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Σφντομη περιγραφή του Εργαςτηρίου
Σο Εργαςτιριο Χθμείασ και Σεχνολογίασ Σροφίμων ιδρφκθκε το 1976 και
δραςτθριοποιείται ςτθ διδαςκαλία και ςτθ διεξαγωγι βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ ςτο ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Επιςτιμθσ Σροφίμων (Χθμεία
Σροφίμων, Ανάλυςθ Σροφίμων, Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ Σροφίμων, υντιρθςθ Σροφίμων,
υςκευαςία Σροφίμων και Μικροβιολογία Σροφίμων). Αποτελείται από επτά μζλθ
ΔΕΠ (κακθγθτζσ διαφορετικϊν βακμίδων) και εκπαιδεφει 100 περίπου
προπτυχιακοφσ και 20 μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ανά ζτοσ για τθν απόκτθςθ του
Πτυχίου Χθμείασ, Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ κακϊσ και Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ ςτθ Χθμεία. Παράλλθλα ζχει υλοποιιςει/υλοποιεί Ερευνθτικά
προγράμματα (Εκνικά, Ευρωπαϊκά και Διεκνι) ςτα παραπάνω γνωςτικά αντικείμενα
με ςυνολικό προχπολογιςμό άνω των 5 Μ ευρϊ.
Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζρευνασ και διδαςκαλίασ του Εργαςτθρίου αποτελεί θ
υςκευαςία Σροφίμων ποφ κεραπεφεται από το 1980 οπότε και ανζλαβε υπθρεςία
ςτο Παν/μιο Ιωαννίνων ο κακθγθτισ Μ.Γ.Κοντομθνάσ.
Ιδιαίτερα
ερευνθτικά αντικείμενα ςτο πεδίο τθσ Συςκευαςίασ Τροφίμων
αποτελοφν:
1) Προςδιοριςμόσ υνολικισ (global) και Ειδικισ μετανάςτευςθσ
μικρομοριακϊν ενϊςεων από τα υλικά υςκευαςίασ ςτο περιεχόμενο
τρόφιμο
2) Ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ νζων υλικϊν υςκευαςίασ (υλικά φραγμοφ και
υψθλοφ φραγμοφ) για τθν αφξθςθ του χρόνου ςυντιρθςθσ νωπϊν και
κατεργαςμζνων τροφίμων
3) Ανάπτυξθ και εφαρμογι μθ κερμικϊν μεκόδων ςυντιρθςθσ τροφίμων
(υςκευαςία τροποποιθμζνθσ ατμόςφαιρασ, Ενεργι υςκευαςία,
Ακτινοβόλθςθ, Αικζρια ζλαια, Αντιοξειδωτικζσ και Αντιμικροβιακζσ
μεμβράνεσ ςυςκευαςίασ κλπ.)
4) υςκευαςία και Μικροβιολογικι αλλοίωςθ τρoφίμων
τα παραπάνω ερευνθτικά αντικείμενα ζχουν δθμοςιευτεί πάνω από 200 εργαςίεσ
ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, βιβλία, επιςτθμονικζσ εγκυκλοπαίδειεσ, κ.α. Οι
δθμοςιεφςεισ αυτζσ ζχουν λάβει άνω των 5000 αναφορϊν.

Ο εξοπλιςμόσ του Εργαςτηρίου αποτελείται από :
3 Τγροφσ χρωματογράφουσ (ανιχνευτζσ: RI, FLUORESCENCE, DIODE ARRAY)
4 Αζριουσ χρωματογράφουσ (ανιχνευτζσ: 3 FID, TCD)
3 Όργανα μζτρθςθσ διαπερατότθτασ μεμβρανϊν/φιαλϊν ςτα: Οξυγόνο, Τγραςία και
Διοξείδιο του άνκρακοσ.
φςτθμα μείκτθ αερίων και
τροποποιθμζνθσ ατμόςφαιρασ.
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φςτθμα μικροτόμου και μεταλλογραφικοφ μικροςκοπίου για τον προςδιοριςμό
ςτρωμάτων πολυςτρωματικϊν υλικϊν
φςτθμα Διαφορικισ Θερμιδομετρίασ άρωςθσ
(DSC) για τον ζλεγχο τθσ
ταυτότθτασ πολυμερικϊν υλικϊν ςε πολυςτρωματικα υλικά ςυκευαςίασ
φςτθμα Φαςματοςκοπίασ Τπερφκρου (FTIR) για τον ζλεγχο τθσ ταυτότθτασ
ςτρωμάτων ςε πολυςτρωματικα υλικά ςυςκευαςίασ.
φςτθμα Αερίου χρωματογράφου/Φαςματογράφου μαηϊν για τον προςδιοριςμό
πτθτικϊν ενϊςεων ςυςκευαςμζνων τροφίμων και ακτινοβολθμζων υλικϊν
ςυςκευαςίασ
φςτθμα μζτρθςθσ μθχανικϊν ιδιοτιτων τροφίμων και υλικϊν ςυςκευαςίασ
(δυναμόμετρο Instron)
Χρωματόμετρο για τον αντικειμενικό προςδιοριςμόσ χρϊματοσ τροφίμων και
λοιπϊν υλικϊν (HunterLab).
Βαςικό εξοπλιςμό μικροβιολογικοφ εργαςτθρίου (κάλαμοι επϊαςθσ, κάλαμοι
νθματικισ ροισ, ομογενοποιθτι ςτερεϊν τροφίμων – Stomacher, καταμετρθτι
αποικιϊν, αυτόκαυςτα κτλ.)

Σο Εργαςτιριο Χθμείασ και Σεχνολογίασ Σροφίμων μζςω προγράμματοσ τθσ
Επιτροπισ Ερευνϊν του Παν/μίου Ιωαννίνων παρζχει εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ
αναλυτικισ φφςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτθ βιομθχανία Τροφίμων και Υλικών
Συςκευαςίασ.

Ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ του εργαςτηριακοφ εξοπλιςμοφ

Στοιχεία επικοινωνίασ
Μέλη Προζωπικού

Ονομαηεπώνυμο

Βαθμίδα

E-mail

Κοληοκελάς Μητάιες

Kαζεγεηής

mkontomi@cc.uoi.gr

Δεκερηδής Παλαγηώηες

Αλαπι. Καζεγεηής

pdemertz@cc.uoi.gr

Ρούζες Ιωάλλες

Aλαπι. Kαζεγεηής

groussis@cc.uoi.gr

Αθρίδα Κωλζηαληίλα

Επίθοσρος Καζεγήηρηα

Ρεγαλάθος Κσρηάθος

Αλαπιερωηής Kαζεγεηής

kriganak@uoi.gr

αβαϊδες Ιωάλλες

Αλαπιερωηής Καζεγεηής

isavvaid@uoi.gr

Σαζηούια Μαρία

Επίθοσρος Καζεγήηρηα

mtasioul@cc.uoi.gr

Μπαδέθα Αλαζηαζία

Λέθηορας

abadeka@cc.uoi.gr

kakrida@uoi.gr

