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ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ… 

ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ; 
 

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ… 

 

Πηγή εικόνων: http://www.thinkstockphotos.com 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 

Στο διπλανό διάγραμμα μπορείτε να 

δείτε τις δύο διαφορετικές συσκευασίες 

που υπήρχαν στο κρεοπωλείο και 

αποτέλεσαν αφορμή για τη συζήτηση 

ανάμεσα στους δύο καταναλωτές.  

 

Να παρατηρήσετε προσεκτικά τις δύο 

πλαστικές συσκευασίες και να 

συζητήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα με 

τον εκπαιδευτικό σας. 

 

 

(α) Ποια από τις δύο συσκευασίες θα επιλέγατε ως καταναλωτής; 

(β) Με ποιον από τους δύο καταναλωτές συμφωνείτε περισσότερο και γιατί; 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  

 

 

Η νανοτεχνολογία αποτελεί ένα γοργά αναπτυσσόμενο πεδίο που 

έχει αρχίσει να εισέρχεται στη βιομηχανία τροφίμων. Αρκετοί 

επιστήμονες κάνουν λόγο για τις δυνατότητες της νανοτεχνολογίας 

τόσο κατά τη διαδικασία παρασκευής των τροφίμων όσο και στις 

συσκευασίες τους. Ωστόσο, τι συμβαίνει σήμερα; Πόσες από τις 

συσκευασίες τροφίμων περιέχουν νανοϋλικά; Τ ι γνωρίζουμε για τις 

συσκευασίες αυτές; 

 

 

Δραστηριότητα 2.1. Να παρακολουθήσετε το βίντεο «Η νανοτεχνολογία στη βιομηχανία 

τροφίμων», το οποίο προέρχεται από το τηλεοπτικό κανάλι SBS Viceland της Αυστραλίας 

και αναφέρεται στην εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στη βιομηχανία τροφίμων.  

 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, να συζητήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα με τον 

εκπαιδευτικό σας: 

 

(α) Τι είναι η νανοτεχνολογία; 

(β) Ποια τα πιθανά οφέλη από την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στη βιομηχανία  

      τροφίμων; 

(γ) Ποιες ανησυχίες εκφράζονται σε σχέση με την εισαγωγή της νανοτεχνολογίας στη  

     βιομηχανία τροφίμων; 

 

 

 

Εικόνα 1: Νωπό κρέας σε ψυγείο κρεοπωλείου 
(Πηγή:www.pixbay.com) 
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Δραστηριότητα 2.2. Λαμβάνοντας υπόψη το βίντεο που έχετε παρακολουθήσει, τι 

πληροφορίες θα θέλατε να έχετε, ώστε να είστε σε θέση να πάρετε μια τεκμηριωμένη 

απόφαση σε σχέση με το δίλημμα «Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με ή χωρίς 

νανοϋλικά;».  
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
Αποστολή σας είναι να διερευνήσετε το θέμα «Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά ή 
χωρίς νανοϋλικά;», ώστε: 
  

• Να ενημερωθείτε περισσότερο γύρω από το θέμα των πλαστικών συσκευασιών τροφίμων 
με και χωρίς νανοϋλικά και να διαμορφώσετε την προσωπική σας άποψη.  
 

• Να πληροφορήσετε όσα περισσότερα άτομα μπορείτε (οικογένεια, φίλους, συμμαθητές, 
καθηγητές κ.λπ.) για το ζήτημα αυτό, ετοιμάζοντας ενημερωτικό υλικό. 

 

Εικόνα 3: Κρεοπωλείο σε μεγάλο εμπορικό κέντρο  (Πηγή:www.flickr.com) 
© Alfred Lui 
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MΕΡΟΣ Α: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
 
\ 
 
 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο “Γιατί είναι σημαντική η συσκευασία τροφίμων”, 

να συζητήσετε την αναγκαιότητα χρήσης τους με τον εκπαιδευτικό σας.  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Να μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο και στη συνέχεια να παρακολουθήσετε 

το σχετικό βίντεο. Μετά να απαντήσετε τα ερωτήματα που ακολουθούν.  
 
Σήμερα οι πιο διαδεδομένες συσκευασίες τροφίμων είναι οι 
πλαστικές. Τα πλαστικά υλικά ανήκουν στην κατηγορία των 
τεχνητών πολυμερών. Ωστόσο, υπάρχουν και τα φυσικά 
πολυμερή, που δημιουργεί η ίδια η φύση (π.χ. το μετάξι, το 
μαλλί, το βαμβάκι, το άμυλο,  η κυτταρίνη), και ήταν τα πρώτα 
πολυμερή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για  να 
κατασκευάσει υφάσματα, αλλά και ως τροφές. Ο όρος 
«πολυμερή» έχει ελληνική ετυμολογία, από τις λέξεις πολλά-
μέρη. Τα πολυμερή αποτελούνται από μόρια μεγάλου 
μοριακού βάρους, τα μακρομόρια, που προέρχονται από τη 
συνένωση μικρών μορίων, των μονομερών. Η διαδικασία αυτή 
ονομάζεται πολυμερισμός. Υπάρχει μεγάλος αριθμός 
μονομερών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. αιθυλένιο, 

προπυλένιο κ.λπ. Ένα πολυμερές μπορεί να σχηματιστεί από επαναλαμβανόμενες συνενώσεις πολλών 
μονομερών. Τα μονομερή μπορεί να είναι ίδια, οπότε προκύπτουν πολυμερή του τύπου -Α-Α-Α-Α-Α, ή 
διαφορετικά, οπότε προκύπτουν πολυμερή της μορφής -Α-Β-Α-Β-Α- (Εικόνα 1).  

 

 

Δραστηριότητα 2.1. Τι είναι τα πολυμερή και πώς σχηματίζονται; 
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Δραστηριότητα 2.2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται  τα πολυμερή;  
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

Μπαίνοντας σε μια υπεραγορά θα βρείτε εκατοντάδες τρόφιμα στις πιο ελκυστικές και πρακτικές 

συσκευασίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συσκευασίες αυτές είναι από πλαστικό, το οποίο 

εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνητών πολυμερών. Στο πρώτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε 

την ευκαιρία να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τα πιο κάτω θέματα: 
 

• Γιατί είναι απαραίτητες οι συσκευασίες τροφίμων; 

• Γιατί τα πλαστικά ανήκουν στην κατηγορία των τεχνητών πολυμερών και πώς παρασκευάζονται; 
• Ποια είδη πλαστικών χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες τροφίμων; 

• Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των πλαστικών συσκευασιών τροφίμων; 

•  

Εικόνα 4: Αλυσίδες πολυμερών  

© Ομάδα Χημείας PARRISE Cyprus 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Αφού μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο, να συμπληρώσετε στον πίνακα που ακολουθεί τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πλαστικών συσκευασιών τροφίμων . 

 
Oι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων είναι οι δημοφιλέστερες και έχουν κυριαρχήσει στη βιομηχανία 
τροφίμων. Λόγω της δομής και της σύστασής τους τα πλαστικά έχουν εξαιρετικό συνδυασμό ιδιοτήτων. 
Συγκεκριμένα, τα πλαστικά έχουν πολύ μικρό βάρος. Υπάρχουν πολυµερή τα οποία έχουν μεγαλύτερη 
πλαστικότητα, δηλαδή είναι εύκολο να μορφοποιηθούν και να αποκτήσουν το σχήµα που θέλουµε, κάθε 
φορά που θερμαίνονται. Υπάρχουν όμως και πλαστικά, τα οποία δεν μπορούν να μορφοποιηθούν ξανά. 
Επιπλέον, τα πλαστικά δεν αλλοιώνονται εύκολα από τις  περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, οξυγόνο 
κ.λπ.) και είναι άθραυστα. Τέλος, τα πλαστικά μπορούν να συνδυαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με 
άλλα υλικά, όπως αλουμίνιο ή χαρτί, δίνοντας συσκευασίες τροφίμων.  
 
Οι εξαιρετικές όμως ιδιότητες των πλαστικών συσκευασιών  τροφίμων, απαιτούν εξ’ ίσου εξαιρετική 
προσοχή στην χρησιμοποίησή τους σε σχέση με την επαφή με τα τρόφιμα. Δεκάδες ερευνητικές μελέτες 
έχουν καταδείξει ότι ουσίες από το τοίχωμα του πλαστικού μπορεί να μετακινηθούν στο τρόφιμο με το 
οποίο είναι σε επαφή. Επίσης, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων είναι συχνά διαπερατές από αέρια 
και υγρασία, γεγονός που συμβάλλει στην αλλοίωση των τροφίμων. Τέλος, οι πλαστικές συσκευασίες 
τροφίμων μπορούν να επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον, καθώς η  παραγωγή του πλαστικού υλικού 
γίνεται από το πετρέλαιο, όταν καίγονται απελευθερώνουν τοξικούς ατµούς ενώ η διάσπασή τους 
χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια.  

 

Πλεονεκτήματα πλαστικής συσκευασίας Μειονεκτήματα πλαστικής συσκευασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 5: Παραδείγματα από πλαστικές συσκευασίες τροφίμων (Πηγή:www.flckr.com)  
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Αφού παρακολουθήσετε βίντεο «Οι κλίμακες του 

σύμπαντος» να συζητήσετε με τον εκπαιδευτικό σας τα διαφορετικά μεγέθη και 

κλίμακες που παρουσιάζονται.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Δραστηριότητα 2.1. Να κατατάξετε στον πίνακα που ακολουθεί τα αντικείμενα που 

παρουσιάζονται στις καρτέλες από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο . 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

Πάρα πολύ πρόσφατα, οι επιστήμονες έχουν προβεί σε μια επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη 

– στην ανακάλυψη των νανοϋλικών. Τα νανοϋλικά είναι μικροσκοπικά σωματίδια κυρίως από 

μέταλλα και ανόργανα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων προϊόντων της 

καθημερινής μας ζωής από καλλυντικά, ποδήλατα, ρούχα έως κάλτσες. Μια από τις κυριότερες 

εφαρμογές των νανοϋλικών είναι και η εφαρμογή τους στη βιομηχανία τροφίμων. Η χρήση 

νανοϋλικών στις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που έχει σκοπό 

τη βελτίωση των υφιστάμενων πλαστικών συσκευασιών με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την 

προστασία των τροφίμων.  

Στο δεύτερο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε περισσότερες πληροφορίες 

για τα πιο κάτω θέματα: 

• Τι είναι τα νανοϋλικά; 

• Ποιες οι σημαντικότερες ιδιότητες τους; 

• Ποιες οι κυριότερες τους εφαρμογές στις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων; 

Πηγή καρτελών: 1001free download (https://www.1001freedownloads.com/) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2 

Αφού μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο, να παρατηρήσετε το πιο κάτω διάγραμμα, ώστε 

να αντιληφθείτε καλύτερα το μέγεθος ενός νανόμετρου.   

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
 
Δραστηριότητα 3.1. Να μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο. Αφού μελετήσετε το κείμενο να 
συζητήσετε με τον εκπαιδευτικό σας το πιο κάτω ερώτημα: Ποια η σχέση ανάμεσα στην 
επιφάνεια και τον όγκο αντικειμένων στην νανοκλίμακα; 

 
 
Στο επίπεδο της νανοκλίμακας   οι ιδιότητες των υλικών   μπορεί να 
είναι εντελώς διαφορετικές από τις ιδιότητες των ίδιων υλικών σε 
συμβατική κλίμακα.  Όσο μικρότερο είναι ένα αντικείμενο, τόσο 
μεγαλύτερη η επιφάνεια του σε σύγκριση με τον όγκο του. Η 
εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο των 
αντικειμένων στη νανοκλίμακα τους προσδίδει διαφορετικές 
ιδιότητες σε σύγκριση με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Λόγω 
των ιδιοτήτων της ύλης που εξαρτώνται από το μέγεθος, τα 
αντικείμενα στη νανοκλίμακα μπορεί να εμφανίζουν λειτουργίες 
που δεν υπάρχουν στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.  
 

 

Εικόνα 6: Αντικείμενα στη νανοκλίμακα 
© Geotakhm 
(Πηγή: www.el.wikipedia.org/.com) 

 

Ο όρος νανοτεχνολογία αναφέρεται σε τεχνολογίες 

όπου η ύλη επεξεργάζεται σε κλίμακα ατόμου και 

μορίου για να δημιουργήσει νέα υλικά και 

διαδικασίες, μεγέθους μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων. 

Ένα νανόμετρο είναι ένα δισεκατομμύριο φορές 

μικρότερο από ένα μέτρο. Οι διαστάσεις γίνονται 

ευκολότερα αντιληπτές αναφέροντας πως ένα 

νανόμετρο ισούται περίπου με το 1/80000 μιας 

ανθρώπινης τρίχας ή με το μήκος 10 ατόμων 

υδρογόνου σε σειρά.  

Μπορείτε να αντιληφθείτε καλύτερα πόσο μικρά 

είναι τα νανοσωματίδια, συγκρίνοντας το μέγεθος 

μιας μπάλας τένις με το μέγεθος της γης.  Η σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στο μέγεθος της μπάλας του 

τένις και αυτό της τη γης, είναι αντίστοιχη με τη 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο μέγεθος ενός 

νανοσωματιδίου και το μέγεθος της μπάλας του 

τένις. Ο όρος νανοεπιστήμη αναφέρεται στην 

επιστήμη, η οποία μελετά φαινόμενα στην κλίμακα 

αυτή. 
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Δραστηριότητα 3.2. Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της επιφάνειας επαφής 
στερεού στην ταχύτητα της αντίδρασης.  
 

Πείραμα:  Αντίδραση ανθρακικού ασβεστίου, CaCO3, με υδροχλωρικό οξύ, HCℓ 2 M  

Υλικά: Δύο ποτήρια ζέσεως των 100 mL, σπάτουλα  
Ουσίες: 1g σκόνης CaCO3, 1g κομμάτια κιμωλίας CaCO3  και 40 mL ΗCℓ 2 M 
 
Α. Πειραματική διαδικασία: Σε δύο ποτήρια ζέσεως των 100 mL, να βάλετε το 1g σκόνης 
CaCO3 και το κομμάτι κιμωλίας 1g, αντίστοιχα. Να προσθέσετε 20 mL ΗCℓ 2 M  σε κάθε ποτήρι 

ζέσεως. Με το χρονόμετρο να μετρήσετε το χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της αντίδρασης σε 
κάθε ποτήρι ζέσεως. Να  καταγράψετε τους χρόνους ολοκλήρωσης της αντίδρασης στον πίνακα 
που ακολουθεί. 
 

Ποτήρι ζέσεως  Επιφάνεια επαφής Χρόνος αντίδρασης (s) 

Α Σκόνη CaCO3  

Β Κομμάτια CaCO3  

 

B. Παρατηρήσεις 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Γ. Χημική αντίδραση:    CaCO3 + HCℓ                  

 

Δ. Συμπεράσματα 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ε. Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω πείραμα, ποιος παράγοντας θεωρείτε ότι 

διαφοροποιεί τη δράση των νανοϋλικών σε σχέση με τα συμβατικά υλικά; 
…………………………………………………………………………......………………………… 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Αφού μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο, να δείτε και να συζητήσετε με τον 

εκπαιδευτικό σας το βίντεο «Τι είναι η νανοτεχνολογία και ποιες οι χρήσεις της;»  

Η εμφάνιση της νανοτεχνολογίας επιτρέπει τη δημιουργία καινούριων  υλικών διαφορετικού μεγέθους 

και σχήματος στη νανοκλίμακα,   τα οποία χαρακτηρίζονται από   εξαιρετικές ιδιότητες όπως ηλεκτρικές, 

οπτικές, φυσικές, χημικές, κ.λπ.  Η νανοτεχνολογία επιτρέπει στους επιστήμονες να οργανώνουν τα 

άτομα, με τρόπους που δε συναντώνται στη φύση. Οι απροσδόκητες συμπεριφορές και οι ιδιότητες των 

αντικειμένων στη νανοκλίμακα μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη χρήσιμων τεχνολογιών.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 
Δραστηριότητα 5.1. Να μελετήσετε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στα διαγράμματα που συμπεριλαμβάνονται.  

 Η νανοτεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις συμβατικές πλαστικές συσκευασίες τροφίμων σημαντικά. 

Δύο από τις συνηθέστερες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας στις συσκευασίες τροφίμων είναι οι 

συσκευασίες φραγής και οι συσκευασίες με επικάλυψη νανοσωματιδίων. 
 

Α. Συσκευασίες φραγής  

 
 

 

Β. Συσκευασίες με επικάλυψη νανοσωματιδίων 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9, μια δεύτερη 
εφαρμογή της νανοτεχνολογίας είναι και η 
επικάλυψη των παραδοσιακών πλαστικών 
συσκευασιών με νανοσωματίδια, συνήθως 
νανοσωματίδια αργύρου. Τα νανοσωματίδια 
αυτά είναι γνωστά από την αρχαιότητα για τις 
αντιμικροβιακές τους ιδιότητες.  
 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 5.2 Ποια τα πιθανά πλεονεκτήματα των πλαστικών συσκευασιών 

τροφίμων με νανοϋλικά; 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Εικόνα 9: Αντιμικροβιακές ιδιότητες αργύρου   
© Ομάδα Χημείας PARRISE Cyprus 

 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7, τα νανοπολυμερή 
δημιουργούνται με την ενσωμάτωση νάνο-υλικών 
στα πλαστικά πολυμερή. Με τον τρόπο αυτό οι 
παραδοσιακές πλαστικές συσκευασίες τροφίμων 
μετατρέπονται σε νανοσυσκευασίες τροφίμων, 
αποκτώντας παράλληλα διαφορετικές ιδιότητες. 
 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8, η κυριότερη 
ιδιότητα των νανοπολυμερών είναι ότι αποτελούν 
πάρα πολύ ισχυρούς φραγμούς για τα διάφορα 
αέρια σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πλαστικά 
πολυμερή, για το λόγο αυτό οι νανοσυσκευασίες 
αυτές είναι γνωστές και ως συσκευασίες φραγής. 
 

Εικόνα 8: Η ιδιότητα της φραγής  
© Ομάδα Χημείας PARRISE Cyprus 

 

Εικόνα 7: Δημιουργία  νανοπολυμερούς  
© Ομάδα Χημείας PARRISE Cyprus 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ… 

 

 

 

 

 ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο τρίτο μέρος της διερεύνησής σας θα ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα: 

1. Κάθε μέλος της ομάδας θα έχει ένα διαφορετικό ρόλο, σύμφωνα με τους φορείς που 

εμπλέκονται στη συζήτηση για τις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικα . 

Συγκεκριμένα, θα πάρετε ένα από τους πιο κάτω ρόλους: 

• Εκπρόσωποι βιομηχανίας τροφίμων  

• Περιβαλλοντικοί φορείς  

• Φορείς υγείας  

• Νομοθετικοί φορείς 

 

2. Θα δημιουργηθούν τέσσερις καινούριες ομάδες στην τάξη. Κάθε ομάδα θα αποτελείται 

από όλους τους μαθητές που θα έχουν τον ίδιο ρόλο. Θα χρειαστεί να εντοπίσετε την 

ομάδα σας και να μετακινηθείτε σε αυτή.  

 

3. Θα συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας που θα έχουν τον ίδιο ρόλο με σας, ώστε 

να διερευνήσετε: 

• Ποια θέση εκφράζει ο κάθε φορέας που μελετάτε γύρω από το θέμα της 

πλαστικής συσκευασίας τροφίμων με νανοϋλικά; 

• Με ποια επιχειρήματα στηρίζει τη θέση του ο κάθε φορέας; 

 

4. Στο πλαίσιο της διερεύνησης αυτής χρειάζεται να συλλέξετε, να οργανώσετε και να 

συζητήσετε τις διαθέσιμες πληροφορίες στα φύλλα εργασίας που θα σας δοθούν. Στη 

συνέχεια, θα κληθείτε να επιστρέψετε στις αρχικές σας ομάδες, για να μοιραστείτε και 

να συζητήσετε τις πληροφορίες αυτές με τους συμμαθητές σας που είχαν αναλάβει 

διαφορετικούς ρόλους.  

Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά αποτελούν πλέον πραγματικότητα. Ωστόσο, οι 

συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό είναι αρκετά έντονες καθώς εκφράζονται διαφορετικές απόψεις 

και επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά των πλαστικών συσκευασιών τροφίμων με νανοϋλικά. 

Στο τρίτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για 

τα πιο κάτω θέματα: 

• Ποιοι φορείς εμπλέκονται στη συζήτηση για τις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με 

νανοϋλικά; 

• Ποια θέση εκφράζει κάθε φορέας για το ζήτημα αυτό; 

• Με ποια επιχειρήματα στηρίζει τη θέση του ο κάθε φορέας; 
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ΜΕΡΟΣ Γ.1: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Δραστηριότητα 1.1. Να μελετήσετε το άρθρο που ακολουθεί με τίτλο  «Ναι… στις 

πλαστικές συσκευασίες τροφίμων». 

 

 
 

 

 

Σύμφωνα με το ρόλο που σας έχει ανατεθεί, στο τρίτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την 

ευκαιρία να μελετήσετε τις απόψεις των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων  σε ότι αφορά στο 

δίλημμα: “Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με ή χωρίς νανοϋλικά;” ώστε να κατανοήσετε: 

• Ποια είναι η θέση των εκπροσώπων βιομηχανίας τροφίμων στο δίλημμα αυτό;  

• Ποια επιχειρήματα εκφράζουν; 

Αποστολή σας είναι να συλλέξετε όσες περισσότερες  πληροφορίες σε σχέση με τη θέση και με τα 

επιχειρήματα των εκπροσώπων βιομηχανίας τροφίμων, και να τα οργανώσετε όσο καλύτερα 

μπορείτε, ώστε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, επιστρέφοντας στην αρχική σας ομάδα.  
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Δραστηριότητα 1.2. Να συμπληρώσετε τα πλεονεκτήματα των διαφορετικών τύπων 

πλαστικής νανοσυσκευασίας που έχετε εντοπίσει στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Είδη  πλαστικών νανοσυσκευασιών Πλεονεκτήματα 

Νανοσύνθετα / Συσκευασίες φραγής 

 

 

Συσκευασίες αντιμικροβιακής 

επικάλυψης 

 

 

 

 

Ενεργές συσκευασίες  

 

 

 

Έξυπνες συσκευασίες 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Δραστηριότητα 2.1 

Κάποιες εταιρείες έχουν αρχίσει να  δραστηριοποιούνται στους τομείς 

της υγείας, της διατροφής και των συσκευασιών τροφίμων. Να 

παρακολουθήσετε τα βίντεο:  

• “Ετικέτες μεταβαλλόμενου χρώματος”   

• “Ευέλικτες λύσεις συσκευασίας”  
 

Δραστηριότητα 2.2. Να απαντήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

(α) Ποια είδη νανοσυσκευασιών παρουσιάζονται; 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

(β) Γιατί η χρήση των συσκευασιών αυτών είναι σημαντική; 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

 

Να παρακολουθήσετε το βίντεο «Νανοσυσκευασίες» και να απαντήσετε τα 

ερωτήματα που ακολουθούν. 

Δραστηριότητα 3.1. Γιατί οι μπύρες δε συσκευάζονται 

σε πλαστικές συσκευασίες; 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

Δραστηριότητα 3.2. Πώς η νανοτεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των 

συσκευασιών τροφίμων; 

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

 

Να παρακολουθήσετε το βίντεο «Ασφάλεια τροφίμων και νανοτεχνολογία» και 

να συζητήσετε τα ακόλουθα ερωτήματα:  

 

Δραστηριότητα 4.1. Ποιο παγκόσμιο πρόβλημα μπορεί να επιλύσει η χρήση της 

νανοτεχνολογίας στις συσκευασίες τροφίμων; 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Δραστηριότητα 4.2. Πώς η νανοτεχνολογία συμβάλλει στη καταπολέμηση του 

προβλήματος; 

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

Εικόνα 10: Νέες συσκευασίες μπύρας 
(Πηγή:www.pixbay.com)  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

 

Να παρακολουθήσετε με προσοχή τη συνέντευξη του κ. Παύλου Παραδεισιώτη, 

Διευθυντή της βιομηχανίας κοτοπούλων «Παραδεισιώτης» σε σχέση με τις συσκευασίες 

τροφίμων με νανοϋλικά. 

 

Δραστηριότητα 5.1. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη να κυκλώνετε την επιλογή που 

συμφωνεί περισσότερο με τις απόψεις του κ. Παραδεισιώτη στον πιο κάτω πίνακα.  

 

 Να κυκλώσετε την επιλογή που ταιριάζει 

Στη βιομηχανία σας τι υλικά συσκευασίας 
χρησιμοποιείτε; 

Πλαστικό  / Γυαλί / Χαρτί /  Πλαστικό & Χαρτί 

Από πού προμηθεύεστε τα υλικά 
συσκευασίας  που χρησιμοποιείτε; 

Εγχώρια αγορά / Εξωτερικό 

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προϊόντα 
σας μέσα στη συσκευασία τους; 

Μερικές μέρες / Μερικές βδομάδες / Μερικούς 
μήνες 

Δέχεστε παράπονα και επιστροφές 

προϊόντων, τα όποια έχουν αλλοιωθεί; 

Ποτέ / Σπάνια / Κάποιες φορές / Συχνά 

Χρησιμοποιείτε τα ίδια υλικά συσκευασίας 

από την ίδρυση της βιομηχανίας; 

Ναι / Όχι 

Ενημερώνεστε για τις εξελίξεις που 
αφορούν στις συσκευασίες τροφίμων; 

Ναι / Όχι 

Γνωρίζετε ότι κυκλοφορούν πλαστικές 
συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά; 

Ναι / Όχι 

Χρησιμοποιείτε πλαστικές συσκευασίες 
τροφίμων με νανοϋλικά; 

Ναι / Όχι 

Αν δεν τις χρησιμοποιείτε σήμερα, ποιος 

είναι ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό; 

Κόστος  / Δε γνωρίζουμε ακόμη πολλά γι’ αυτά / 
Δεν υπάρχουν ακόμη στην Κύπρο 

Θα χρησιμοποιούσατε συσκευασίες με 

νανοϋλικά στο εγγύς μέλλον;  

Σίγουρα ναι / Ναι / Ίσως / Όχι / Σίγουρα όχι 

 

Δραστηριότητα 5.2. Να συζητήστε τις απαντήσεις που δώσατε με τους υπολοίπους 

συμμαθητές της ομάδας σας, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για την τελική σας επιλογή. 

 

Δραστηριότητα 5.3. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση του κ. Παραδεισιώτη απέναντι στις 

πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά; Να εξηγήσετε.  

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

Αφού έχετε μελετήσει τις απόψεις των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων να 

καταγράψετε τα επιχειρήματα (υπέρ και κατά) που  έχετε εντοπίσει ως προς το αρχικό 

ερώτημα «Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά  ή χωρίς νανοϋλικά;» 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 
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ΜΕΡΟΣ Γ.2: ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να μελετήσετε το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την 

Ασφάλεια στην Εργασία και να απαντήσετε στο ερώτημα που ακολουθεί . 

 

 

 
 

Σύμφωνα με το ρόλο που σας έχει ανατεθεί, στο τρίτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την 

ευκαιρία να μελετήσετε τις απόψεις που εκφράζονται από τους φορείς υγείας  σε ότι αφορά στο 

δίλημμα: “Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με ή χωρίς νανοϋλικά;” ώστε να κατανοήσετε: 

• Ποια είναι η θέση που παίρνουν οι φορείς υγείας στο δίλημμα αυτό;  

• Ποια επιχειρήματα εκφράζουν; 

Αποστολή σας είναι να συλλέξετε όσες περισσότερες  πληροφορίες σε σχέση με τη θέση και με τα 

επιχειρήματα που εκφράζονται από τους φορείς υγείας, και να τα οργανώσετε όσο καλύτερα μπορείτε, 

ώστε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, επιστρέφοντας στην αρχική σας ομάδα.  
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Υπάρχει πιθανότητα εισόδου των νανοϋλικών στον ανθρώπινο οργανισμό; Αν η 
απάντηση σας είναι θετική, να γράψετε τις κύριες εισόδους των νανοϋλικών στο 

ανθρώπινο σώμα.  
…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

  

Δραστηριότητα 2.1. Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο “Νανοσωματίδια 

αργύρου: Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία”, να καταγράψετε ποιες πιθανές 

ανησυχίες εκφράζονται για την επίδραση των νανοσωματιδίων στον ανθρώπινο 

οργανισμό.  
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Δραστηριότητα 2.2. Αφού μελετήσετε το πιο κάτω απόσπασμα να καταγράψετε δύο 
πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει η είσοδος νανοϋλικών στον 
ανθρώπινο οργανισμό; 

 

Τα  νανοσωματίδια μπορούν να εισέλθουν στον εγκέφαλο και στο κυκλοφορικό σύστημα,  και στη  
συνέχεια μπορούν να συγκεντρωθούν μέσα σε ζωτικά όργανα,  αλληλεπιδρώντας με τα κύτταρα του 
οργανισμού. Κάποια νανοσωματίδια μπορούν  να αλληλεπιδράσουν με το DNA των κυττάρων, 
προκαλώντας οξειδώσεις και  επεμβαίνοντας στην φυσιολογική κυτταρική λειτουργία.  
 
Πιθανές επιπλοκές της  υγείας περιλαμβάνουν άσθμα, βρογχίτιδα, καρκίνο στο ήπαρ, στο παχύ έντερο 
και στους πνεύμονες κλπ. Η συγκέντρωση τους στους πνεύμονες μέσω της αναπνοής μπορεί να αποβεί 
πολύ επικίνδυνη. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την 
κατασκευή, μεταφορά,  χειρισμό και χρήση νανοσωματιδίων, αν και μεγαλύτερη εξάπλωσή τους μπορεί 
να  επιτευχθεί και λόγω ρίψης άχρηστων ουσιών και ανακύκλωσης.  
 
Πηγή: http://osha.europa.eu 

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

http://osha.europa.eu/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Να μελετήσετε με προσοχή τη συνέντευξη της Δρ. Ευαγγελίας Σαραντοπούλου σε σχέση 

με την πιθανή επίδραση των νανοϋλικών στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Μπορείτε να εξηγήσετε τι σημαίνει ο όρος 
«νανοτοξικολογία» και ποιες μπορεί να 
είναι οι εφαρμογές της; 
Όπως όμως κάθε νέα τεχνολογία, πρόσφατες 
συστηματικές επιστημονικές έρευνες 
υποδεικνύουν ότι ίσως η νανοτεχνολογία 
εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την 
υγεία και το περιβάλλον. Η νανοτοξικολογία 
λοιπόν είναι μία σχετικά νέα επιστημονική 
κατεύθυνση, που αναπτύσσεται τα τελευταία 
περίπου 10 χρόνια και έχει ως γνωστικό 

αντικείμενο την πιθανή βλάβη των βιολογικών μορίων και λειτουργιών από τη συγκέντρωση των 
νανοσωματιδίων στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον. 
 
Η ομάδα σας πώς βοηθά την έρευνα πάνω στη νανοτοξικολογία; 
Οι μικρές διαστάσεις των νανοσωματιδίων και η μεγάλη συγκέντρωση ηλεκτρικού φορτίου που 
συσσωρεύεται στην επιφάνειά τους τα καθιστούν υπεύθυνα για μία σειρά βλαβών, αρχικά σε μοριακό 
επίπεδο, όπως π.χ. η θραύση του DNA, και αργότερα ίσως σε μεγαλύτερη κλίμακα με την εμφάνιση 
σημαντικών οργανικών βλαβών. Η ομάδα μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα SIΙNN 
μαζί με άλλους 19 ερευνητικούς φορείς από 14 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό να 
συνεισφέρει στην παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και τον 
εντοπισμό κενών γνώσης σχετικά με την επικινδυνότητα των νανοσωματιδίων. 
 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση τους, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει; 
Μπορείτε να μας πείτε το χειρότερο «σενάριο»;  
Έχει αποδειχτεί ότι τα νανοϋλικά, λόγω του μικρού μεγέθους τους, έχουν πιο αυξημένη διεισδυτικότητα 
και ικανότητα συσσώρευσης στους ιστούς και στα όργανα (πνεύμονες, ήπαρ ή νεφρά) από ό,τι τα 
μεγαλύτερα σωματίδια. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν η αδυναμία αποβολής τους από τον οργανισμό 
σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη επικινδυνότητά τους. Δηλαδή να προκληθούν σημαντικές 
ασθένειες, όπως καρκίνος και καρδιακές προσβολές. 
 
Πώς μπορεί ένας καταναλωτής να προστατευτεί από τους κινδύνους που αναφέρατε; 
Με βάση, αφενός, το γεγονός ότι οι νανοτοξικολογικές έρευνες είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και 
δοθέντων, αφετέρου, των αντικρουόμενων οικονομικά συμφερόντων και της απουσίας σχετικής 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να βασιστεί μόνο στις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προσεκτική χρήση των προϊόντων νανοτεχνολογίας. 
 
Τελικά, είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιούμε προϊόντα χωρίς νανοσωματίδια;  
Με βάση την αρχή της προστασίας από άγνωστες τεχνολογίες και μέχρι να γίνουν συγκεκριμένες και 
καταληκτικές νανοτοξικολογικές και επιδημιολογικές έρευνες για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, που θα 
καθορίσουν και τη σχετική εθνική νομοθεσία, θα ήταν προτιμότερο τα νανοϋλικά να χρησιμοποιούνται 
με πολλή προσοχή και όπου αυτό είναι απαραιτήτως αναγκαίο. 
 
Πηγή άρθρου: «Σοκ: Τα νανοσωματίδια προκαλούν καρδιακές προσβολές και καρκίνο» του Παναγιώτη 
Λιάκου (http://www.dimokratianews.gr) 
 
 

 

http://www.dimokratianews.gr/
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Δραστηριότητα 3.1. Αφού μελετήσετε τη συνέντευξη να κυκλώσετε την επιλογή που 

συμφωνεί περισσότερο με τις απόψεις της Δρ. Σαραντοπούλου στον πιο κάτω πίνακα.  

 

 Να κυκλώσετε την επιλογή που ταιριάζει 

Η νανοτεχνολογία μπορεί να εγκυμονεί 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία; 

Ναι / Όχι 

Η νανοτοξικολογία αποτελεί μια 
πεπαλαιωμένη επιστημονική κατεύθυνση; 

Ναι / Όχι 

Τι ακριβώς διερευνά η νανοτοξικολογία; Ιδιότητες νανοϋλικών / Εφαρμογές νανοϋλικών / 
Επίδραση νανοϋλικών στο περιβάλλον και την 
υγεία  

Πόσα γνωρίζουμε σήμερα για την επίδραση 

των νανοϋλικών στην υγεία; 

Τίποτα / Ελάχιστα / Αρκετά / Τα πάντα  

Πόσες έρευνες υπάρχουν στο πεδίο της 

νανοτοξικολόγιας; 

Λιγοστές / Αρκετές / Πάρα πολλές 

Τα νανοσωματίδια μπορούν να 
διεισδύσουν στον ανθρώπινο οργανισμό; 

Ναι / Όχι 

Ποια θα μπορούσε να ήταν η χειρότερη 
επίδραση των νανοσωματιδίων στην υγεία; 

Ζαλάδες  & Πονοκεφάλοι / Γαστρεντερολογικές  
διαταραχές / Καρκίνος & καρδιακές προσβολές  

Υπάρχει επαρκής ευρωπαϊκή νομοθεσία 
που διασφαλίζει την υγεία του καταναλωτή; 

Ναι / Όχι 

Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν και 

να χρησιμοποιούν άφοβα συσκευασίες 

τροφίμων με νανοϋλικά 

Σίγουρα ναι / Ναι / Ίσως / Όχι / Σίγουρα όχι 

 

Δραστηριότητα 3.2. Να συζητήστε τις απαντήσεις που δώσατε με τους υπολοίπους 

συμμαθητές της ομάδας σας, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για την τελική σας επιλογή. 

 

Δραστηριότητα 3.3. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση της Δρ . Σαραντοπούλου απέναντι 

στις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά; Να εξηγήσετε.  

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Αφού έχετε μελετήσει τις απόψεις που εκφράζουν οι φορείς υγείας να καταγράψετε τα 

επιχειρήματα (υπέρ και κατά) που  έχετε εντοπίσει ως προς το αρχικό ερώτημα 

«Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά ή χωρίς νανοϋλικά;» 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 
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ΜΕΡΟΣ Γ.3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Αφού μελετήσετε την εικόνα να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν. 

 
 

 

Δραστηριότητα 1.1. Πού θα μπορούσαν καταλήξουν τα νανοσωματίδια, σε περίπτωση 

απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον;  

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Δραστηριότητα 1.2. Να καταγράψετε δύο υποθέσεις σας για την επίδραση των 

νανοσωματιδίων σε ένα υδάτινο οικοσύσημα .  

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Στο τρίτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε τις απόψεις των 

περιβαλλοντικών φορέων σε ότι αφορά στο δίλημμα: “Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με ή χωρίς 

νανοϋλικά;” ώστε να κατανοήσετε: 

• Ποια είναι η θέση των περιβαλλοντικών φορέων στο δίλημμα αυτό;  

• Ποια επιχειρήματα εκφράζουν; 

Αποστολή σας είναι να συλλέξετε πληροφορίες σε σχέση με τη θέση και με τα επιχειρήματα των 

περιβαλλοντικών φορέων, ώστε να ενημερώσετε στη συνέχεια τους συμμαθητές σας.  

Εικόνα 11: Απελευθέρωση νανοσωματιδίων στο φυσικό περιβάλλον  
© Ομάδα Χημείας PARRISE Cyprus 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Δραστηριότητα 2.1 Να μελετήσετε το άρθρο που ακολουθεί από την εφημερίδα 

Ελευθεροτυπία (www.enet.gr).  

 

 
 

Δραστηριότητα 2.2. Να καταγράψετε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την απόρριψη των 

πλαστικών συσκευασιών τροφίμων με νανοϋλικα στο φυσικό περιβάλλον;    

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο “Νανοσωματίδια αργύρου: Επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και στην υγεία”, να καταγράψετε τις πιθανές επιδράσεις από την 

απόρριψη πλαστικών συσκευασιών με  νανοσωματιδία αργύρου στο φυσικό 

περιβάλλον.  
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

http://www.enet.gr/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

Να παρακολουθήσετε με προσοχή τη συνέντευξη του Δρ. Κώστα Κώστα, Καθηγητή στο 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου 

Κύπρου σε σχέση με τις πιθανές επιδράσεις των συσκευασιών τροφίμων με νανοϋλικά 

στο φυσικό περιβάλλον. 

 

Δραστηριότητα 4.1. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη να κυκλώνετε την επιλογή που 

συμφωνεί περισσότερο με τις απόψεις του Δρ. Κώστα στον πιο κάτω πίνακα.  

 

 Να κυκλώσετε την επιλογή που ταιριάζει 

Χρειάζεται ν’ ανησυχούμε για τις επιπτώσεις 
των νανοϋλικών στο περιβάλλον; 

Καθόλου / Σε μικρό βαθμό  / Σε μεγάλο βαθμό / 
Σε υπερβολικό βαθμό 

Πού εστιάζουν οι περισσότερες ανησυχίες για 
την επίδραση των νανοϋλικών; 

Υδάτινο περιβάλλον / Ατμοσφαιρικός αέρας / 
Έδαφος 

Πόσες έρευνες παρουσιάζουν σχετικά 

τοξικολογικά στοιχεία; 

Λιγοστές / Αρκετές / Πάρα πολλές 

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια 

τοξικολογική μελέτη; 

Ελάχιστο / Αρκετό / Πάρα πολύ 

Πόσοι ερευνητικοί φορείς διερευνούν τις 

επιπτώσεις των νανοϋλικών στο περιβάλλον; 

Λιγοστοί / Αρκετοί / Πάρα πολλοί 

Διενεργούνται έλεγχοι επικινδυνότητας για τις 

νανοσυσκευασίες; 

Ναι / Οχι 

Υπάρχουν νανοσυσκευασίες τροφίμων και 
στη δική μας εγχώρια Κυπριακή αγορά; 

Ναι / Ίσως  / Όχι 

Πόσες νομοθεσίες υπάρχουν με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος; 

Καμιά / Ελάχιστες / Αρκετές  / Πάρα πολλές 

Είναι σημαντικό να συνεχίσει η έρευνα για τις 
νανοσυσκευασίες τροφίμων; 

Σίγουρα όχι / Όχι / Ίσως / Ναι / Σίγουρα ναι 

 

Δραστηριότητα 4.2. Να συζητήσετε τις απαντήσεις που δώσατε με τους υπολοίπους 

συμμαθητές της ομάδας σας, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για την τελική σας επιλογή. 

 

Δραστηριότητα 4.3. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση του Δρ. Κώστα απέναντι στις 

πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά; Να εξηγήσετε.  

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Αφού έχετε μελετήσει τις απόψεις που εκφράζουν οι περιβαλλοντικοί φορείς να 

καταγράψετε τα επιχειρήματα (υπέρ και κατά) που  έχετε εντοπίσει ως προς το αρχικό 

ερώτημα «Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά  ή χωρίς νανοϋλικά;» 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 
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ΜΕΡΟΣ Γ.4: ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται παραδείγματα από υπάρχουσες νομοθεσίες και 

τη δυνατότητά τους να προσφέρουν ένα πλαίσιο ελέγχου για τα νανοϋλικά. Να 

μελετήσετε τον πίνακα και ν’ απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν. 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ 
Κανονισμός REACH 
 

Βασίζεται στην αρχή ότι οι κατασκευαστές, 
οι εισαγωγείς και οι τελικοί χρήστες πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι κατασκευάζουν, 
διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν 
ουσίες που δεν έχουν δυσμενή επίδραση 
στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον . 

• Δε έχει αναδιαμορφωθεί και δε 
συμπεριλαμβάνει καμιά πρόνοια 
για τα νανοϋλικά.  

• Τα νανοϋλικά «καλύπτονται» από 
τον γενικότερο ορισμό της ουσίας. 

Οδηγία πλαίσιο 89/391 
 

Αφορά τη λήψη αναγκαίων  μέτρων για την 
προστασία της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων. Ισχύει για όλες τις ουσίες και 
τις επαγγελματικές δραστηριότητες, σε 
συνάρτηση με τη χρήση χημικών ουσιών.  

• Δε έχει αναδιαμορφωθεί και δε 
συμπεριλαμβάνει καμιά πρόνοια 
για τα νανοϋλικά.  

• Τα νανοϋλικά «καλύπτονται» από 
τον γενικότερο ορισμό της ουσίας. 

SEVESO Ι Ι Ισχύει για βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις 
οποίες η παρουσία επικίνδυνων ουσιών 
υπερβαίνει συγκεκριμένες ποσότητες ή 
ανώτατα όρια. 

• Αν διαπιστωθεί ότι κάποια 
νανοϋλικά συνιστούν κίνδυνο, θα 
κατηγοριοποιηθούν, ανάλογα. 

• Ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε σχετική προσθήκη. 

Οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα (2000/60) 
 

Θεσπίζει κοινές αρχές και ένα γενικό 
πλαίσιο δράσης για τη βελτίωση του 
υδάτινου περιβάλλοντος και για τη σταδιακή 
μείωση της ρύπανσης από ουσίες 
προτεραιότητας. 
 

• Τα νανοϋλικά θα μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν στις ουσίες 
προτεραιότητας ανάλογα με τις 
επικίνδυνες ιδιότητές τους. 

• Ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε σχετική προσθήκη. 

 

Δραστηριότητα 1.1. Εντοπίζετε κάποια σχετική νομοθεσία που καλύπτει τους πιθανούς 

κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση νανοϋλικών; 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Στο τρίτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε τις απόψεις που 

εκφράζονται από τους φορείς νομοθεσίας  σε ότι αφορά στο δίλημμα: “Πλαστικές συσκευασίες 

τροφίμων: Με ή χωρίς νανοϋλικά;” ώστε να κατανοήσετε: 

• Ποια είναι η θέση που παίρνουν οι φορείς νομοθεσίας στο δίλημμα αυτό;  

• Ποια επιχειρήματα εκφράζουν; 

Αποστολή σας είναι να συλλέξετε όσες περισσότερες  πληροφορίες σε σχέση με τη θέση και με τα 

επιχειρήματα που εκφράζονται από τους φορείς νομοθεσίας, και να τα οργανώσετε όσο καλύτερα 

μπορείτε, ώστε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, επιστρέφοντας στην αρχική σας ομάδα.  
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Δραστηριότητα 1.2. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σας ικανοποιεί σε ότι αφορά στη 

χρήση πλαστικών συσκευασιών με νανοϋλικά; Να εξηγήσετε τη θέση σας.  

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Να μελετήσετε το άρθρο και να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν.  

 

Δραστηριότητα 2.1. Για ποιους λόγους κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι 

επιστήμονες; 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Δραστηριότητα 2.2. Συμφωνείτε με τις κατηγορίες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Να 

εξηγήσετε τη θέση σας.  

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Να μελετήσετε το κείμενο και να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν.  

 

Παρά την έντονη κριτική που δέχονται για την ελλιπή νομοθεσία, 

οι νομοθετικοί φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

αναφέρουν ότι η τρέχουσα νομοθεσία καλύπτει σε μεγάλο βαθμό 

κινδύνους που συνδέονται με τα νανοϋλικά. Την ίδια στιγμή, 

παραδέχονται όμως ότι οι πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Ωστόσο, για να τροποποιηθεί και να αναπτυχθεί καινούρια 

νομοθεσία χρειάζεται να βελτιωθεί η επιστημονική γνώση που είναι διαθέσιμη τη δεδομένη 

στιγμή. Καθώς τα νανοσωματίδια, όπως και άλλα μικροσκοπικά σωματίδια (π.χ. η αιθάλη των 

καυσαερίων των αυτοκινήτων) είναι ουσίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν άγνωστες 

παρενέργειες, η επιστημονική έρευνα πρέπει να εξακριβώσει αν τα σωματίδια αυτά είναι 

ακίνδυνα. Συγκεκριμένα, έρευνα χρειάζεται στους τομείς που υποστηρίζουν την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας και τη διαχείριση κινδύνων, όπως για παράδειγμα στοιχεία για τις τοξικές 

επιδράσεις  ή στοιχεία σχετικά με χρήσεις και εκθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 

νανοϋλικών.   
 
Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ακολουθήσει μια "ολοκληρωμένη, 

ασφαλή και υπεύθυνη προσέγγιση" όσον αφορά την ανάπτυξη νανοτεχνολογιών. Το  Δεκέμβριο 
του 2016, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ανακοίνωσε την δημιουργία του 
Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νανοϋλικά.  Στην  πρώτη φάση που θα 
ξεκινήσει το Καλοκαίρι του 2017  θα δοθεί εξήγηση τι είναι τα νανοϋλικά  και πώς 
χρησιμοποιούνται. Θα εξεταστούν επίσης και ζητήματα ασφάλειας  που σχετίζονται με τα 

νανοϋλικά. Οι μετ’ έπειτα φάσεις θα περιλαμβάνουν λειτουργίες αναζήτησης και πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε προϊόν που περιέχει νανοϋλικά.  
 
 
Δραστηριότητα 3.1. Ποια η βασική προϋπόθεση για την τροποποίηση ή ανάπτυξη 

καινούριας νομοθεσίας; 
 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Δραστηριότητα 3.2. Να θεωρήσετε τους εαυτούς σας μικρούς νομοθέτες και να δώσετε 
δύο  παραδείγματα νέων νομοθεσιών που κρίνετε εσείς ως απαραίτητες στο πλαίσιο της 
ασφάλεια του καταναλωτή από τις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά . 
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 
Να παρακολουθήσετε με προσοχή τη συνέντευξη της Δρ. Τασούλας Κυπριανίδου-

Λεοντίδου, Συνονίστριας Κλάδου Χημικών Ουσιών στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

σε σχέση με τα θέματα νομοθεσίας  

 

Δραστηριότητα 4.1. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη να κυκλώνετε την επιλογή που 

συμφωνεί περισσότερο με τις απόψεις της Δρ. Κυπριανίδου-Λεοντίδου στον πιο κάτω 

πίνακα.  

 

 Να κυκλώσετε την επιλογή που ταιριάζει 

Χρειάζεται ν’ ανησυχούμε για τις επιπτώσεις 
των νανοϋλικών; 

Καθόλου / Σε μικρό βαθμό  / Σε μεγάλο βαθμό / 
Σε υπερβολικό βαθμό 

Σε πιο βαθμό έχουν μελετηθεί τα νανοϋλικά; Σε μικρό βαθμό  / Σε μεγάλο βαθμό / Σε 
υπερβολικό βαθμό 

Όλα τα νανοσωματίδια έχουν τις ίδιες ιδιότητες 
ανεξαρτήτως μεγέθους; 

Ναι / Όχι 

Διενεργούνται έλεγχοι επικινδυνότητας για τις 

νανοσυσκευασίες; 

Ναι / Ίσως / Όχι 

Σε ποια καταναλωτικά αγαθά επισημαίνεται η 

χρήση νανοϋλικών; 

Τρόφιμα & Καλλυντικά / Συσκευασίες τροφίμων 
/ Ρούχα / Οικοδομικά υλικά 

Γνωρίζετε αν υπάρχουν νανοσυσκευασίες 
τροφίμων και στην Κυπριακή αγορά; 

Ναι / Όχι 

Υπάρχουν φορείς που θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν σχετική νομοθεσία; 

Ναι / Όχι 

Κατά πόσο υπάρχουν σχετικές νομοθεσίες 
γύρω από το θέμα των νανοϋλικών; 

Υπάρχει / Γίνονται τώρα τροποποιήσεις και 
προστίθενται σχετικές αναφορές  / Δεν υπάρχει 

Κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία είναι 

επαρκής; 

Είναι επαρκής / Υπάρχουν νομοθετικά κενά / 
Είναι εντελώς ανεπαρκής 

Υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα επιτήρησης 

στις βιομηχανίες παραγωγής νανοϋλικών; 

Ναι / Όχι 

Είναι σημαντικό να συνεχίσει η έρευνα για τις 
νανοσυσκευασίες τροφίμων; 

Ναι / Ναι, αλλά κάτω από συγκριμένες 
προϋποθέσεις / Όχι 

 

Δραστηριότητα 4.2. Να συζητήστε τις απαντήσεις που δώσατε με τους υπολοίπους 

συμμαθητές της ομάδας σας, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για την τελική σας επιλογή. 

 

Δραστηριότητα 4.3. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη στάση της Δρ. Λεοντίδου-Κυπριανίδου 

απέναντι στις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με νανοϋλικά; Να εξηγήσετε.  

 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Αφού έχετε μελετήσει τις απόψεις που εκφράζουν οι νομοθετικοί φορείς να καταγράψετε 

τα επιχειρήματα (υπέρ και κατά) που  έχετε εντοπίσει ως προς το αρχικό ερώτημα 

«Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά  ή χωρίς νανοϋλικά;». 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ 



| 30 |  
Ομάδα Χημείας: PARRISE Cyprus 2016-17                                                                                                                     

 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Έχετε στη διάθεσή σας χρόνο 10 λεπτά, ώστε να μοιραστείτε και να συζητήσετε μεταξύ σας 

τα επιχειρήματά που εντοπίσατε. Κάθε μέλος της ομάδας καλείται να παρουσιάσει 

διαδοχικά  καθένα από τα επιχειρήματα που έχει εντοπίσει εξηγώντας το στα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας, ώστε να γίνει κατανοητό από όλα τα μέλη της ομάδας.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η προετοιμασία αφίσας στην οποία θα 

παρουσιάσετε και θα αξιολογήσετε τα επιχειρήματά σας, ώστε να καταλήξετε σε μια 

τεκμηριωμένη απόφαση.  

 

Έχετε στη διάθεσή σας τυποποιημένα χαρτάκια πράσινου και κόκκινου χρώματος, χαρτόνι 

Α3, γόμα και μαρκαδόρους. 

 

Να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:  

 

 

1. Να πάρετε το χαρτόνι και να γράψετε στο 

πάνω μέρος τον εξής τίτλο: «Πλαστικές συσκευασίες 

τροφίμων: Με νανοϋλικά ή χωρίς νανοϋλικά;» 

 

2. Κάτω από τον τίτλο, να σχεδιάσετε 4 πλαίσια. 

Στο κάθε πλαίσιο να βάλετε επικεφαλίδα τους τέσσερις 

φορείς.  Σε κάθε ένα από τα τέσσερα πλαίσια να 

σχεδιάσετε δύο στήλες. Να ονομάσετε την πρώτη 

στήλη «Επιχειρήματα υπέρ» και τη δεύτερη στήλη 

«Επιχειρήματα κατά». Το χαρτόνι θα πρέπει να έχει τη 

μορφή της διπλανής εικόνας. 

 

Στο τέταρτο μέρος της διερεύνησής σας θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση 

σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας σε ότι αφορά στο δίλημμα: «Πλαστικές 

συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά ή χωρίς νανοϋλικά;».  

 

Στο πλαίσιο αυτό, καθένας θα ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για το θέμα που μελέτησε 

και τα επιχειρήματα που κατέγραψε υπέρ ή κατά της χρήσης νανοϋλικών στις πλαστικές συσκευασίες 

τροφίμων. 

 

Στη συνέχεια, θα συζητήσετε τα επιχειρήματα αυτά ώστε να καταλήξετε, ως ομάδα στην τελική σας 

απόφαση. 
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3. Να καταγράψετε τα επιχειρήματα που έχετε εντοπίσει στα έγχρωμα χαρτάκια (πράσινο για 

τα επιχειρήματα υπέρ και κόκκινο για τα επιχειρήματα κατά)  

 

4. Να κωδικοποιήσετε τα επιχειρήματα ανάλογα με τους φορείς (π.χ. Βιομηχανία: Β1, Β2, Β3, 

Β4…, Νομοθεσία: Ν1, Ν2, Ν3…, Υγεία: Υ1, Υ2, Υ3…, Περιβάλλον: Π1, Π2, Π3…).  

 

5. Να αξιολογήσετε το κάθε επιχείρημα. Η βαρύτητα της αξιολόγησης 

του κάθε επιχειρήματος εκφράζεται με μια κλίμακα από το 1 ως το 

3 (1=ελάχιστη βαρύτητα, 2=ενδιάμεση βαρύτητα, 3=μέγιστη 

βαρύτητα). Για την αξιολόγηση του κάθε επιχειρήματος να 

συζητήσετε και συμφωνήσετε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  

Αφού συμφωνήσετε  να κυκλώσετε τη βαρύτητα που του προσδίδετε και να το κολλήσετε 

στον αντίστοιχο φορέα και στην κατάλληλη στήλη των επιχειρημάτων. 

 

6. Να συμπληρώσετε τους πιο κάτω πίνακες με το άθροισμα της βαθμολογίας των 

επιχειρημάτων υπέρ και κατά για κάθε φορέα, και να υπολογίσετε τη διαφορά ανάμεσα στα 

δύο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Για την τελική σας απόφαση, να αθροίσετε την επί μέρους βαθμολογία των φορέων, ώστε 

να δείτε αν είστε υπέρ ή κατά (Ποιο πρόσημο υπερισχύει;)  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Να καταγράψετε και να εξηγήσετε την τελική σας απόφαση στο δίλημμα «Πλαστικές 

συσκευασίες τροφίμων: Με νανοϋλικά… ή χωρίς νανοϋλικά;» σύμφωνα με την αξιολόγηση 

της βαρύτητας των επιχειρημάτων που έχετε καταγράψει. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Βιομηχανία Νομοθεσία 
Βαθμολογία επιχειρημάτων Βαθμολογία επιχειρημάτων 

Υπέρ Κατά Υπέρ Κατά 
    

Βαθμολογία «Βιομηχανία»  = Βαθμολογία «Νομοθεσία» = 

Υγεία Περιβάλλον 
Βαθμολογία επιχειρημάτων Βαθμολογία επιχειρημάτων 

Υπέρ Κατά Υπέρ Κατά 

    

Βαθμολογία «Υγεία» = Βαθμολογία «Περιβάλλον» = 
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ΜΕΡΟΣ Ε: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Να γράψετε το δικό σας προσωπικό μήνυμα με στόχο να ενημερώσετε και να 

ευαισθητοποιήσετε το ευρύτερο κοινό για το ζήτημα που έχετε διερευνήσει. Στη συνέχεια, 

μπορείτε να αναρτήσετε το μήνυμα αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.    

 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Ως ενεργοί πολίτες να υλοποιήσετε τη δράση , που αντιστοιχεί στην ομάδα σας, με στόχο 

να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας, τους εκπαιδευτικούς 

σας, την οικογένειά σας και το ευρύτερο κοινό για το ζήτημα που έχετε διερευνήσει.  

ΟΜΑΔΑ 1: Να δημιουργήσετε ένα ενημερωτικό τρίπτυχο το οποίο θα διανείμετε, είτε σε  

                     αντίγραφο είτε ηλεκτρονικά 

ΟΜΑΔΑ 2: Να ετοιμάσετε ένα ενημερωτικό βίντεο το οποίο θα αναρτήσετε στο YouTube. 

ΟΜΑΔΑ 3: Να γράψετε ένα ενημερωτικό άρθρο προς δημοσίευση στο σχολικό περιοδικό. 

ΔΡΑΣΗ 4: Να δημιουργήσετε ένα ενημερωτικό poster για την κεντρική πινακίδα του σχολείου. 

 

Έχετε πλέον διαμορφώσει τη δική σας προσωπική άποψη γύρω από το δίλημμα «Πλαστικές 

συσκευασίες τροφίμων: Με  νανοϋλικά ή χωρίς νανοϋλικά». Έχετε επίσης καταλήξει σε μια 

ομαδική απόφαση μαζί με τους συμμαθητές σας για το θέμα αυτό. 

Ωστόσο, αυτό  δεν είναι αρκετό… Ως ενεργοί πολίτες χρειάζεται να ενημερώσετε και να 

ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας, τους εκπαιδευτικούς σας, την οικογένειά σας και 

το ευρύτερο κοινό για το ζήτημα που έχετε διερευνήσει.  

 


