των εργασιών που 

έχουν ανατεθεί σε ποσοστό 40%.  

Σε περίπτωση προβλημάτων με την πλατφόρμα του e-

class κατά την υποβολή της άσκησης, οι φοιτητές/τριες 

θα επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με mail. 



 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής (και άρα αξιολόγησης) έχουν 

όσοι/όσες  είναι εγγεγραμμένοι/ες  με τον ιδρυματικό 

τους λογαριασμό στο e-class και έχουν δηλώσει το 

μάθημα σύμφωνα με το Universis.  

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 
 


