
Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ 

ΣΜΖΜΑ  ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ 

Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ  

 

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 
Α/Α 

 
Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 
 

ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 
Τ/Τ
Δ 

 
Καηεγνξία 

 
Θ 

 
Δ 

 
 

 
ΦΔ 

 
ΓΜ 

ΣΟ - 21 Ονβακζηή Υδιεία Τ ΜΓΤ 3 4 7 13 7.0 

ΣΟ - 22 Πμζμηζηή Υδιζηή Ακάθοζδ Τ ΜΓΤ 2 3 5 9 5.0 

ΣΟ - 23 Φοζζημπδιεία Τ ΜΓΤ 2 3 5 9 5.0 

ΣΟ - 24 Γεκζηή Μζηνμαζμθμβία Τ ΜΓΤ 2 4 6 10 5.5 

ΣΟ - 25 Μμνθμθμβία & Φοζζμθμβία Αιπέθμο Τ ΜΔΤ 2 2 4 8 4.0 

ΣΟ - 26 Ανπέξ Οζημκμιζηήξ Δπζζηήιδξ Τ ΓΟΝΑ 2 - 2 6 3.5 

6 καζήκαηα ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

 
- 

 
- 

13 16 29 55 
825 

30 

 

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ                                                                                                                                                                                        

 
Α/Α 

 
Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ - 11 Γεκζηή ηαζ Ακυνβακδ Υδιεία Τ ΜΓΤ 4 3 7 15 9.0 

ΣΟ - 12 Δθανιμζιέκα Μαεδιαηζηά Τ ΜΓΤ 3 - 3 9 5.5 

ΣΟ - 13 Δθανιμζιέκδ Πθδνμθμνζηή Τ ΜΓΤ - 4 4 4 2.5 

ΣΟ - 14 Φοζζηή Τ ΜΓΤ 2 2 4 8 4.5 

ΣΟ - 15 Δζζαβςβή ζηδκ Σεπκμθμβία Οίκςκ ηαζ 
Πμηχκ 

Τ 
ΜΔΤ 2 - 2 

6 
3.5 

ΣΟ - 16 Βζμθμβία Φοηχκ Τ ΜΓΤ 2 2 4 8 5.0 

6 
καζήκαηα 

ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

 
- 

 
- 

13 11 24 50 
750 

30 

 
Α/Α 

 
Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ - 31 Βζμπδιεία Τ ΜΓΤ 2 3 5 9 5.0 

ΣΟ - 32 Δδαθμηθζιαηζηυ φζηδια & Άιπεθμξ  Τ ΜΔΤ 2 2 4 8 4.5 

ΣΟ - 33 Καθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο Τ ΜΔΤ 2 2 4 8 4.5 

ΣΟ - 34 Φοζζηέξ Γζενβαζίεξ  Τ ΜΔΤ 4 2 6 14 8.5 

ΣΟ - 35 φζηαζδ & Ακάθοζδ Γθεοηχκ ηαζ Οίκςκ  Τ ΜΔ 3 4 7 13 7.5 

 5 
καζήκαηα 

ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

 
- 

 
- 

13 13 26 52 
780 

30 

 
Α/Α 

 
Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

sep4u.gr



 

Δ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

 
Σ’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 
 

 
Ε’ ΔΞΑΜΖΝΟ  
 

 
Α/Α 

 

 
Ε’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 
ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ - 71 Ονβάκςζδ & Γζμίηδζδ Δπζπεζνήζεςκ * Τ ΓΟΝΑ 2 - 2 6 4.0 

ΣΟ - 72 Μάνηεηζκβη Οίκςκ & Πμηχκ Τ ΓΟΝΑ 2 2 4 8 5.0 

ΣΟ - 73 Νμιμεεζία Οίκςκ & Πμηχκ Τ ΓΟΝΑ 2 - 2 6 4.0 

ΣΟ - 74 Γεμκημθμβία Δπαββέθιαημξ Τ ΓΟΝΑ 2 - 2 6 4.0 

ΣΟ - 75 ειζκάνζμ & Σεπκζηέξ Πανμοζίαζδξ Δνβαζζχκ Τ ΜΔ - 3 3 3 3.0 

ΣΟ - ΔΤ Μάεδια Δπζθμβήξ Τπμπνεςηζηυ 1* ΔΤ ΜΔ 2 2 4 8 5.0 

ΣΟ - ΔΤ Μάεδια Δπζθμβήξ Τπμπνεςηζηυ 2* ΔΤ ΜΔ 2 2 4 8 5.0 

 7 
καζήκαηα 

ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

  12 9 21 45 
675 

30 

 

ΖΜ.: ημ Ε΄ ελάιδκμ μζ ζπμοδαζηέξ εα παίνκμοκ 2 (δομ) ιαεήιαηα επζθμβήξ απυ 

ηδ θίζηα ιε 8 (μηηχ) ιαεήιαηα Δπζθμβήξ Τπμπνεςηζηά 

Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ - 41 Μζηνμαζμθμβία Οίκςκ  Τ ΜΔΤ 2 3 5 9 5.5 

ΣΟ - 42 Βζμηεπκμθμβία & Βζμιδπακζηέξ Εοιχζεζξ  Τ ΜΔΤ 2 4 6 10 6.0 

ΣΟ - 43 Πνχηεξ  Ύθεξ Αθημμθμφπςκ Πμηχκ  Τ ΜΔΤ 2 3 5 9 5.5 

ΣΟ - 44 Βαζζηέξ Σεπκζηέξ Οζκμπμίδζδξ Τ ΜΔ 3 3 6 12 7.5 

ΣΟ - 45 Δκυνβακδ Υδιζηή Ακάθοζδ Τ ΜΓΤ 2 3 5 9 5.5 

 5 
καζήκαηα 

ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

 
- 

 
- 

11 16 27 49 
735 

30 

 
Α/Α 

 
Δ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΩΡΔ/ΔΓΝΟΜΑΓΑ 

Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ - 51 Γζμίηδζδ Πμζυηδηαξ  Τ ΜΔΤ 2 4 6 10 6.0 

ΣΟ - 52 Δζδζηέξ Σεπκζηέξ Οζκμπμίδζδξ Τ ΜΔ 3 3 6 12 7.0 

ΣΟ - 53 Φοημπνμζηαζία ηδξ Αιπέθμο   Τ ΜΔΤ 2 2 4 8 5.0 

ΣΟ - 54 Αιπεθμβναθία Τ ΜΔΤ 1 2 3 5 3.0 

ΣΟ - 55 Σεπκμθμβία & Ακάθοζδ Απμζηαβιάηςκ Τ ΜΔ 2 4 6 10 6.0 

ΣΟ - 56 Σεπκμθμβία Βοκμπμίδζδξ Τ ΜΔ 1 2 3 5 3.0 
6 

καζήκαηα 
ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

  11 17 28 40 
600 

30 

 
Α/Α 

 
Σ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ - 61 
Σεπκμθμβία Εοεμπμίδζδξ & Πμζμηζηυξ  
Έθεβπμξ Μπφναξ 

Τ 
ΜΔ 1 6 8 

9 
5.0 

ΣΟ - 62 
Φοζζημπδιζηέξ ιεηαηνμπέξ, Καηενβαζίεξ & 
ηαεενμπμίδζδ Οίκςκ 

Τ 
ΜΔ 3 4 6 

 
13 

7.5 

ΣΟ - 63 Ονβακμθδπηζηυξ  Έθεβπμξ Οίκςκ ηαζ Πμηχκ Τ ΜΔ 2 4 6 10 6.0 

ΣΟ - 64 Δπελενβαζία απμαθήηςκ Τ ΜΔ 2 2 4 8 4.5 

ΣΟ - 65 Ξέκδ Γθχζζα (μνμθμβία) Τ ΜΔ 4 -  12 7.0 
 5 

καζήκαηα 
ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 
 

 
 12 16 28 

52 
780 

30 
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Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

  

                              Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΓΜ 

ΣΟ-81 Πηοπζαηή  Δνβαζία ΜΔ -  - 20 20 

ΣΟ-82 Πναηηζηή  Άζηδζδ ΜΔ -  - 30 10 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ  - -  50 30 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΓΗΑ ΠΣΤΥΗΟ 

40 καζήκαηα  85 98 183 393 
 

240 

 

 ημ Ζ΄ ελάιδκμ ζπμοδχκ, μζ ζπμοδαζηέξ εα εηπμκμφκ ηδκ πηοπζαηή ημοξ ενβαζία  

ηαζ ηδκ πναηηζηή  άζηδζδ, δζάνηεζαξ 6 (έλζ) ιδκχκ, ζημ δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ ημιέα, 

ζηδκ πχνα ιαξ ή ζε άθθδ πχνα ηδξ Δ.Δ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΩΝ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ (Ε’ Δμάκελν) 

Καηεγνξία 
Θ Δ  ΠΜ 

ΣΟ-ΔΤ1 οζηεοαζία Οίκςκ ηαζ Πμηχκ ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ2 Οζκμημονζζηζηυ Μάκαηγιεκη ΓΟΝΑ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ3 Δθανιμζιέκδ Δκγοιμθμβία ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ4 
Σεπκμθμβίεξ Αλζμπμίδζδξ 
Τπμπνμσυκηςκ 

ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ5 Σεπκζηέξ πςθήζεςκ Οίκςκ ηαζ Πμηχκ ΓΟΝΑ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ6 
ειζκάνζμ & Σεπκζηέξ Πανμοζίαζδξ 
Δνβαζζχκ 

ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ7 Γεμκημθμβία Δπαββέθιαημξ ΓΟΝΑ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ8 πεδζαζιυξ Βζμιδπακζχκ ΜΔ 2 - 2 3.5 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Γεληθή θαη Αλόξγαλε Υεκεία 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-11 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 7 (Θεσξία 4, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 8,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Α’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ μζ θμζηδηέξ κα απμηηήζμοκ εονεία ιεκ βκχζδ ηςκ 

πδιζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ημοξ ζε ζηακμπμζδηζηυ δε αάεμξ χζηε κα 

είκαζ ζε εέζδ κα παναημθμοεήζμοκ ηα ελεζδζηεοιέκα ιαεήιαηα Υδιείαξ ημο 

Σιήιαημξ πμο αημθμοεμφκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Α. Γεκζηή Υδιεία: 

1. οζηήιαηα Μμκάδςκ. Γμιή ημο Αηυιμο. Πενζμδζηυ φζηδια ηςκ ημζπείςκ. 

2. Οκμιαημθμβία ακυνβακςκ εκχζεςκ. 

3. Υδιζηέξ ακηζδνάζεζξ, πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηαζ ζημζπεζμιεηνία. 

4. Υδιζημί δεζιμί. 

5. Μμνζαηή βεςιεηνία. 

6. Δζζαβςβή ζηδκ πδιζηή εενιμδοκαιζηή. 

7. Δζζαβςβή ζηζξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ φθδξ. 

8. Δζζαβςβή ζηα ζδακζηά ηαζ ιδ ζδακζηά δζαθφιαηα ηαεχξ ηαζ ζηα ημθθμεζδή 

ζοζηήιαηα δζαζπμνάξ. 

9. Δζζαβςβή ζηδκ πδιζηή ηζκδηζηή. 

10. Ζ πδιζηή ζζμννμπία ζε μλέα, αάζεζξ, άθαηα ηαζ ζφιπθμηεξ εκχζεζξ. 

 

Β. Ακυνβακδ Υδιεία (Υδιεία επζθεβιέκςκ ζημζπείςκ ηαζ εκχζεςκ ημοξ): 

11. Οιάδεξ 1, 2, 13 ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Ηδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ Na, K, Mg, 

Ca, Ba, B, Al ηαζ ηςκ εκχζεςκ ημοξ. 
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12. Οιάδεξ 14, 15 ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Ηδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ C, Si, Sn, Pb, 

N, P, As ηαζ ηςκ εκχζεςκ ημοξ. 

13. Οιάδεξ 16, 17 ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Ηδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ O, S, F, Cl, 

Br, I ηαζ ηςκ εκχζεςκ ημοξ. 

14. Οιάδεξ 6, 7, 8, 9, 10 ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Ηδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni ηαζ ηςκ εκχζεςκ ημοξ. 

15. Οιάδεξ 11, 12 ημο Πενζμδζημφ Πίκαηα. Ηδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ Cu, Ag, Au, 

Zn, Cd, Hg ηαζ ηςκ εκχζεςκ ημοξ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. ηεφδ- Τθζηά- Ακηζδναζηήνζα- Αζθάθεζα ενβαζηδνίμο. 

2. Ακαθοηζηυξ γοβυξ- Δπελενβαζία απμηεθεζιάηςκ ηςκ πεζναιαηζηχκ 

ιεηνήζεςκ. 

3. Μέηνδζδ ποηκυηδηαξ. 

4. Γζαθφιαηα: παναζηεοή ηαζ αναίςζδ δζαθοιάηςκ απυ ποηκυ δζάθοια ηαζ 

ζηενεέξ μοζίεξ. 

5. Καηδβμνίεξ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ- ημζπεζμιεηνία ακηίδναζδξ. 

6. Γζαθοηυηδηα μοζζχκ. 

7. Γζαπςνζζιυξ θάζεςκ- Ξήνακζδ δείβιαημξ. 

8. Πνμζεεηζηέξ ζδζυηδηεξ δζαθοιάηςκ: πνμζδζμνζζιυξ βναιιμιμνζαηήξ  ιάγαξ 

απυ ηδκ ηαπείκςζδ ημο .Π. 

9. Υδιζηή ηζκδηζηή ηαζ ζζμννμπία- Ανπή ημο Le Chatelier. 

10. Υδιζηή ζζμννμπία- Μέηνδζδ ημο pH. 

11. Ροειζζηζηά δζαθφιαηα. 

12. Ακηζδνάζεζξ ζημζπείςκ ηςκ ακηζπνμζςπεοηζηχκ μιάδςκ. 

13. Πμζμηζηή ακάθοζδ ηαηζυκηςκ ηςκ Οιάδςκ   I & II. 

14. Πμζμηζηή ακάθοζδ ηαηζυκηςκ ηδξ Οιάδαξ III. 

15. Πμζμηζηή ακάθοζδ παναηηδνζζηζηχκ ακζυκηςκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 κα ηαηακμμφκ ηαζ κα ενιδκεφμοκ απθά πδιζηά θαζκυιεκα. 

 κα βκςνίγμοκ ηζξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ παναηηδνζζηζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ εκχζεχκ 

ημοξ ηαεχξ ηαζ ημκ νυθμ ημοξ ζηδκ θφζδ ηαζ ζε ζοκήεεζξ αζμιδπακζηέξ 

εθανιμβέξ. 
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 κα επζθφμοκ ιεεμδζηά απθά πνμαθήιαηα Υδιείαξ. 

 κα πνδζζιμπμζμφκ ημκ ενβαζηδνζαηυ ελμπθζζιυ βζα ηδκ δζελαβςβή απθχκ 

πεζναιάηςκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Α. επάκηε, . Παπαηςκζηακηίκμο, Α. Υαηγδθαγάνμο «Δξγαζηεξηαθέο 

Αζθήζεηο Γεληθήο θαη Αλόξγαλεο Υεκείαο», Β.Γηζμφνδαξ Δηδμηζηή 2007 

2. Μ. Λάθζα-Κακημφνδ, . Παπαζηεθάκμο «Γεληθή θαη Αλόξγαλε Υεκεία», 

Δηδ. Εήηδ 1995 

3. . Παπαηςκζηακηίκμο «Γεληθή θαη Αλόξγαλε Υεκεία – πκπιεξσκαηηθέο 

ζεκεηώζεηο ζεσξίαο», ΣΔΗ Αεήκαξ 2008 

4. Ν.Γ. Κθμφνα «Βαζηθή Αλόξγαλε Υεκεία», Δηδ. Κςζηανάηδ 1995 

5. Π.Π. Καναβζακκίδδ «Δηδηθή Αλόξγαλε Υεκεία», Δηδ.Εήηδ 1999 

6. D.D. Ebbing, S.D. Gammon «Γεληθή Υεκεία», Δηδ. Σναοθυξ 2002 

 

Ξελόγισζζε: 

1. L. Jones, P.Atkins “Chemical Principles”, Freeman 2004 

2. R. Chang “Chemistry, 8th ed.”, WBC-McGraw-Hill 2006 

3. J.F. Hall “Experimental Chemistry, 3rd ed.” , Heath 1993 

4. J. Emsley “Nature Building Blocks”, Oxford University Press 2003 

5. G.J.Shugar, J.T. Ballinger “Chemical Technicians’ Ready Reference 

Handbook, 4th ed.”, McGraw-Hill 1996 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-12 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 3 (Θεσξία 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Α’ 
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ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο  ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ημοξ μνζζιμφξ ηςκ 

ααζζηχκ ιαεδιαηζηχκ εκκμζχκ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ημοξ, 

ηάκμκηαξ ακαθμνά ζηα ζπεηζηά εεςνήιαηα, υπςξ ηαζ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ πενζβναθζηήξ ζηαηζζηζηήξ ηαζ κα εθανιυζμοκ ηα παναπάκς ζε 

πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ εζδζηυηδηα ημο Σιήιαημξ Οζκμθμβίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ 

Πμηχκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Α. Δθανιμζιέκα Μαεδιαηζηά: 

ημζπεία δζακοζιαηζημφ θμβζζιμφ: μνζζιυξ ηαζ ζδζυηδηεξ δζακοζιάηςκ, βζκυιεκα 

δζακοζιάηςκ, εθανιμβέξ, Γναιιζηή άθβεανα: μνζζιυξ πίκαηα, άθβεανα πζκάηςκ, 

μνίγμοζεξ, οκανηήζεζξ ιζαξ πναβιαηζηήξ ιεηααθδηήξ: μνζζιυξ, ηαηδβμνίεξ 

ζοκανηήζεςκ, πενζμδζηή ζοκάνηδζδ, βναθζηή πανάζηαζδ, Ονζαηή ηζιή ηαζ ζοκέπεζα 

ζοκάνηδζδξ: μνζζιμί, ααζζηά εεςνήιαηα, εθανιμβέξ, Πανάβςβμξ ζοκάνηδζδξ: 

μνζζιυξ, πθεονζηέξ πανάβςβμζ, βεςιεηνζηή ζδιαζία, πανάβςβμζ ακςηέναξ ηάλδξ, 

δζαθμνζηυ ζοκάνηδζδξ, ηακυκεξ παναβχβζζδξ, Θεςνήιαηα ηδξ ιέζδξ ηζιήξ: 

εθανιμβέξ ζηδκ ιεθέηδ ζοκανηήζεςκ, ηφπμζ ηςκ Taylor ηαζ Maclaurin, Αυνζζημ 

μθμηθήνςια: μνζζιυξ, ηακυκεξ μθμηθήνςζδξ, ααζζηέξ ιέεμδμζ μθμηθήνςζδξ, 

πνμζεββζζηζηυξ οπμθμβζζιυξ ιε πνήζδ ημο ηφπμο  ημο Taylor, Ονζζιέκμ 

μθμηθήνςια: μνζζιυξ, ζδζυηδηεξ, εεςνήιαηα ηδξ ιέζδξ ηζιήξ, οπμθμβζζιυξ 

βεκζηεοιέκςκ μθμηθδνςιάηςκ, εθανιμβέξ ζηδκ ηεπκμθμβία μίκςκ ηαζ πμηχκ, 

οκανηήζεζξ πμθθχκ ιεηααθδηχκ: μνζζιυξ, μνζαηή ηζιή, ζοκέπεζα, ιενζηή 

πανάβςβμξ ηαζ ααζζηά εεςνήιαηα επί αοηχκ, μθζηυ δζαθμνζηυ, δ έκκμζα ηδξ 

δζακοζιαηζηήξ ζοκάνηδζδξ, εθανιμβέξ, Γζαθμνζηέξ ελζζχζεζξ: μνζζιυξ, ζημζπεία, 

ιμνθή ηαζ ηαηδβμνίεξ δζαθμνζηχκ ελζζχζεςκ, δζαθμνζηή ελίζςζδ 1δξ ηάλδξ ιε 

ζηαεενμφξ ζοκηεθεζηέξ. 

 

Β. Πενζβναθζηή ηαηζζηζηή: 

Έκκμζα, πενζεπυιεκμ ηαζ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ ηαηζζηζηήξ. Δίδδ δεδμιέκςκ: 

πμζμηζηά δεδμιέκα (ηθίιαηα θυβμο, ηθίιαηα δζαζηήιαημξ), ζενανπδιέκα δεδμιέκα, 

(ηθίιαηα ζενάνπδζδξ), ηαηδβμνζηά (πμζμηζηά) δεδμιέκα (μκμιαζηζηή ηθίιαηα), Πδβέξ 

ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ (Δεκζηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία Δθθάδμξ, Eurostat, Γζαδίηηομ, 

ηθπ.). Σνυπμζ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ: απμβναθέξ, δεζβιαημθδπηζηέξ ένεοκεξ, είδδ 

δεζβιαημθδπηζηχκ ενεοκχκ (απθή ηοπαία δεζβιαημθδρία, ηοπαία ζοζηδιαηζηή 

δεζβιαημθδρία, ζηνςιαημπμζδιέκδ  ηοπαία δεζβιαημθδρία, δεζβιαημθδρία ζε πμθθά 

ζηάδζα, δεζβιαημθδρία πμζμζηχκ), Σνυπμζ πανμοζίαζδξ ζηαηζζηζηχκ δεδμιέκςκ: 

πίκαηεξ, πίκαηαξ ηαηακμιήξ ζοπκμηήηςκ, δζαβνάιιαηα (πνμκμδζαβνάιιαηα, αηζδςηά 

δζαβνάιιαηα, ηοηθζηά δζαβνάιιαηα, ζζημβνάιιαηα, δζαβνάιιαηα πθαζζίμο ηαζ 

απμθήλεςκ (box & whisker plots), δζαβνάιιαηα δζαζπμνάξ), Υαναηηδνζζηζηά 

ανζειδηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ηνυπμζ ιέηνδζδξ αοηχκ: ηεκηνζηή ηάζδ (ιέζμξ 

ανζειδηζηυξ, ιέζμξ βεςιεηνζηυξ), εέζδ (δζάιεζμξ, ηεηανηδιυνζα, ζδιείμ ιέβζζηδξ 

ζοπκυηδηαξ), δζαζπμνά (εφνμξ, ηεηανηδιμνζαηυ εφνμξ, δζαηφιακζδ, ηοπζηή 
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απυηθζζδ, ζοκηεθεζηήξ ιεηααθδηυηδηαξ), αζοιιεηνία, ζοζπέηζζδ ιεηαλφ δομ 

ιεηααθδηχκ (ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ), Δζζαβςβζηέξ έκκμζεξ ζηζξ ηαηακμιέξ ηοπαίςκ 

ιεηααθδηχκ ( ηακμκζηή ηαηακμιή, δζςκοιζηή ηαηακμιή,  ηαηακμιή Poisson), 

Δζζαβςβζηέξ έκκμζεξ ζηδκ ακάθοζδ πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ: ελμιάθοκζδ ιζαξ 

πνμκμθμβζηήξ ζεζνάξ (ιέεμδμξ ηζκδηχκ ιέζςκ), βναιιζηή ελίζςζδ ηάζδξ, εηεεηζηή 

ελίζςζδ ηάζδξ (ιέζμξ νοειυξ ιεηααμθήξ), Ανζειμδείηηεξ: δείηηεξ ηζιχκ, υβημο ηαζ 

αλίαξ, απθμί (αημιζημί) δείηηεξ, ζηαειζζιέκμζ δείηηεξ, δείηηεξ ζηαεενήξ αάζδξ, 

ζφκδεζδ δεζηηχκ ιε δζαθμνεηζηή αάζδ ζε δείηηδ ιε εκζαία πενίμδμ αάζδξ, 

απμπθδεςνζζιυξ αλζχκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

1. ηαηακμμφκ ηαζ κα αλζμπμζμφκ ηζξ ιαεδιαηζηέξ δζαζηάζεζξ πμο πενζέπμοκ ηα 

πνμαθήιαηα ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ, ζημ πεναζηένς πνυβναιια ζπμοδχκ ημοξ. 

2. αλζμπμζμφκ ηα ενβαθεία ηδξ ζηαηζζηζηήξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ επελενβαζία 

εειάηςκ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα.  

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

Α. Δθανιμζιέκα Μαεδιαηζηά: 

1. Μπνάηζμο, Α., Ακχηενα Μαεδιαηζηά, Δηδυζεζξ Α. ηαιμφθδ, Αεήκα 2003, 

ISBN 9603514535. 

2. Thomas, G. ηαζ Russel, L., Απεζνμζηζηυξ Λμβζζιυξ I-II, Πακεπζζηδιζαηέξ 

Δηδυζεζξ Κνήηδξ, 2004, ISBN 9605241838-9605241846. 

3. Murray R. Spiegel, Ακχηενα Μαεδιαηζηά, Schaum’s Outline Series, ΔΠΗ, 

Αεήκα 1982, ISBN 070602298. 

4. Frank Ayres, Jr., Γεκζηά Μαεδιαηζηά, Schaum’s Outline Series, ΔΠΗ, Αεήκα 

1983, ISBN 0700226531. 

 

Β. Πενζβναθζηή ηαηζζηζηή: 

1. Υαθζηζάξ, Η., ηαηζζηζηή: Μέεμδμζ Ακάθοζδξ βζα Δπζπεζνδιαηζηέξ Απμθάζεζξ, 

Δηδυζεζξ Rosili Αεήκα 2003. 

2. Κμκδφθδξ, Δ., ηαηζζηζηέξ Σεπκζηέξ Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ, Δηδυζεζξ 

Interbooks, Αεήκα 2000. 
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3. Σζίιπμξ, Κ. ηαζ Γεςνβζαηχδδξ , Φ., Πενζβναθζηή ηαζ Γζενεοκδηζηή ηαηζζηζηή: 

Ακάθοζδ Γεδμιέκςκ, Συιμξ I & Συιμξ II, Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, Αεήκα 1999. 

4. Εασνδξ, Π., ηαηζζηζηή Μεεμδμθμβία, Συιμξ Α, Δηδυζεζξ Κνζηζηή, Αεήκα 2005.  

 

Ξελόγισζζε: 

Α. Δθανιμζιέκα Μαεδιαηζηά 

Β. Πενζβναθζηή ηαηζζηζηή: 

1. Berenson, M., Levine, D. and Krehbiel, T., Basic Business Statistics: 

Concepts and Applications, Tenth Edition, Prentice-Hall Inc., New York: 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-13 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Α’ 

 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ εζζαβςβή ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηζξ ααζζηέξ 

έκκμζεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ δ ακάπηολδ δελζμηήηςκ βζα ηδ ζοββναθή ιζαξ 

ενβαζίαξ ή ιζαξ πανμοζίαζδξ. 

2.  ηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ εοπένεζα ζηδκ πνήζδ 

ηαζ δδιζμονβία βναθδιάηςκ, πζκάηςκ, ζοκανηήζεςκ, ηφπςκ (formula) βζα ηδκ 

δζεοηυθοκζδ ηυζμ ημο ενεοκδηζημφ ημοξ υζμ ηαζ ανβυηενα ημο 

επαββεθιαηζημφ ημοξ ένβμο. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Δζζαβςβή ηαζ ζζημνζηή ακαδνμιή (Δίδδ οπμθμβζζηχκ. Δπελενβαζηήξ 

Γεδμιέκςκ. Λμβζζιζηυ Τπμθμβζζηχκ. Ηζημνζηυ. Μδπακζηέξ οπμθμβζζηζηέξ 

ιδπακέξ (πνζκ απυ ημ 1930). Διθάκζζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ 

(1930-1950). Γεκζέξ ηςκ οπμθμβζζηχκ (1950-ζήιενα). 

 Δζζαβςβή ηαζ ζζημνζηή ακαδνμιή (Δίδδ οπμθμβζζηχκ. Δπελενβαζηήξ 

Γεδμιέκςκ. Λμβζζιζηυ Τπμθμβζζηχκ. Ηζημνζηυ. (πνζκ απυ ημ 1930, 1930-

1950 ηαζ 1950-ζήιενα). 

 Δζζαβςβή ζημ πενζαάθθμκ ηςκ Windows (Γμιζηά ζημζπεία οπμθμβζζηή. 

Γζαδζηαζία Login-Logout ηαζ αθθαβή password. Πενζαάθθμκ Δνβαζίαξ 

Windows. Δλενεφκδζδ ηςκ Windows (Windows Explorer). Γζαπείνζζδ 

θαηέθςκ. Windows update. Δββναθή ζε δζζηέηα ή usb stick ηαζ ζοιπίεζδ 

ανπείςκ (WinZip).) 

 Δζζαβςβή ηαζ ζηα ενβαθεία ηςκ Windows (Οκμιαημθμβία ηαζ ηφπμζ ανπείςκ. 

φζηδια Βμδεείαξ. Δβηαηάζηαζδ-απεβηαηάζηαζδ πνμβναιιάηςκ. 

Δβηαηάζηαζδ κέςκ ζοζηεοχκ). 

 Web Internet (Ηζημνία ημο Internet. Έκκμζα δζηηφμο. Καηδβμνίεξ δζηηφςκ. 

Έκκμζα  Internet. Έκκμζα Client/Server. Πνςηυημθθα δζηηφμο. IP δζεοεφκζεζξ, 

domain name, dns ακηζζημζπία. Τπδνεζίεξ δζαδζηηφμο. Έκκμζεξ Hypertext, 

Link ηαζ URL. Internet Explorer. 

 Microsoft Word: Δηηίκδζδ ηαζ νοειίζεζξ. Γδιζμονβία, ιεηαηνμπή, πνμαμθή ηαζ 

πενζήβδζδ εββνάθμο. 

 Μμνθμπμίδζδ εββνάθμο. Δνβαζία ιε ηείιεκμ. Γδιζμονβία πίκαηα 

πενζεπμιέκςκ. 

 Δνβαζία ιε βναθζηά ηαζ βναθήιαηα. Δηηφπςζδ. Αζθάθεζα ηαζ απυννδημ. 

 Απμζημθή μιαδμπμζδιέκδξ αθθδθμβναθίαξ. Κμζκή πνήζδ πθδνμθμνζχκ. 

Αοημιαημπμίδζδ ενβαζζχκ ηαζ δοκαηυηδηεξ πνμβναιιαηζζιμφ. 

 Microsoft Excel: Δηηίκδζδ ηαζ νοειίζεζξ. Δηηφπςζδ. Workbooks (Βζαθία 

ενβαζίαξ) ηαζ Worksheets (Φφθθα ενβαζίαξ). 

 Δνβαζία ιε δεδμιέκα (εζζαβςβή, επζθμβή, επελενβαζία, ακηζβναθή ηαζ 

ιεηαθμνά, θζθηνάνζζια ηαζ ηαλζκυιδζδ). 

 Υνήζδ θζζηχκ. Δζζαβςβή δεδμιέκςκ. Μμνθμπμίδζδ ηεθζχκ. Δπζηφνςζδ 

ηαηαπςνήζεςκ ηεθζχκ. 

 Ακάθοζδ δεδμιέκςκ. Φυνιεξ. Σφπμζ (π.π. ιαεδιαηζηέξ, ζηαηζζηζηέξ 

ζοκανηήζεζξ). Ακαθμνά ζοκανηήζεςκ. 

 Γναθήιαηα ηαζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ. Πίκαηεξ. Έλοπκεξ εηζηέηεξ. Δνβαζία 

ιε XML. 

 Αζθάθεζα ηαζ απυννδημ. Αοημιαημπμίδζδ ενβαζζχκ ηαζ δοκαηυηδηεξ 

πνμβναιιαηζζιμφ. 

 Microsoft PowerPoint: Δηηίκδζδ ηαζ νοειίζεζξ. Γδιζμονβία πανμοζίαζδξ. 

 Δνβαζία ιε βναθζηά ηαζ βναθήιαηα. Γδιζμονβία ηίκδζδξ ηαζ εζζαβςβή 

εζηυκςκ. 
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 Δηηέθεζδ πανμοζίαζδξ. Απμεήηεοζδ ηαζ ιεηαθμνά (pack and go). 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να βκςνίγμοκ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ημο Ζ/Τ. 

 Να ιμνθμπμζήζμοκ έκα ηείιεκμ. 

 Να βνάρμοκ ιζα ενβαζία ηαζ κα θηζάλμοκ ημκ πίκαηα πενζεπμιέκςκ ιε ηδ 

αμήεεζα ημο Ζ/Τ. 

 Να εζζάβμοκ ζφιαμθμ, εζηυκα, βνάθδια ζε έκα ηείιεκμ. 

 Να απμζηείθμοκ μιαδζηή αθθδθμβναθία. 

 Να ενβαζημφκ ιε Workbooks (Βζαθία ενβαζίαξ) ηαζ  Worksheets (Φφθθα 

Δνβαζίαξ). 

 Να πνδζζιμπμζήζμοκ αάζεζξ δεδμιέκςκ δδθ κα ακηζβνάρμοκ, ιεηαθένμοκ, 

θζθηνάνμοκ ηαζ ηαλζκμιήζμοκ δεδμιέκα. 

 Να ιμνθμπμζήζμοκ ηεθζά. 

 Να ακαθφζμοκ δεδμιέκα ηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ή κα ηαηαζηεοάζμοκ 

θυνιεξ ηαζ ηφπμοξ. 

 Να ηαηαζηεοάζμοκ ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ βναθήιαηα. 

 Να δδιζμονβήζμοκ ιζα πανμοζίαζδ ιε ηδκ αμήεεζα ημο PowerPoint. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Κανμθίδδξ, Γ. & Ξανπάημξ, Κ., Microsoft Office Excel 2003, εηδ. Άααηαξ. 

2. Κμίθζαξ, Υν., Καθαθαημφδδξ, ην. & Ακηςκαηυπμοθμξ, Κ., (2000) Υνήζδ 

Τπμθμβζζηή. Αεήκα εηδ. Νέςκ Σεπκμθμβζχκ. 

3. Microsoft Office PowerPoint. 

4. RAM ημ απυθοημ εβπεζνίδζμ Microsoft Office Excel 2003 εηδ. 

Γδιμζζμβναθζηυξ μνβακζζιυξ Λαιπνάηδ. 

5. RAM ημ απυθοημ εβπεζνίδζμ Microsoft Office Excel 2007 εηδ. 

Γδιμζζμβναθζηυξ μνβακζζιυξ Λαιπνάηδ. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Connoly, Thomas, Begg, Carolyn E. (2008). Μζα πναηηζηή πνμζέββζζδ ζημ 

ζπεδζαζιυ, ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ζοζηδιάηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ, 

Γηζμφνδαξ Μ. 
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2. Patterson, D. & Hennessy, J.(2006) Ονβάκςζδ ηαζ ζπεδίαζδ οπμθμβζζηχκ, α’ 

ηαζ α’ ηυιμξ, Αεήκα: εηδ. Κθεζδάνζειμξ. 

3. Willard Kinkoph, Sherry (2008). Teach Yourself Visually: Microsoft Office 

2007, εηδ. Κθεζδάνζειμξ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Φπζηθή 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-14 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Α’ 

 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμαθέπεζ: 

Α) ηδ πανμπή ααζζηχκ βκχζεςκ Γεκζηήξ Φοζζηήξ, ιε επζθμβή εζδζηχκ ηεθαθαίςκ 

ηαζ εειάηςκ πμο πανμοζζάγμοκ έκα εκημπζζιέκμ εκδζαθένμκ ζηα βκςζηζηά 

ακηζηείιεκα ηδξ Οζκμθμβίαξ. 

Β) ηδ πανμπή εηείκςκ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ βκχζεςκ Γεκζηήξ Φοζζηήξ, επάκς ζηζξ 

μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ ιε ηεπκμθμβζηυ εκδζαθένμκ ηαζ 

Γ) ζηδκ ελμζηείςζδ ημο ζπμοδαζηή ιε ηδκ ηεπκμθμβία, ημκ μνεμθμβζηυ ηνυπμ ζηέρδξ 

ηαζ ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ, εζδζηυηενα ιέζα απυ ηζξ δοκαηυηδηεξ  πμο πανέπεζ δ 

άζηδζδ  ζημ ενβαζηήνζμ Φοζζηήξ ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημκ πεζνζζιυ 

πεζναιαηζηχκ δζαηάλεςκ, ηδκ εηηίιδζδ ιεβεεχκ ηαζ πμζμηήηςκ ιέζα απυ απθμφξ 

οπμθμβζζιμφξ ηαζ ηδκ επελενβαζία πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ πμο απμννέμοκ απυ 

ίδζεξ ιεηνήζεζξ ηαεχξ ηαζ απυ ζεζνά εεςνδηζηέξ αζηήζεζξ οπμθμβζζιχκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Δζζαβςβή, Ζ εκένβεζα ζηδ Φφζδ, Ηζπφξ ηαζ απθέξ ιδπακέξ, Θενιυηδηα ηαζ ανπέξ 

Θενιμδοκαιζηήξ (Γζάδμζδ εενιυηδηαξ, εενιζδμιεηνία, ιεηααμθέξ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

ηςκ ζςιάηςκ, κυιμζ ηαζ αλζχιαηα ηδξ εενιμδοκαιζηήξ, ιεθέηδ αζμθμβζηχκ 

θαζκμιέκςκ, αζηήζεζξ ηαζ ανζειδηζηά παναδείβιαηα εθανιμβχκ). 

Μδπακζηή ηςκ νεοζηχκ (ανπέξ οδνμζηαηζηήξ, πίεζδ ηαζ ιεηνήζεζξ, πναβιαηζηά ηαζ 

ζδακζηά νεοζηά, ζημζπεία οδνμδοκαιζηήξ, είδδ νμχκ ηαζ ηαηδβμνίεξ νεοζηχκ, 

επζθακεζαηή ηάζδ, θαζκυιεκα ιεηαθμνάξ ηαζ χζιςζδξ, αζηήζεζξ ηαζ ανζειδηζηά 

παναδείβιαηα εθανιμβχκ).  
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Οπηζηή ηαζ ανπέξ θεζημονβίαξ μπηζηχκ μνβάκςκ, Λέσγεν ηαζ εθανιμβέξ ημοξ. 

Ζθεηηνμκζηή ιζηνμζημπία (ανπέξ θεζημονβίαξ ηαζ είδδ ζοζηδιάηςκ ΔΜ, 

ζημζπεζμιεηνζηή ακάθοζδ ιε αηηίκεξ Υ). 

Ανπέξ θαζιαημζημπίαξ (θαζιαηζηέξ πενζμπέξ ηαζ ιέεμδμζ μπηζηήξ ηαζ ιαβκδηζηήξ 

θαζιαημζημπίαξ). 

Ραδζεκένβεζα ηαζ δμζζιεηνία (ζημζπεία πονδκζηήξ θοζζηήξ, ναδζεκενβυξ δζάζπαζδ ηαζ 

αηηζκμαμθίεξ, ιέηνδζδ ναδζεκένβεζαξ, αζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ απμηεθέζιαηα, 

εθανιμβέξ ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ ηνμθίιςκ). 

Αζζεδηήνεξ ηαζ ιεηαθθάηηεξ (δθεηηνζηέξ ιεηνήζεζξ ηαζ υνβακα ηαηαβναθήξ ηαζ 

έκδεζλδξ, ζοζηήιαηα ηδθειεηνίαξ, εθανιμβέξ). 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκεζ: 

Γεκζηή εζζαβςβή ζημ ενβαζηήνζμ Φοζζηήξ 

 Δκδιένςζδ ζηδκ θεζημονβία ημο Δνβαζηδνίμο Φοζζηήξ ηαζ ημο ηνυπμο 

ζοββναθήξ ηςκ ηεπκζηχκ εηεέζεςκ (θφθθα ένβμο), εζζαβςβή ζηζξ 

ιεηνήζεζξ, ζηδκ επελενβαζία πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ, ζημκ 

οπμθμβζζιυ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ ζθαθιάηςκ, ζηα ζδιακηζηά ρδθία ηαζ 

ζηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ. 

 Θεςνδηζηή άζηδζδ (επελενβαζία δεδμιέκςκ ηαζ απμηεθέζιαηα 

εεςνδηζηχκ ιεηνήζεςκ). 

εζνά πεζναιαηζηχκ/ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ιε εέια: 

 Μέηνδζδ ιδηχκ ηαζ αηηζκχκ ηαιποθυηδηαξ επζθακεζχκ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ποηκυηδηαξ ζηενεχκ ηαζ οβνχκ ιε ημκ οδνμζηαηζηυ 

γοβυ. 

 Μέηνδζδ ηδξ επζηάποκζδξ ηδξ αανφηδηαξ ιε ημ απθυ εηηνειέξ. 

 Τπμθμβζζιυξ ζηαεενάξ εθαηδνίμο ιέζς ημο κυιμο ημο Hooke ηαζ ηδξ 

ηαθάκηςζδξ ζχιαημξ. 

 Μέηνδζδ ημο ζοκηεθεζηή εζςηενζηήξ ηνζαήξ ζε νεοζηά. 

 Μεθέηδ ζηενεμφ ζχιαημξ: ημ εεχνδια ημο Steiner. 

 Θενιζδμιεηνία: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζπέζδξ ιμκάδςκ Joule ηαζ cal. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ημο ζοκηεθεζηή βναιιζηήξ δζαζημθήξ. 

 Πανμπή ζηα πναβιαηζηά νεοζηά: Δπζαεααίςζδ ημο κυιμο ημο 

Poisseuille. 

 Πυθςζδ θςηυξ: Ο κυιμξ ημο Malus ηαζ δ ζηνμθζηή ζηακυηδηα οθζηχκ 

(γάπανδξ). 

 Μέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ήπμο ζημκ αένα. 
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 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηαπφηδηαξ άκηθδζδξ πενζζηνμθζηήξ ακηθίαξ, 

δδιζμονβία ηαζ ιέηνδζδ ηεκμφ. 

 Δφνεζδ ημο μνίμο εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ημο μνίμο εναφζδξ οθζηχκ.  

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ο ζπμοδαζηήξ ιεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ εα έπεζ απμηηήζεζ βεκζηέξ εεςνδηζηέξ 

βκχζεζξ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ πμο απμννέμοκ απυ αοηέξ, ζηα εζδζηά ηεθάθαζα ηδξ 

βεκζηήξ Φοζζηήξ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ έκα ααζζηυ οπυααενμ βζα ζεζνά άθθςκ 

ιαεδιάηςκ ηδξ εζδζηυηδηαξ ημο, εκχ εα έπεζ αμδεδεεί ζηδκ ηαηακυδζδ ζφβπνμκςκ 

ιεευδςκ, ηεπκμθμβζχκ ηαζ βεκζηυηενα εθανιμβχκ πμο έπμοκ ηαεζενςεεί, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ήδδ ή πνυηεζηαζ κα εζζαπεμφκ ζηδκ πνάλδ. Θα έπεζ απμηηήζεζ 

εοπένεζα ηαζ ελμζηείςζδ ζημκ πεζνζζιυ μνβάκςκ ιέηνδζδξ, ζηδκ δζαδζηαζία ηςκ ίδζςκ 

ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ ζηδκ ζηαηζζηζηή επελενβαζία πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ, ζηδκ 

έκκμζα ημο ζθάθιαημξ ηαζ ζηδκ πμζμηζηή ηαζ εηηίιδζδ πμζμηζηή ιεβεεχκ. ημ 

ενβαζηήνζμ μ ζπμοδαζηήξ ιαεαίκεζ επίζδξ κα ηάκεζ πνήζδ ηαζ κα εθανιυγεζ ημζκμφξ 

οπμθμβζζηζημφξ αθβμνίειμοξ ηαζ πνμβνάιιαηα ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή βζα ηδκ 

θήρδ ηαζ εκ ζοκεπεία ηδκ ακάθοζδ δεδμιέκςκ, εκχ επίζδξ ελμζηεζχκεηαζ ζημκ ηνυπμ 

ζοββναθήξ ηαζ πανμοζίαζδξ ηεπκζηχκ ακαθμνχκ. 

 

 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Θ. Καναηχζηαξ ηαζ Φ. Κμικδκυξ, Δζδζηά Κεθάθαζα Φοζζηήξ, Δηδυζεζξ Εήηδ 

Θεζζαθμκίηδ 2002, ISBN 960-431-185-9. 

2. Η.Δ. Φναβηζαδάηδξ, Δζδζηά Θέιαηα Φοζζηήξ, Δηδυζεζξ Εήηδ, Θεζζαθμκίηδ 

2002, ISBN 960-431-771-7. 

3. Η.ζακμφδδξ, Πεζνάιαηα Φοζζηήξ: Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ βζα Οζκμθυβμοξ, 

Δηδυζεζξ Λφπκμξ, Αεήκα 2008, ISBN 978-960-6607-48-6. 

4. Hugh D. Young, Πακεπζζηδιζαηή Φοζζηή, Συιμξ Α’, Δηδυζεζξ Παπαγήζδ, 

Αεήκα 1995, ISBN 960-02-1088-8. (οπάνπεζ ζηδκ ζοθθμβή ηςκ αζαθίςκ 

Φοζζηήξ ζηδκ ηεκηνζηή Βζαθζμεήηδ ζε 10 ακηίηοπα). 

5. Φοζζηή, Μδπακζηή, Δηδυζεζξ Δθθδκζημοφ Ακμζηημφ Πακεπζζηδιίμο. 

6. Αθελυπμοθμξ Καίζαν Γ., Μανίκμξ Γζμκφζζμξ Η., Γεκζηή θοζζηή, Δηδυζεζξ 

Παπαγήζδ, Αεήκα 1993 ISBN 960-02-0981-2. 

Ξελόγισζζε: 

1. I.W. Richardson, E.B. Neergaard, Physics for Biology and Medicine, 

Wiley-Interscience, London 1972. 

2. Alan H. Cromer, Physics for the life sciences, McGraw-Hill Book Co., 

1981 

3. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fundamentals of 

Physics, 6th Edition, 2001, ISBN 978-0-471-32000-5. 
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*)Σα λεκυβθςζζα ηαζ ηα οπ’ ανζει 4,5 ηαζ 6 εθθδκυβθςζζα αζαθία ανίζημκηαζ 

ζε ακηίηοπα ζηδκ ζοθθμβή αζαθίςκ Φοζζηήξ, ζηδκ ηεκηνζηή Βζαθζμεήηδ ημο 

ΣΔΗ. 

**)Δπζπνυζεεηα αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζεζνά απυ 

ζοιπθδνςιαηζηά εηπαζδεοηζηά οθζηά, υπςξ αζηήζεζξ, θμβζζιζηυ, ζδιεζχζεζξ 

ηαζ επζιένμοξ απμζπάζιαηα αζαθίςκ ζε ιμνθή pdf ανπείςκ, πανέπμκηαζ 

ιέζς δζαδζηηφμο, ιέζα απυ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ web-ζεθίδεξ 

απμηθεζζηζηήξ βζα πνήζδ απυ ημοξ ζπμοδαζηέξ ημο ιαεήιαημξ (ζοθθμβή 

ηθεζζηήξ πνυζααζδξ). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Οίλσλ & Πνηώλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-15 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 
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ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Α’ 

 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί ζημ κα εθμδζάζεζ ημ ζπμοδαζηή ιε ηζξ ααζζηέξ βκχζεζξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηςκ πνχηςκ οθχκ (ζηαθοθχκ-απμζηαβιάηςκ) ηαεχξ 

ηαζ ηδξ εθανιμζιέκδξ μζκζηήξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ παναβςβή μίκςκ (θεοηχκ ηαζ 

ενοενχκ) ηζ άθθςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Οίκμξ ηζ οβεία- Ηαηνζηά δεδμιέκα ηζ ακαθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ 

ηδξ αθημυθδξ, αθθά ηζ άθθςκ ζοζηαηζηχκ πμο πενζέπμκηαζ ζημοξ μίκμοξ ηαζ ζηα 

πμηά. 

Ηζημνζηά ζημζπεία ηζ ακαθμνέξ βζα ημ ηναζί απυ ηδκ ανπαζυηδηα ςξ ζήιενα-δεδμιέκα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ μίκςκ ηαζ ηςκ άθθςκ πμηχκ. 

Δθθδκζηέξ ηαζ λέκεξ πμζηζθίεξ ζηαθοθχκ βζα ηδ παναβςβή δζαθυνςκ ηφπςκ μίκςκ ηζ 

απμζηαβιάηςκ. 

φζηαζδ ηςκ ζηαθοθχκ-Καηακμιή ηςκ ζοζηαηζηχκ ηζ αλζμπμίδζδ ζηδκ μζκμπμίδζδ. 

Βαζζηυξ ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ μζκμπμζείςκ. Γοκαηυηδηα ηδξ ηαθφηενδξ 

αλζμπμίδζδξ ημο ελμπθζζιμφ βζα ηδ παναβςβή ηαζ ηδκ ακάιεζλδ ηςκ πμζμηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δζαθυνςκ πμζηζθζχκ. 

Βαζζηυξ ελμπθζζιυξ Οζκμθμβζηχκ ενβαζηδνίςκ βζα ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ μίκςκ 

ηαζ ηςκ απμζηαβιάηςκ-Βαζζηέξ μζκμθμβζηέξ επειαάζεζξ. 

Δζζαβςβή ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ ενοενχκ λδνχκ μίκςκ, βθοηχκ μίκςκ, 

απμζηαβιάηςκ ηαζ πμηχκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

1. Γκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ Οζκμθμβίαξ, κα ακαβκςνίγεζ ηδ ζφζηαζδ 

ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ μίκςκ ηαζ ηδ πμζηζθζαηή ημοξ πνμέθεοζδ. 

2. Καηακμμφκ ηδ ζφζηαζδ ηςκ ζηαθοθχκ ηαζ ηςκ απμζηαβιάηςκ βζα ηδ 

δοκαηυηδηα παναβςβήξ δζαθυνςκ πνμσυκηςκ. 

3. Γκςνίγμοκ ηζξ εθθδκζηέξ ηαζ λέκεξ πμζηζθίεξ ζηαθοθχκ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ 

αλζμπμίδζδ ημοξ ζηδ παναβςβή δζαθυνςκ πνμσυκηςκ. 

4. Ακαβκςνίγμοκ ημκ ααζζηυ ελμπθζζιυ ηςκ Οζκμπμζείςκ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηζξ 

ααζζηέξ θεζημονβίεξ  
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5. Απμηηήζμοκ ααζζηέξ βκχζεζξ ηςκ Οζκμθμβζηχκ Ακαθφζεςκ ηαζ ηςκ 

Οζκμθμβζηχκ επειαάζεςκ. 

6. Γκςνίγμοκ ηδ ααζζηή ηεπκμθμβία βζα ηδ παναβςβή θεοηχκ ηζ ενοενχκ μίκςκ 

ηζ άθθςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

7. Πνμεημζιαζημφκ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ πνμζανιμβή ηδξ εθανιμζιέκδξ 

μζκμθμβζηήξ ημο εηπαίδεοζδξ. 
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3. Εάιπεθα, Γ. 1979. Μέεμδμζ Ακάθοζδξ Σνμθίιςκ. 

4. Νηααίδδξ, Ο.Ξ. Δθθδκζηή Αιπεθμβναθία, η.Γ’, Αεήκα 1982. 

 

Ξελόγισζζε: 

5. P. Ribvereau- Gayon, Y. Gloriew, A. Maujean, D. Dubourdier, Handbook of 

Enology Volume 2, The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments, 

1998, (John Willey & Sons, LTD). 

6. Pascal. Ribereau-Gayon, D. Dubourdier, B. Donech, Aline Lonvaud 

Handbook of Enology Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinification, 

2000, (John Willey & Sons, LTD). 

7. Allen, W.H, 1961. A history of wine. Horizon Presse. 

8. Amerine, M.A and Singleton, V.L. 1965. Wine. University of California Press. 

9. Amerine, M.A and Joslyn, M.A. 1970. Table Wines University of California 

Press. 

10. Amerine, M.A and Kunkee, R.E 1968. Microbiology of Winemaking. University 

of California Press. 

11. Amerine, M.A and Ough, C.S. 1974. Wine and Must Analysis. John Wiley and 

Sons. 

12. Amerine, M.A and Kunkee, R.E., Ough, C.S., Singleton V.L., Webb, A.D. 

1980.The Technology of Winemaking. A.V.I. Publishing Co. 

13. Amerine, M.A and Roessler, E.B. 1983.Wines. Their Sensory Evaluation. 

Freeman, W.H. and Co, N.Y. 

14. Beelman, R.B. and Gallander, J.F. 1979. Wine deacidification, Advances in 

Food Research, 25. 

15. Benvegnin, L., Capt, E., Piquet, G. 1951. Traite de Vinification, Librairie 

Payot, Lausanne. 

sep4u.gr



16. Garr, J.G., Cutting, C.V., Whiting, G.C.1975. Lactic acid Bacteria in 

Beverages and Food, Academic Press. 

17. Joslyn, M.A. and Amerine, M.A. 1964. Dessert, Appetizer and related 

Flavored Wines. University of California. 

18. Jackisch, P. 1985. Modern Winemaking, Cornell University Press. 

19. Lodder, 1970. The Yeasts. North-Holland Publishing Company. 

20. Ribereau-Gayon, J., Peynaud, e. 1961. Traite d’oenologie, I, II, Librairie 

Polytechnique Ch. Beranger. 

21. Rose, A.H. 1977. Alcoholic Beverages. Academic Press. 

22. Schandorl, H. 1959. Die Microbiologie  des Mostes und Weines, Eugen 

Ulmer, Stuttgart. 

23. Vaugn, R.H. 1955. Bacterial Spoilage of Wines, Advances in Food Research. 

24. The World Atlas of Wine.1971. Mitchell Beasly. Ltd, London. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Βηνινγία Φπηώλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-16 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Α’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα εθμδζάζεζ ημ ζπμοδαζηή ιε ζφβπνμκεξ βκχζεζξ βζα 

ηδ δμιή ηαζ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηςκ μνβακζζιχκ, ιε έιθαζδ ζηα θοηά. 

Πενζθαιαάκεζ εκυηδηεξ πεζναιαηζηήξ ηαζ εθανιμζιέκδξ αζμθμβίαξ θοηχκ, υπςξ 

ηοηηανζηή ηαζ ιμνζαηή αζμθμβία, βεκεηζηή, ακαπηολζαηή θοζζμθμβία, αζμπδιεία ηαζ 

αζμηεπκμθμβία. Ζ βκχζδ πμο απμηηά μ ζπμοδαζηήξ είκαζ απαναίηδηδ ζημκ ζφβπνμκμ 

μζκμθυβμ, χζηε κα ιπμνεί κα ηαηακμεί ηδκ πθδεχνα ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηςκ 

αζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ αιπεθμ-μζκζηυ ζφζηδια, απυ ηδκ 

ηαθθζένβεζα ημο αιπεθζμφ ιέπνζ ηαζ ηδκ παναβςβή μίκμο. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
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 Δοηανοςηζηυ θοηζηυ ηφηηανμ: Κοηηανζηή εεςνία.  Γμιή ηαζ θεζημονβία 

μνβακζδίςκ, αζμθμβζηχκ ιειανακχκ ηαζ ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ. 

 Υδιζηή ζφζηαζδ ηςκ αζμθμβζηχκ ζοζηδιάηςκ. Βζμθμβζηά ιαηνμιυνζα: 

Τδαηάκεναηεξ, Λζπίδζα, Πνςηεΐκεξ, Νμοηθεσηά Ολέα. 

 Ρμή ηδξ εκένβεζαξ ζηα αζμθμβζηά ζοζηήιαηα. 

 Ρμή ηδξ βεκεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ανπέξ ηδξ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ: Φφζδ ημο 

βεκεηζημφ οθζημφ, Γμιή ημο DNA, Ακηζβναθή ημο DNA, Μεηαβναθή ημο DNA, 

βεκεηζηυξ ηχδζηαξ, Μεηάθναζδ ημο mRNA, νφειζζδ ηδξ βμκζδζαηήξ 

έηθναζδξ. 

 Βαζζηέξ ανπέξ Γεκεηζηήξ: Νυιμζ ημο Mendel. Μίηςζδ ηαζ ιείςζδ. Σα 

πνςιαημζχιαηα ςξ θμνείξ βεκεηζηχκ πθδνμθμνζχκ, αθθδθυιμνθα βμκίδζα, 

ιεηαθθάλεζξ. 

 Δζζαβςβή ζηδ ιμνθμθμβία ηαζ ακαημιία θοηχκ: ακάπηολδ ημο θοηζημφ 

ζχιαημξ, ακαημιία ηαζ θεζημονβίεξ αθαζηδηζηχκ ηζ ακαπαναβςβζηχκ 

μνβάκςκ. 

 Βαζζηέξ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ ηςκ θοηχκ (θςημζφκεεζδ, ακαπκμή, 

δζαπκμή). 

 Τδαηζηέξ ζπέζεζξ, ακυνβακδ ενέρδ, δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ. 

 Ακαπηολζαηή θοζζμθμβία. 

 Φοζζμθμβία ηαηαπμκήζεςκ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ πενζθαιαάκεζ ηζξ παναηάης εκυηδηεξ αζηήζεςκ: 

 Ανπέξ ιζηνμζημπίαξ. 

 Μζηνμζημπζηή παναηήνδζδ βζα ημκ εκημπζζιυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ, 

ημο πονήκα ηαζ ηςκ ααζζηχκ μνβακζδίςκ ζε θοηζηά ηφηηανα. 

 Παναηήνδζδ ηαζ ιεθέηδ πνμζηαηεοηζηχκ ζζηχκ: επζδενιίδα ηαζ ελανηήιαηά 

ηδξ (ηνζπίδζα, ζημιάηζα) ηαζ ηςκ ιδπακζηχκ-ζηδνζηηζηχκ ζζηχκ. 

 Μζηνμζημπζηή παναηήνδζδ εειεθζςδχκ (πανεβποιαηζηχκ) ζζηχκ, αβςβχκ 

ζζηχκ ηαζ ζημζπείςκ ιεηαθμνάξ. 

 Ακυνβακδ ενέρδ θοηχκ (παναηήνδζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ έθθεζρδξ 

ενεπηζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ). 

 Φςημζφκεεζδ (απμιυκςζδ πθςνμπθαζηχκ ηαζ ιέηνδζδ ηδξ ακαβςβζηήξ 

ημοξ ζηακυηδηαξ). 

 Τδαηζηέξ ζπέζεζξ θοηζηχκ ζζηχκ (πνμζδζμνζζιυξ ημο οδαηζημφ δοκαιζημφ). 

 Φοημμνιυκεξ ηαζ θοηζηή αφλδζδ. 

 In vitro ηαθθζένβεζα θοηζηχκ ζζηχκ. 
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 Απμιυκςζδ DNA απυ θοηζημφξ ζζημφξ ηαζ δθεηηνμθυνδζδ ζε πδηηή 

αβανυγδξ. 

 Αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ (PCR) βζα ηδκ εκίζποζδ ηιήιαημξ 

βμκζδίμο. 

 Απμιυκςζδ πνςηεσκχκ απυ θοηζημφξ ζζημφξ ηαζ δθεηηνμθυνδζδ ζε πδηηή 

αηνοθαιζδίμο. 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Γκςνίγμοκ ηδ ααζζηή δμιή ηαζ θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ, ζζηχκ ηαζ μνβάκςκ 

ηςκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ. 

 Δηηζιμφκ ηζξ επζδνάζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ ζηδ θοζζμθμβία ηςκ θοηχκ. 

 πεδζάγμοκ ηαζ κα εθανιυγμοκ πεζναιαηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζφβπνμκδξ 

αζμθμβίαξ βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ ζημ 

αιπεθμ-μζκζηυ αζμθμβζηυ ζφζηδια. 

 Ακηζθαιαάκμκηαζ ααζζηέξ έκκμζεξ ζε ιζα μιάδα ιαεδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηζξ αζμθμβζηέξ ηαζ βεςπμκζηέξ επζζηήιεξ, υπςξ δ ιζηνμαζμθμβία, δ 

αζμπδιεία, δ αζμηεπκμθμβία, δ ιμνθμθμβία-θοζζμθμβία ηαζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ 

αιπέθμο. 

 Ακηαπελέθεμοκ ζηζξ απαζηήζεζξ εκυξ ιεηαπηοπζαημφ ηφηθμο ζπμοδχκ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ αζμθμβζηέξ επζζηήιεξ, υπςξ επζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία 

ηνμθίιςκ, αιπεθμονβία-μζκμθμβία, αεζθυνμξ ακάπηολδ ηαζ αζμηεπκμθμβία. 
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ΣΜΖΜΑ: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-21 Ονβακζηή Υδιεία ΜΓΤ 3 3 6 180  7.5 

ΣΟ-22 Πμζμηζηή Υδιζηή Ακάθοζδ ΜΓΤ 2 3 5 135 5.5 

ΣΟ-23 Φοζζημπδιεία ΜΓΤ 2 3 5 135 5.5 

ΣΟ-24 Γεκζηή Μζηνμαζμθμβία ΜΓΤ 3 3 6 180 7.5 

ΣΟ-25 Μμνθμθμβία & Φοζζμθμβία Αιπέθμο ΜΔΤ 2 2 4 120 4.0 

 5 ιαεήιαηα ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ  12 14 26 750 30 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Οξγαληθή Υεκεία 
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ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-21 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 6 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Β’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Να δζδαπεεί μ θμζηδηήξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Ονβακζηήξ Υδιείαξ ηαζ ηονίςξ κα 

ηαηακμήζεζ ηδκ δμιή ηςκ ιμνίςκ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ πμο απμννέμοκ απυ αοηή. Δπίζδξ 

εα πνέπεζ κα ηαηαθάαεζ ηζ είκαζ δδιζμονβία κέςκ ιμνίςκ ιε άθθεξ ζδζυηδηεξ απυ 

αοηέξ ηςκ ακηζδνχκηςκ ηαζ βεκζηυηενα κα ακηζθδθεεί ηζ είκαζ μνβακζηή φκεεζδ. 

Καηά ηδκ ιεθέηδ ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ είκαζ ακάβηδ κα επεηηαεμφιε ζε ιμνζαηυ 

επίπεδμ, βζα κα ηαηακμήζμοιε ηζξ θοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ιζαξ έκςζδξ μζ 

μπμίεξ ελδβμφκηαζ ηεθζηά απυ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ δμιήξ ηαζ ημκ ηνυπμ ζφκδεζδξ ηςκ 

ιμνίςκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Φοζζηέξ ζηαεενέξ, δφκαιδ van der Waals, ζδιείμ αναζιμφ δεζιυξ 

οδνμβυκμο, Γζαθοηυηδηα ζημ Ύδςν, Γζαιμνζαηέξ Γοκάιεζξ ηαζ Φοζζηέξ 

ζδζυηδηεξ. 

 Γεζιμί & Μμνζαηή Γμιή. 

 Ζθεηηνμκζηέξ εεςνίεξ ηαζ Μμνζαηή Γμιή. 

 Γεζιμί & ζεέκμξ. 

 ηενεμζζμιένεζα Μένμξ  I ηαζ 11, ηαζ Οπηζηή Δκένβμηδηα. 

 Ονβακζηέξ Ακηζδνάζεζξ Υδιζηή ακηίδναζδ Ακηζδνυκ ή οπυζηνςια, 

Ακηζδναζηήνζμ, Πνμσυκ (-ηα), οκεήηεξ ακηίδναζδξ: 

 Σαλζκυιδζδ ηςκ Ονβακζηχκ Ακηζδνάζεςκ 

 Σαλζκυιδζδ ιε Βάζδ ηζξ Γμιζηέξ Αθθαβέξ 

 Σαλζκυιδζδ ιε Βάζδ ηδκ Καηδβμνία ηδξ Ακηίδναζδξ 

 Σαλζκυιδζδ ιε Βάζδ ηδκ Γναζηζηή Οιάδα 

 Πανάιεηνμζ ηςκ Ονβακζηχκ Ακηζδνάζεςκ 

 Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ Ακηζδνάζεζξ 

 Μδπακζζιμί ηςκ Ονβακζηχκ Ακηζδνάζεςκ 
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Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Αθημυθεξ 

 Αθδεΰδεξ 

 Ολέα 

 Δζηένεξ 

 Φαζκυθεξ 

 Ακεμηοάκεξ 

 Πμθοθαζκυθεξ 

 άηπανα 

 Αιζκμλέα 

 Πεπηίδζα 

 Λζπανά Ολέα 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Γκςνίγμοκ ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηζξ Ονβακζηέξ πδιζηέξ εκχζεζξ. 

 Μπμνμφκ κα ελδβμφκ ηζξ θοζζηέξ ζηαεενέξ ηαζ ηδκ πδιζηή ζοιπενζθμνά ηςκ 

εκχζεςκ ααζζζιέκμζ ζηδκ ιμνζαηή δμιή ημοξ. 

 Καηακμμφκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ μνβακζηήξ ζφκεεζδξ. 

 Γκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ Ονβακζηχκ εκχζεςκ ηαζ κα ιπμνμφκ 

κα πνμαθέπμοκ ηδκ πδιζηή ζοιπενζθμνά ημοξ, κα ηδκ ζοκδοάγμοκ ηαζ κα ηδκ 

εθανιυγμοκ ζε πδιζηέξ ακαθφζεζξ. 

 Καηακμμφκ ηδκ ανπή ηδξ πνμεημζιαζίαξ ιζαξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ, ημκ 

οπμθμβζζιυ ηςκ πμζμηήηςκ, ημκ νυθμ ημο δζαθφηδ, ημκ νυθμ ηςκ άθθςκ 

εκχζεςκ, ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ιζαξ ακηίδναζδξ. 

 Γκςνίγμοκ ηδκ δδιζμονβία κέςκ εκχζεςκ απυ άθθεξ δζαθμνεηζηήξ δμιήξ. 

Έιθαζδ εα δμεεί ζηζξ ακηζδνάζεζξ πμο απακηχκηαζ ζηα ηναζζά 

(εζηενμπμζήζεζξ,  δδιζμονβία αηέθαθςκ, μλεζδχζεζξ ηθπ.) 

 Γκςνίγμοκ δζάθμνεξ ιεευδμοξ δζαπςνζζιμφ ιζβιάηςκ ζηα ζοζηαηζηά ημοξ 

(αενίςκ, οβνχκ) ηαζ παναθααή ηαεανχκ εκχζεςκ. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 
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1. Ν.Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ, (1992), ΓΔΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, Δηδυζεζξ ΕΖΣΖ 

Θεζζαθμκίηδ 

2. John McMurry, (2001), ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, Πακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ 

Κνήηδξ. 

3. ΒΑΡΒΟΓΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (1996), ΑΡΥΔ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, 

Δηδυζεζξ ΕΖΣΖ, Θεζζαθμκίηδ. 

4. ΒΑΡΒΟΓΛΖ Α., ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ Ν., (1996), ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, Δηδυζεζξ 

ΕΖΣΖ, Θεζζαθμκίηδ. 

  

 Ξελόγισζζε: 

5. Sebastien Fraigne, (2005), Annales Bac 2005, Corriges, Chimie serie S, 

editions VUIBERT, Paris. 

6. John E. McMurry, (2007), Organic Chemistry, Brooks Cole, 7th edition. 

7. T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, (2007), Organic Chemistry, Wiley, 

9th edition. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Πνζνηηθή Υεκηθή Αλάιπζε 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-22 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 5 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Β’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ μζ ζπμοδαζηέξ κα βκςνίζμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ 

Υδιζηήξ Ακάθοζδξ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηζξ ιεευδμοξ ηδξ Κθαζζηήξ Υδιζηήξ 
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Ακάθοζδξ χζηε κα ηαηαζημφκ ζηακμί κα μνβακχκμοκ ημ ακηίζημζπμ ακαθοηζηυ 

ενβαζηήνζμ ηαζ κα δζελάβμοκ επζηοπχξ ημοξ απαναίηδημοξ πνμζδζμνζζιμφξ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Δζζαβςβή: ημπυξ ηαζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ ακαθοηζηήξ πδιείαξ. Ακηζιεηχπζζδ 

ακαθοηζημφ πνμαθήιαημξ. Μέεμδμζ πδιζηήξ ακάθοζδξ. Πανειπμδίζεζξ ηαζ 

άνζδ αοηχκ. ηάδζα ακαθοηζηήξ ιεευδμο. Βζαθζμβναθία. 

2. Ακηζδναζηήνζα, ζηεφδ ηαζ οθζηά: Σμ κενυ ηαζ ηα πδιζηά ακηζδναζηήνζα. Σα 

ζηεφδ ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημοξ. Βαειμκυιδζδ ηςκ ζηεοχκ. Καεανζζιυξ 

ηςκ ζηεοχκ. 

3. Γεζβιαημθδρία: Μέεμδμζ δεζβιαημθδρίαξ. Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ 

ιεευδμοξ δεζβιαημθδρίαξ. Δίδδ δεζβιάηςκ. Υεζνζζιυξ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ 

πνμθοθάλεζξ. 

4. Δπελενβαζία δεζβιάηςκ – I: Ακαβηαζυηδηα ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ δεζβιάηςκ. 

Λεζμηνίαδζδ, Κμζηίκζζδ. Θένιακζδ. Καηααφεζζδ. Γζήεδζδ. Φοβμηέκηνδζδ. 

5. Δπελενβαζία δεζβιάηςκ – II: Δηπφθζζδ. Τβνή πέρδ. φκηδλδ. Ξδνή 

ηεθνμπμίδζδ. Καφζδ. Δπίδναζδ ιζηνμηοιάηςκ. Απχθεζεξ ζοζηαηζηχκ ηαηά 

ηδκ ακάθοζδ. 

6. θάθιαηα ιεηνήζεςκ ηαζ έηθναζδ απμηεθεζιάηςκ: Καηδβμνίεξ ζθαθιάηςκ. 

Ακηζιεηχπζζδ ζοζηδιαηζηχκ ζθαθιάηςκ. Ααεααζυηδηα ιεηνήζεςκ. Κακμκζηή 

ηαιπφθδ ζθάθιαημξ. Γζάζηδια ειπζζημζφκδξ. Απυννζρδ πεζναιαηζηχκ 

ηζιχκ. Γζάδμζδ ηαζ ζοζζχνεοζδ οπμθμβζζηζηχκ ζθαθιάηςκ. Δπζζηδιμκζηή 

βναθή απμηεθεζιάηςκ. 

7. ηαηζζηζηέξ ηεπκζηέξ ζηδκ Υδιζηή Ακάθοζδ: Ακηζιεηχπζζδ ηοπαίςκ 

ζθαθιάηςκ. φβηνζζδ ιέζςκ υνςκ, οπμθμβζζιυξ μνίμο ακίπκεοζδξ, εηηίιδζδ 

ζοζηδιαηζηχκ δζαθμνχκ, ζφβηνζζδ επακαθδρζιμηήηςκ, οπμθμβζζιυξ ημο 

απαναίηδημο ανζειμφ δεζβιάηςκ, πάναλδ εοεείαξ ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ 

εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ. Αλζμθυβδζδ ακαθοηζηχκ ιεευδςκ. 

8. ηαειζηή ακάθοζδ – I: Υαναηηδνζζηζηά ηδξ ηεπκζηήξ. Δίδδ ζγδιάηςκ. 

πδιαηζζιυξ ζγήιαημξ. Μδπακζζιμί ιεηααμθήξ ηςκ ζδζμηήηςκ εκυξ ζγήιαημξ. 

Δπζιυθοκζδ ζγήιαημξ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ. Όνβακα, ζηεφδ ηαζ οθζηά. 

9. ηαειζηή ακάθοζδ – II: Οιμβεκήξ ηαηααφεζζδ. Ακηζδναζηήνζα ηαηααφεζζδξ. 

Δθανιμβέξ ηδξ ζηαειζηήξ ακάθοζδξ ιε ηαηααφεζζδ. Μέεμδμζ ελαένςζδξ. 

Ζθεηηνμζηαειζηή ακάθοζδ. Θενιμζηαειζηή ακάθοζδ. 

10. Σζηθμιεηνζηή ακάθοζδ – I: Βαζζηέξ έκκμζεξ ηςκ ηζηθμιεηνζηχκ ηεπκζηχκ. 

Καηδβμνίεξ ηαζ είδδ ηζηθμιεηνήζεςκ. Δκενβυηδηα ηαζ πδιζηή ζζμννμπία. 

Όνβακα, ζηεφδ ηαζ οθζηά. 

11. Σζηθμιεηνζηή ακάθοζδ – II: α)Ολοιεηνία ηαζ αθηαθζιεηνία. Δπίδναζδ ημο 

δζαθφηδ ζηζξ ηζηθμιεηνήζεζξ μλέςκ – αάζεςκ. Πνυηοπα δζαθφιαηα ηαζ δείηηεξ. 

Δθανιμβέξ. α) Σζηθμιεηνήζεζξ ηαηααφεζζδξ. Μέεμδμζ Mohr, Volhard ηαζ 

Fajans. Πνυηοπα δζαθφιαηα ηαζ δείηηεξ. Δθανιμβέξ. 
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12. Σζηθμιεηνζηή ακάθοζδ – III: α)οιπθμημιεηνζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ. Πνυηοπα 

δζαθφιαηα ηαζ δείηηεξ. Δθανιμβέξ. α) Ολεζδμακαβςβζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ. 

Πνυηοπα δζαθφιαηα ηαζ δείηηεξ. Δθανιμβέξ. 

13. Φαζιαημζημπζηέξ ηεπκζηέξ ακάθοζδξ: Φαζιαημζημπία μναημφ – 

οπενζχδμοξ. Φαζιαημζημπία οπενφενμο. Αημιζηή θαζιαημζημπία. 

Φαζιαημζημπία ιάγαξ. 

14. Υνςιαημβναθζηέξ ηεπκζηέξ ακάθοζδξ: Αένζμξ πνςιαημβναθία. Τβνή 

πνςιαημβναθία. Βαζζηά ιεβέεδ ζηδκ πνςιαημβναθζηή ακάθοζδ. Μδπακζζιμί 

αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ακαθουιεκςκ μοζζχκ ιε ηδκ αηίκδηδ θάζδ. 

15. Έθεβπμξ πμζυηδηαξ, οβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ενβαζηδνίμο: φζηδια πμζυηδηαξ, 

μθέθδ ηαζ ηυζημξ. Δπζεεχνδζδ ηαζ ακαζηυπδζδ ζοζηήιαημξ πμζυηδηαξ. 

Ανιμδζυηδηεξ οπεοεφκμο πμζυηδηαξ. Δοεφκεξ ηδξ δζεφεοκζδξ ηαζ ημο 

πνμζςπζημφ. Αζθάθεζα ενβαζηδνίμο. Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ ημο 

ενβαζηδνίμο. Δπζηζκδοκυηδηα μοζζχκ ηαζ ζοζηεοχκ. 

 

 

 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Δζζαβςβή ζηδκ ηζηθμιεηνζηή ακάθοζδ μλέςκ – αάζεςκ: Πνυηοπα δζαθφιαηα 

ηαζ δείηηεξ, ηαιπφθεξ ηζηθμιέηνδζδξ. Παναζηεοή ηαζ ηζηθμδυηδζδ πνμηφπμο 

δζαθφιαημξ μλέμξ. 

2. Ακάθοζδ αβκχζημο δείβιαημξ Na2CO3 – Παναζηεοή ηαζ ηζηθμδυηδζδ 

πνμηφπμο δζαθφιαημξ NaOH – Ακάθοζδ μλφηδηαξ ζε ηναζί ή λφδζ. 

3. Ακάθοζδ αθηαθζηχκ ιζβιάηςκ ιε δομ λεπςνζζηέξ ηαζ ιε δομ δζαδμπζηέξ 

ηζηθμιεηνήζεζξ. 

4. Δζζαβςβή ζηζξ ηζηθμιεηνήζεζξ ηαηααφεζζδξ – Πνμζδζμνζζιυξ πθςνζμφπςκ ιε 

ηδκ ιέεμδμ Mohr. 

5. Καιπφθεξ ηζηθμιεηνήζεςκ ηαηααφεζζδξ – Πνμζδζμνζζιυξ πθςνζμφπςκ ιε ηδκ 

ιέεμδμ Volhard. 

6. Δζζαβςβή ζηζξ ζοιπθμημιεηνζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ – Πνμζδζμνζζιυξ 

ζηθδνυηδηαξ κενμφ. 

7. οιπθμημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ Zn ηαζ Al. 

8. Δζζαβςβή ζηζξ ηζηθμιεηνήζεζξ μλεζδμακαβςβήξ – Παναζηεοή ηαζ ηζηθμδυηδζδ 

πνμηφπμο δζαθφιαημξ KMnO4. 

9. Πνμζδζμνζζιυξ Fe2+ ηαζ H2O2 ζε ιαββακζμιεηνία. 

10. Πνμζδζμνζζιυξ OCl- ηαζ Cu2+ ιε ζςδζμιεηνία. 

11. Δζζαβςβή ζηδκ ζηαειζηή ακάθοζδ – Πνμζδζμνζζιυξ ακαθμβίαξ Fe/Al ζε 

δείβια. 

12. ηαειζηυξ πνμζδζμνζζιυξ SO4
2-. 
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13. Πμηεκζζμιεηνζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ μλέςκ – αάζεςκ. 

14. Πμηεκζζμιεηνζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ μλεζδμακαβςβήξ. 

15. Πμηεκζζμιεηνζηέξ ηζηθμιεηνήζεζξ ηαηααφεζζδξ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Δθανιυγμοκ ηζξ ιεευδμοξ ηδξ Κθαζζηήξ Υδιζηήξ Ακάθοζδξ 

 Γζελάβμοκ ιε αζθάθεζα ημοξ απαναίηδημοξ πνμζδζμνζζιμφξ 

 Δπζθφμοκ ιεεμδζηά πνμαθήιαηα Κθαζζηήξ Υδιζηήξ Ακάθοζδξ 

 Ονβακχκμοκ ημ ακαθοηζηυ ενβαζηήνζμ. 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. . Παπαηςκζηακηίκμο «Πνζνηηθή Υεκηθή Αλάιπζε – εκεηώζεηο 

ζεσξίαο», ΣΔΗ Αεήκαξ, 2008. 

2. Η.Α. ηναηήξ, Γ.Α. Εαπανζάδδξ, Α.Ν. Βμοθβανυπμοθμξ «Δηζαγσγή ζηελ 

Πνζνηηθή Υεκηθή Αλάιπζε», Δηδ. Εήηδ 2000. 

3. Η.Α. ηναηήξ, Γ.Α. Εαπανζάδδξ, Α.Ν. Βμοθβανυπμοθμξ «Δξγαζηεξηαθέο 

Μέζνδνη ζηελ Πνζνηηθή Υεκηθή Αλάιπζε»,  Δηδ. Εήηδ 2000. 

4. Α. Λζμδάηδξ «Αλαιπηηθή Υεκεία», Δηδ. Παπαζςηδνίμο 2001. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. D.C. Harris “Quantitative Chemical Analysis, 5th ed.”, Freeman 1999 

2. D. Harvey “Modern Analytical Chemistry”, McGraw-Hill 2000 

3. G.J. Shugar, J.T. Ballinger “Chemical Technicians’ Ready Reference 

Handbook, 4th ed.”, McGraw-Hill 1996 

4. D.A. Skoog & al “Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th ed.”, Brooks-

Cole 2004 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Φπζηθνρεκεία 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-23 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 5 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Β’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ 

ανπέξ ηδξ Φοζζημπδιείαξ, απθέξ εθανιμβέξ αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

πνήζεζξ ηςκ ζοκδεέζηενςκ θοζζημπδιζηχκ ζοζηδιάηςκ. Να απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ, 

ηαηάθθδθμ οπυααενμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ, πμο εα ζοκακηήζμοκ ζε 

εέιαηα Φοζζηχκ Γζενβαζζχκ ηαζ Δκυνβακδξ Υδιζηήξ Ακάθοζδξ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Πνχημξ κυιμξ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ: Ένβμ ηαζ εενιυηδηα. Δκεαθπία 

ζπδιαηζζιμφ ηαζ ελάνηδζδ απυ ηδ εενιμηναζία. Καηαζηαηζηέξ ελζζχζεζξ. 

Ένβμ αδζαααηζηήξ εηηυκςζδξ. 

 Γεφηενμξ κυιμξ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ: Δκηνμπία ιδ ακηζζηνεπηήξ ιεηααμθήξ. 

Δκένβεζεξ  Gibbs Helmholtz. οκδοαζιυξ 1μο ηαζ 2μο κυιμο. Σμ πδιζηυ 

δοκαιζηυ ηαεανήξ μοζίαξ ηαζ μοζίαξ ζε ιίβια. 

 Φοζζημί ιεηαζπδιαηζζιμί ηαεανχκ μοζζχκ: Γζαβνάιιαηα θάζεςκ ηαεανήξ 

μοζίαξ. ηαεενυηδηα θάζδξ ηαζ ιεηάααζδ ιεηαλφ θάζεςκ. Βαειμί εθεοεενίαξ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ηακυκαξ ηςκ θάζεςκ. 
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 Γζαθφιαηα: Θενιμδοκαιζηή πενζβναθή ηςκ ιζβιάηςκ ηαζ ηςκ δζαθοιάηςκ. 

Τβνά ιίβιαηα. Πνμζεεηζηέξ ζδζυηδηεξ δζαθοιάηςκ. Δκενβυηδηα δζαθφηδ ηαζ 

δζαθοιέκδξ μοζίαξ. 

 Γζαβνάιιαηα θάζεςκ: οζηήιαηα δφμ ζοζηαηζηχκ: οβνμφ/οβνμφ ηαζ 

οβνμφ/ζηενεμφ. οζηήιαηα ηνζχκ ζοζηαηζηχκ. Μενζηχξ ακαιίλζια οβνά. 

Δλαθάηςζδ.  

 Υδιζηή ζζμννμπία: Αοευνιδηεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Δπίδναζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ πίεζδξ ζηδκ πδιζηή ζζμννμπία. Ολέα ηαζ αάζεζξ. Ζ 

Θενιμδοκαιζηή ημο ΑΣΡ. 

 Ζθεηηνμπδιεία: Θενιμδοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζυκηςκ ζε δζάθοια. 

Ζθεηηνμπδιζηά ζημζπεία: διζακηζδνάζεζξ ηαζ δθεηηνυδζα, ηακμκζηά δοκαιζηά. 

Δθανιμβέξ: πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζηαεενάξ δζαθοηυηδηαξ, ιέηνδζδ ηδξ pK ηαζ 

ημο pH. 

 ςιαηζδζαηέξ ηζκήζεζξ ζε αένζα ηαζ οβνά: Κζκήζεζξ ιμνίςκ ζε αένζα. Ηδζυηδηεξ 

ιεηαθμνάξ ζδακζημφ αενίμο. Γμιή ηςκ οβνχκ. Μμνζαηέξ ηζκήζεζξ ζε οβνά. 

Αβςβζιυηδηα δζαθοιάηςκ ηςκ δθεηηνμθοηχκ. Δοηζκδζία ζυκηςκ. Γζάποζδ. 

 Ζθεηηνμπδιεία II (εθανιμβέξ): Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζηαεενάξ δζαθοηυηδηαξ, 

ιέηνδζδ ηδξ pK ηαζ ημο pH. 

 Υδιζηή ηζκδηζηή I: Πεζναιαηζηέξ ηεπκζηέξ. Σαπφηδηα πδιζηήξ ακηίδναζδξ. Νυιμζ 

ηαπφηδηαξ πδιζηήξ ακηίδναζδξ. ημζπεζχδδξ ακηζδνάζεζξ. 

 Υδιζηή ηζκδηζηή II: Γζαδμπζηέξ ζημζπεζχδεζξ ακηζδνάζεζξ. Μμκμιμνζαηέξ 

ακηζδνάζεζξ. Θεςνία εκενβχκ ζοβηνμφζεςκ. Θεςνία εκενβμπμζδιέκμο 

ζοιπθυημο. 

 φκεεηεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ: Μδπακζζιυξ αθοζζδςηχκ ακηζδνάζεςκ. 

Φςημπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Ακηζδνάζεζξ πμθοιενζζιμφ. Οιμβεκήξ ηαηάθοζδ. 

Αοημηαηάθοζδ. 

 Ηδζυηδηεξ ηςκ επζθακεζχκ: Δπζθακεζαηή ηάζδ. Φοζαθίδεξ, ημζθυηδηεξ ηαζ 

ζηαβυκεξ. Σνζπμεζδήξ δνάζδ. Σαζζεκενβέξ μοζίεξ. 

 Πνμζνυθδζδ – Δηενμβεκήξ ηαηάθοζδ. 

 Κμθθμεζδή ζοζηήιαηα: Σαλζκυιδζδ, παναζηεοή, δμιή ηαζ ζηαεενυηδηα. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σμ ενβαζηδνζαηυ  ιένμξ ημο ιαεήιαημξ εα πενζθαιαάκεζ: 

 Μεηνήζεζξ εενιμηναζίαξ, πίεζδξ ηαζ δθεηην. νεφιαημξ. 

 Καηαζηαηζηά ηαζ ιδ ιεβέεδ – Δκηνμπία ακάιζλδξ. 

 Θενιμδοκαιζηή δθεηηνμπδιζημφ ζημζπείμο I: Δκένβεζα, εκεαθπία ηαζ εκηνμπία 

ακηίδναζδξ. 

 Θενιμδοκαιζηή δθεηηνμπδιζημφ ζημζπείμο II: Γοκαιζηυ ζημζπείμο ηαζ 

ζοκηεθεζηέξ εκενβυηδηαξ. 

 Σάζδ αηιχκ ηαζ εενιυηδηα ελάηιζζδξ οβνχκ. 
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 Γζιενή δζαθφιαηα οβνχκ. 

 Ηζμννμπία θάζεςκ /Τ ζε δζιενέξ ζοζηήιαηα. 

 Ηζμννμπία θάζεςκ Τ/Α ζε δζιενέξ ζοζηήιαηα. 

 Απυζηαλδ ζδακζημφ ηαζ αγεμηνμπζημφ ιίβιαημξ. 

 Ηδζυηδηεξ ημθθμεζδχκ. 

 Δπζθακεζαηή ηάζδ οβνχκ. 

 Κζκδηζηή μιμβεκμφξ ακηίδναζδξ. 

 Κζκδηζηή ακηίδναζδξ ιε δζάποζδ. 

 Κζκδηζηή ακηζζηνεπηήξ ακηίδναζδξ 1δξ ηάλεςξ. 

 Κζκδηζηή εηενμβεκμφξ ακηίδναζδξ. 

 Κζκδηζηή ηαηαθουιεκδξ ακηίδναζδξ……… 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Γκςνίγμοκ ημοξ κυιμοξ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ, ηα ηαηαζηαηζηά ηαζ ιδ ιεβέεδ 

εκυξ ζοζηήιαημξ χζηε κα ηαηακμεί ημκ νυθμ ημοξ ζηα δζαθφιαηα, ηδκ πδιζηή 

ηζκδηζηή ηαζ ηδκ πδιζηή ζζμννμπία. 

 Γκςνίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οβνχκ ηαζ αενίςκ δζαθοιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ημθθμεζδχκ ζοζηδιάηςκ δζαζπμνάξ… 

 οιιεηάζπμοκ ζηδκ δζελαβςβή ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ηαζ κα ηαηαζημφκ 

ζηακμί ζηδκ ιεεμδζηή επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 

 Γκςνίγμοκ δζάθμνεξ ιεευδμοξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ επζθακεζαηήξ ηάζδξ 

εκυξ οβνμφ, ηδξ δμιήξ ημθθμεζδχκ ζοζηδιάηςκ, ηνυπςκ παναζηεοήξ ημοξ 

ηαζ ζηαεενυηδηάξ ημοξ. 

 Καηακμμφκ ηδκ έκκμζα ηςκ θςημπδιζηχκ – αθοζζδςηχκ πδιζηχκ 

ακηζδνάζεςκ, ηδξ πδιζηήξ ζζμννμπίαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ ζζμννμπίαξ ηαηά ηδκ 

οδνυθοζδ ηςκ μλέςκ ηαζ αάζεςκ, κα εηθνάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα ηςκ 

ακηζδνάζεςκ ηαζ κα εηηεθμφκ ημοξ ζπεηζημφξ οπμθμβζζιμφξ.   

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. R.W. Atkins «Φοζζημπδιεία, Συιμξ I», Πακ/ηέξ Δηδυζεζξ Κνήηδξ 

1998, ISBN: 9607309510 

2. Η.Α. Μμοιηγήξ «Πεζναιαηζηή Φοζζηή Υδιεία», Δηδυζεζξ Εήηδ 1994, 

ISBN: 9604312863 

3. Γ.. Κανασζηάηδ, 1998, «Φοζζημπδιεία 1δ έηδμζδ», εηδυζεζξ Π. 

Σναοθυξ, Πάηνα. 
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4. Η. Μμθίκμο – Πνμαζδάηδ, Β. Υαανεδάηδ, Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ 

Φοζζημπδιείαξ Α΄, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, ηιήια πδιείαξ, Αεήκα 

2002. 

5. Β. Υαανεδάηδ, Η. Μμθζκμφ – Πνμαζδάηδ, φκημιμ αμήεδια 

Δνβαζηδνζαηχκ Αζηήζεςκ Φοζζημπδιείαξ Α’, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, 

ηιήια πδιείαξ, Αεήκα 2004. 

Ξελόγισζζε: 

6. A.M. Halpern “Experimental Physical Chemistry”, 2nd ed., Prentice Hall 

1997, ISBN: 0136542034. 

7. J.M. Smith and H.C. Van Ness, “ Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics”, McGraw Hill, NY, 1987. 

8. Physical Chemistry, I.N. Levine (McGraw Hill 2001). 

9. Physical Chemistry, G.W. Castellan (Addison – Wesley 1990). 

10. R.A. Alberty, R.J. Silbey, “Physical Chemistry”, 2nd edition J.Wiley & 

Sons Inc., 1997. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Γεληθή Μηθξνβηνινγία 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-24 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 6 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Β’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί αθεκυξ κα εζζάβεζ ημοξ ζπμοδαζηέξ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ημοξ 

κυιμοξ πμο δζέπμοκ ημκ ιζηνμαζαηυ ηυζιμ, εκχ ιε ημ πέναξ ημο ελαιδκζαίμο 

ιαεήιαημξ μζ ζπμοδαζηέξ εα έπμοκ πθήνδ εζηυκα ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηςκ 

ιέζςκ ηαζ ιεευδςκ κα πεζνίγμκηαζ ιζηνμαζμθμβζηυ οθζηυ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Δζζαβςβή ζημκ ιζηνμαζαηυ ηυζιμ, δζαθμνέξ πνμηανοςηζηχκ ηαζ εοηανοςηζηχκ 

ηοηηάνςκ, αζδπηζηέξ ηεπκζηέξ, απμζηείνςζδ, ιζηνμζηυπδζδ πνςηίζηςκ, ενεπηζηά 

οπμζηνχιαηα, ειαμθζαζιυξ ηαζ ηαθθζένβεζα ααηηδνίςκ ηαζ γοιχκ, απμιυκςζδ 

ιζηνμμνβακζζιχκ απυ ημ πενζαάθθμκ, πνχζεζξ, ιμνθμθμβία ηςκ γοιμιοηήηςκ ηαζ 

ηςκ κδιαημεζδχκ ιοηήηςκ, ιεηααμθζζιυξ ηδξ παναβςβήξ ελςηοηηανζηχκ 

επαβςβζηχκ εκγφιςκ, πενζααθθμκημθμβζημί πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ιέεμδμξ δζαδμπζηχκ αναζχζεςκ, ιζηνμαζμθμβζηή 

ακάθοζδ ημο  κενμφ. 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Δζζαβςβή ζημκ ιζηνμαζαηυ ηυζιμ. 

2. Γμιή ηαζ θεζημονβία ημο ιζηνμαζαημφ ηοηηάνμο (Βαηηδνίςκ). 

3. Καηδβμνίεξ πνμηανοςηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

4. Δοηανοςηζημί ιζηνμμνβακζζιμί. 

5. Μζηνμαζαηή ακάπηολδ. 

6. Έθεβπμξ ηδξ ιζηνμαζαηήξ ακάπηολδξ. 

7. Φοζζμθμβία ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

8. Μζηνμαζαηυξ ιεηααμθζζιυξ, Δκένβεζα. 

9. Μζηνμαζαηυξ ιεηααμθζζιυξ – Βζμζφκεεζδ. 

10. Ονβάκςζδ ηαζ ζδζυηδηεξ ημο ιζηνμαζαημφ βμκζδζχιαημξ. 

11. Μφηδηεξ. 

12. Εοιμιφηδηεξ ή Εφιεξ. 

13. Ημί. 

14. Μζηνμμνβακζζιμί ηαζ πενζαάθθμκ. 

15. Μζηνμμνβακζζιμί ηαζ αζμιδπακία. 
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Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 ΜΗΚΡΟΚΟΠΖΖ ΠΡΧΣΗΣΧΝ 

 ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ – ΑΖΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

 ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΒΑΚΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΕΤΜΟΜΤΚΖΣΧΝ 

 ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΑΠΟ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΥΧΜΑ 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Υνδζζιμπμζμφκ ιζηνμαζμθμβζηέξ ιεευδμοξ ηαζ οθζηά ηαζ κα πεζνίγμκηαζ ηδκ 

ενβαζηδνζαηή οπμδμιή. 

 οζπεηίγμοκ ηδκ δνάζδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ιε ημ απμηέθεζια ζηδκ 

πμζυηδηα ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ. 

 Ακαθφμοκ ιζηνμαζμθμβζηά δείβιαηα κενμφ. 

 Έπμοκ ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηδξ ιζηνμαζαηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Ζθίαξ Νενακηγήξ 2005 διεζχζεζξ Γ.Μζηνμαζμθμβίαξ, ΣΔΗ Αεήκαξ. 

2. ηέθακμξ Κμθζάδξ Μζηνμαζμθμβία, 1986 University Press. 

Ξελόγισζζε: 

3. Amerine, M.A. and Kunkee, R.E. 1986. Microbiology of Winemaking. 

University of California Press. 

4. P. Ribvereau – Gayon, Y. Gloriew, A. Maujean, D. Dubourdier, Handbook of 

Enology, Volume 2, The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments, 

1998, (John Willey & Sons, LTD). 

5. Pascal. Ribereau – Gayon, D. Dubourdier, B. Donech, Aline Lonvaud 

Handbook of Enology, Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinification, 

2000, (John Willey & Sons, LTD). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Μνξθνινγία – Φπζηνινγία Ακπέινπ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-25 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Β’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα βκςνίζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ θεζημονβίεξ αφλδζδξ ηαζ 

ακάπηολδξ ημο αιπεθζμφ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ηζξ ζοκδέζμοκ ιε ηζξ ιμνθμθμβζηέξ – 

ακαημιζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ αθαζηδηζηχκ ηαζ ακαπαναβςβζηχκ μνβάκςκ ημο. 

Ηδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηζξ ααζζηέξ ανπέξ ημο ιεηααμθζζιμφ ηδξ αιπέθμο ηαζ ζηδκ 

ακηαπυηνζζδ ημο θοημφ ζημοξ δζάθμνμοξ αζμηζημφξ – ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ, χζηε 

κα ιπμνμφκ μζ πηοπζμφπμζ κα αλζμθμβμφκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αιπέθμο ζηζξ εηάζημηε 

πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ιε ζηυπμ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ζηαθοθζχκ 

ηαζ ημο παναβυιεκμο μίκμο. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Φαζκμθμβζηά ζηάδζα ακάπηολδξ ηδξ αιπέθμο. 

 Μμνθμθμβία ηαζ ακαημιία αθαζηδηζηχκ ηαζ ακαπαναβςβζηχκ μνβάκςκ (νίγα, 

αθαζηυξ, θφθθα, άκεμξ, νάβα, βίβανηα) ηαζ δ ελέθζλδ αοηχκ ηαηά ηδ αθαζηζηή 

πενίμδμ (εηήζζμξ αθαζηζηυξ ηφηθμξ ακάπηολδξ). 

 Μμνθμθμβία ηαζ ακαημιία ηςκ μθεαθιχκ. 

 Ακαπηολζαηή θοζζμθμβία ηςκ αθαζηδηζηχκ μνβάκςκ ημο αιπεθζμφ ηαζ 

ελςβεκείξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηζξ ακαπηολζαηέξ δζαδζηαζίεξ 

(θςηζζιυξ, εενιμηναζία, οδαηζηέξ ζπέζεζξ). 

 Ακαπηολζαηή θοζζμθμβία ηςκ ακαπαναβςβζηχκ μνβάκςκ (επίδναζδ θοημ – 

μνιμκχκ, πενζαάθθμκημξ ηαζ ενέρδξ ζηα δζάθμνα ζηάδζα ακάπηολδξ ημο 

άκεμοξ). 

 Κανπυδεζδ, ακάπηολδ ηαζ ςνίιακζδ ηςκ ναβχκ (εκδμβεκείξ ηαζ ελςβεκείξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηα δζάθμνα ζηάδζα ακάπηολδξ, θοζζμθμβία ηαζ 

αζμπδιεία ςνίιακζδξ ιε έιθαζδ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ ζηαθοθήξ). 

 Ζ οδαηζηή δζαπείνζζδ ημο αιπεθζμφ (ιεθέηδ ηςκ θοζζμθμβζηχκ δζενβαζζχκ 

πνμζνυθδζδξ ημο κενμφ ηαζ δζαπκμήξ ηαεχξ ηαζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ οδαηζηήξ 

ηαηαπυκδζδξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ παναβυιεκςκ 

ζηαθοθζχκ). 

 Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ θςημζφκεεζδ ηαζ ηδκ ακαπκμή ζημ αιπέθζ, 

ηαζ πςξ αοημί ειπθέημκηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ηαζ ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ 

ζαηπάνςκ. 

 Ακυνβακδ ενέρδ αιπεθζμφ: Οζ απαζηήζεζξ ημο αιπεθζμφ ζε ακυνβακα 

ενεπηζηά ιάηνμ- ηαζ ιίηνμ-ζημζπεία  ηαζ ζπέζδ ενέρδξ – 

πμζυηδηαξ/πμζυηδηαξ. 

 Ααζμηζημί πανάβμκηεξ ηαηαπυκδζδξ (stress) ημο αιπεθζμφ. 

Σν εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ ιαεήιαημξ εα πενζθαιαάκεζ ηζξ παναηάης εειαηζηέξ 

εκυηδηεξ:  

 Πνςημβεκήξ & δεοηενμβεκήξ ακαημιζηή δζάπθαζδ ημο αθαζημφ. 

 Μμνθμθμβζηά & ακαημιζηά παναηηδνζζηζηά ημο θφθθμο. 

 Μμνθμθμβία & ακαημιία ηδξ νίγαξ. 

 Μμνθμθμβία & ακαημιία ηςκ ακαπαναβςβζηχκ μνβάκςκ (άκεδ, νάβεξ, 

βίβανηα). 

 In vitro ηαθθζένβεζα ςξ ζφζηδια βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ θοζζμθμβίαξ ημο αιπεθζμφ 

(ακάπηολδ ιαζπαθζαίςκ μθεαθιχκ αιπεθζμφ ζε αθαζημφξ ηαζ νζγμαμθία 

ημοξ). 
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 Φςημζφκεεζδ – Φςημζοκεεηζηέξ πνςζηζηέξ (ιέηνδζδ ακεμηοακζκχκ, 

ακάθοζδ θςημζοκεεηζηχκ ηαζ θςημπνμζηαηεοηζηχκ πνςζηζηχκ, ιέηνδζδ 

θςημζφκεεζδξ ηαζ ζοκαθχκ παναιέηνςκ). 

 Γζαπκμή (ιεθέηδ ηςκ παναιέηνςκ απυ ημοξ μπμίμοξ ελανηάηαζ δ δζαπκμή, 

ηαπφηδηα δζαπκμήξ ηςκ θφθθςκ, αβςβζιυηδηα ζημιαηίςκ). 

 Ακαπκμή (ιεθέηδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακαπκμήξ ζε θφθθα αιπεθζμφ ηαζ 

πνμζδζμνζζιυξ ημο ακαπκεοζηζημφ πδθίημο). 

 Απμηαιζεοηζημί πμθοζαηπανίηεξ (πνμζδζμνζζιυξ αιφθμο ζε νίγεξ ηαζ ζε 

θφθθα αιπεθζμφ δζαθμνεηζηήξ δθζηίαξ – εέζδξ ζημ αθαζηυ). 

 Πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ μθζημφ αγχημο (πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ μθζημφ 

αγχημο ζε θφθθα αιπέθμο δζαθυνςκ δθζηζχκ). 

 ηάδζα ςνίιακζδξ ηδξ ζηαθοθήξ. 

 Μέεμδμζ απμιυκςζδξ ηαζ ακάθοζδξ βμκζδίςκ ημο αιπεθζμφ. 

 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Γκςνίγμοκ ηδ δμιή ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο αιπεθζμφ. 

 Αλζμθμβμφκ ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηαηεοεφκμοκ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ αθαζηδηζηχκ ηαζ ακαπαναβςβζηχκ μνβάκςκ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηδκ παναβςβή. 

 Αλζμθμβμφκ ηζξ ακάβηεξ ηδξ αιπέθμο ζηζξ εηάζημηε πενζααθθμκηζηέξ 

ζοκεήηεξ ιε ζηυπμ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ (πμζμηζηά/ 

πμζμηζηά). 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. ΑΨΒΑΛΑΚΗ, Γ., ΚΑΡΑΜΠΟΤΡΝΗΧΣΖ, Γ., ΦΑΔΑ, Κ., Γεκζηή 

αμηακζηή: Ζ ιμνθμθμβία, δ ακαημιία ηαζ δ θοζζμθμβία ηςκ ακςηένςκ 

θοηχκ, Δηδυζεζξ Έιανομ 2005. 

2. ΓΑΛΑΣΖ, Β., ΓΑΝΧΣΑΚΖ, Γ., ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ, Δ.Η., ΜΑΝΔΣΑ, Η., 

ΡΟΤΜΠΔΛΑΚΖ-ΑΓΓΔΛΑΚΖ, ΚΑΛΛΗΟΠΖ Α. Φοζζμθμβία Φοηχκ: Απυ ημ 

ιυνζμ ζημ πενζαάθθμκ, Πακ/ηέξ Δηδυζεζξ Κνήηδξ 2003 

3. Κμονηίδμο-Σφιπα Π. διεζχζεζξ Μμνθμθμβίαξ ηαζ Φοζζμθμβίαξ Αιπέθμο, 

ΣΔΗ Αεήκαξ, 1977. 
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4. Κμονηίδμο-Σφιπα Π. Δνβαζηδνζαηέξ διεζχζεζξ Μμνθμθμβίαξ ηαζ 

Φοζζμθμβίαξ Αιπέθμο, ΣΔΗ Αεήκαξ, 1977. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. BOULTON, R.B. et al. Principles and practices of winemaking, The 

Chapman & Hall Enology Library. Chapman & Hall. 1996. 

2. DICKINSON W.C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press 

2000. 

3. HOLBROOK N.M., ZWIENIECKI M.A. Vascular transport in plants. 

Burlington, CA: Academic Press. 2005. 

4. HUGLIN, P., SCHNEIDER, CHR. Biologie et écologie de la vigne. Tech. & 

Doc., Lavoisier, 1998. 

5. MAY, P., Flowering and Fruitset in Grapevines. Lythrum Press, South 

Australia, 2005. 

6. MULLINS, M.G., BOUQUET, A., WILLIAMS, L. E. The Biology of the 

Grapevine. Cambridge Univ. Press,1992. 

7. ROUBELAKIS-ANGELAKIS, K., A. Molecular Biology & Biotechnology of 

the Grapevine. Kluwer Academic Pub., 2001. 

8. TAIZ, L., ZEIGER, E. Physiologie der Pflanzen. Spektrum Akademischer 

Verlag, Heidelberg, 2000. 

9. WEAVER, R.J. Grape Growing. John Willey & Sons, 1976. 

10. WHITE, R.E., Soils for Fine Wines, Oxford University Press. 2003. 
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ΣΜΖΜΑ: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-31 Βζμπδιεία ΜΓΤ 2 3 5 135 5.5 

ΣΟ-32 Δδαθμηθζιαηζηυ φζηδια & Άιπεθμξ ΜΔΤ 2 2 4 120 4.5 

ΣΟ-33 Πνχηεξ  Ύθεξ Αθημμθμφπςκ Πμηχκ ΜΔΤ 2 2 4 120 4.5 

ΣΟ-34 Φοζζηέξ Γζενβαζίεξ ΜΔΤ 3 2 5 165 6.5 

ΣΟ-35 φζηαζδ & Ακάθοζδ Γθεοηχκ ηαζ Οίκςκ ΜΔ 2 4 6 150 5.5 

ΣΟ-36 Ανπέξ Οζημκμιζηήξ Δπζζηήιδξ ΓΟΝΑ 2 - 2 90 3.5 

 6 ιαεήιαηα ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ  13 13 26 780 30 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Βηνρεκεία 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-31 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΓΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 5 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ απμζημπεί κα ηαηαζηήζεζ ημκ θμζηδηή ζηακυ κα 

ηαηακμεί ηζξ ααζζηέξ αζμπδιζηέξ έκκμζεξ. 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ απμζημπεί κα ηαηαζηήζεζ ημκ θμζηδηή ζηακυ 

κα εθανιυγεζ αζμπδιζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ ιέηνδζδ πνμσυκηςκ ηδξ αθμμθζηήξ 

γφιςζδξ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σα αζμθμβζηά ιαηνμιυνζα: Τδαηάκεναηεξ, πνςηεΐκεξ, θζπμεζδή, κμοηθεσηά μλέα. 

Ανπέξ Βζμεκενβδηζηήξ. 

Έκγοια: Μδπακζζιυξ ηαηάθοζδξ, ελεζδίηεοζδ, ηαλζκυιδζδ. 

Αθθμζηενζηά έκγοια. 

οκέκγοια ηαζ πνμζεεηζηέξ μιάδεξ. 

Ο ιεηααμθζζιυξ. Σα ζηάδζα ημο ιεηααμθζζιμφ. 

Μεηααμθζζιυξ οδαηακενάηςκ. Μδπακζζιμί ακαπκμήξ ηαζ γφιςζδξ. 

Δίδδ γοιχζεςκ: αθημμθζηή γφιςζδ, βαθαηηζηή γφιςζδ, αηεθείξ μλεζδχζεζξ. 

Μεηααμθζζιυξ πνςηεσκχκ. Ακηζδνάζεζξ αιζκμλέςκ, αζμζφκεεζδ πνςηεσκχκ. 

Μεηααμθζζιυξ θζπμεζδχκ. α – μλείδςζδ θζπανχκ μλέςκ. 

Γμιή ηαζ ζδζυηδηεξ ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ. 
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Ζ θςημζφκεεζδ: θςηεζκέξ ηαζ ζημηεζκέξ ακηζδνάζεζξ ηδξ θςημζφκεεζδξ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκμκηαζ αζηήζεζξ πάκς ζηδκ 

θεζημονβία ηςκ εκγφιςκ ηαζ ηδκ πνήζδ ημοξ ζηδκ Οζκμθμβία ηαεχξ ηαζ αζηήζεζξ πμο 

ενεοκμφκ πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. 

  

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 Καηακμμφκ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο δζέπμοκ ηζξ αζμπδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζηα 

γχκηα ηφηηανα. 

 Δλεηάγμοκ ιε αζμπδιζηέξ ιεευδμοξ ηδκ επίδναζδ δζαθυνςκ παναβυκηςκ 

ζηδκ πμνεία ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. 

 Υνδζζιμπμζμφκ αζμπδιζηέξ ηαζ εκγοιζηέξ ιεευδμοξ πνμζδζμνζζιμφ δζαθυνςκ 

πνμσυκηςκ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ.  

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. L. Stryer: Βζμπδιεία. Πακ.Δηδυζεζξ Κνήηδξ (1997)  

Ξελόγισζζε: 

1. P. Karlson: Biochemie. Thieme Verlag (1994) 

2. A. Lehninger: Principles of Biochemistry. De Gruyter New York (2004). 

3. L. Usseglio – Tomasset: Chimie oenologique. Technique et 

Documentation – Lavoisier. (1995). 

4. G. Wuerdig (ed.): Chemie des Weines.Ulmer Verlag (1989). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δδαθν - θιηκαηηθό ύζηεκα θαη Άκπεινο 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-32 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί κα ιεηαδχζεζ ζημκ ζπμοδαζηή ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ ηαζ 

έκκμζεξ πμο εα ημκ ηαηαζηήζμοκ ζηακυ κα ιεθεηά ηα εδαθμηθζιαημθμβζηά δεδμιέκα 

ιζαξ πενζμπήξ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβεί ηδ δοκαιζηυηδηα ηαζ ηδκ 

ηαηαθθδθυηδηα αοηήξ βζα ηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ παναβςβή ορδθήξ 

πμζυηδηαξ πνμσυκηςκ. 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Μεηεσξνινγία: Γμιή ηαζ δοκαιζηή ηδξ αηιυζθαζναξ. Φαζκμιεκμθμβία. 

Κίκδζδ  αηιμζθαζνζηχκ ιαγχκ. Γδιζμονβία παιδθχκ ηαζ ορδθχκ. Μέηςπα 

ηαζ οθέζεζξ. Οζ ιεηεςνμθμβζηέξ ιεηααθδηέξ αηηζκμαμθία, αέναξ, εενιμηναζία, 

οβναζία, άκειμξ ηαζ οεηυξ. Μεηααμθή αηιμζθαζνζηήξ ζφζηαζδξ. Ρφπακζδ 

αηιυζθαζναξ. Αβνμιεηεςνμθμβζημί ηαζ ηθζιαηζημί ζηαειμί. Μεηεςνμθμβζηά 

υνβακα ηαζ παναηδνήζεζξ εενιμηναζίαξ, οβναζίαξ, ηαπφηδηαξ ελάηιζζδξ, 

δθζμθάκεζαξ, κέθςζδξ, δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, φρμοξ οδνμαπμεέζεςκ, 

αανμιεηνζηήξ πίεζδξ, έκηαζδξ ηαζ δζεφεοκζδξ ακέιμο. Δπελενβαζία 

δεδμιέκςκ. Γεκζηά πενί ηθίιαημξ. Σφπμζ ηθζιαηζηχκ γςκχκ. Κθίια Δθθάδμξ. 

Μεηααθδηυηδηα ηθίιαημξ. Μαηνμ- ηαζ ιζηνμηθίια εκυξ αιπεθχκα. 

 Δδαθνινγία: Δδάθδ ηαζ δ ελέθζλδ ημοξ. Ηζημνζηή ακαζηυπδζδ. Δδαθζηά 

ζοζηήιαηα. Δδαθμβέκεζδ. Γδιζμονβία ηαζ ζοβηνυηδζδ εδαθχκ. διακηζηά 

ιέηαθθα ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημοξ. Βαζζηά ζοζηαηζηά εδαθχκ. Δδαθζηή δζάανςζδ. 

Κμηημιεηνζηή ζφζηαζδ εδαθχκ. Κμηημιεηνζηά ηθάζιαηα ηαζ θοζζηυξ ημοξ 

νυθμξ. Κθάζεζξ ημηημιεηνζηήξ ζφζηαζδξ ημο εδάθμοξ. Ονοηημθμβζηή 

ζφζηαζδ εδαθχκ. Πνςημβεκή μνοηηά: δμιή, θοζζηέξ – πδιζηέξ ζδζυηδηεξ, 

απμζάενςζδ. Γεοηενμβεκή μνοηηά: δμιή, θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ 

ανβζθθμπονζηζηχκ μνοηηχκ, μλείδζα – οδνμλείδζα ζζδήνμο, ανβζθίμο, 

οδαημδζαθοηά μνοηηά. Δδαθζηή εκενβεζαηή ηαζ οδαηζηή δζαπείνζζδ. 

Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ εδαθχκ ηαζ δ επίδναζδ ημοξ ζηδ θοζζμθμβία ηδξ 

αιπέθμο. Βαειυξ ημνεζιμφ ιε αάζεζξ. Ζθεηηνζηυ δοκαιζηυ Ε, Θνυιαςζδ 
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ημθθμεζδχκ. Ολφηδηα εδάθμοξ ηαζ ζδιαζία ηδξ βζα ηδκ αιπεθμηαθθζένβεζα. 

Βεθηίςζδ υλζκςκ εδαθχκ. Ροειζζηζηή ζηακυηδηα εδάθμοξ. Γζάανςζδ 

εδάθμοξ. ηαεενυηδηα θάζεςκ. Ακηαθθαβή ηαζ πνμζνυθδζδ ζυκηςκ. 

Ονβακζηή φθδ εδάθμοξ. Υμοιζηέξ – μνβακμιεηαθθζηέξ εκχζεζξ. 

Ανβζθμπμοιζηά ζφιπθμηα. διαζία μνβακζηήξ φθδξ. Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ 

εδάθμοξ: δμιή, πμνχδεξ, αεθηίςζδ δμιήξ, εδαθζηυ δζάθοια ηαζ 

δθεηηνμθφηεξ, εενιμηναζία εδάθμοξ ηαζ ζδιαζία ηδξ. Μμνθμθμβία εδάθμοξ: 

εδαθζηή ηαηακμιή, πνχια εδάθμοξ, εδαθμηαηακμιή ηαζ πενζβναθή, εδαθζημί 

μνίγμκηεξ ηαζ επίπεδα. Σαλζκυιδζδ εδαθχκ. Σάλεζξ εθθδκζηχκ εδαθχκ. 

Υανημβνάθδζδ ηαζ πενζβναθή πανημβναθζηχκ ιμκάδςκ. Γεκζηά πενί 

βμκζιυηδηαξ εδαθχκ. Πνμζδζμνζζιυξ βμκζιυηδηαξ. Κφνζα ενεπηζηά ζημζπεία: 

άγςημ, θχζθμνμξ, ηάθζμ, αζαέζηζμ, ιαβκήζζμ ηαζ ζπκμζημζπεία. ημζπεία 

θζπαζιαημθμβίαξ. 

 Οηθνινγία: Οζημθμβία εδαθχκ. Οζημζοζηήιαηα. ηαεενυηδηα 

μζημζοζηδιάηςκ. Οζημθμβία αβνμφ ηαζ αιπεθχκα. Ονβακζζιμί εδαθχκ. 

Αλζμθυβδζδ ηαζ εηηίιδζδ εδαθχκ. Πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ ηαζ επίδναζή 

ημοξ ζημοξ μνβακζζιμφξ. 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Κμηημιεηνζηή ζφζηαζδ εδαθχκ. 

 Ονοηημθμβζηή ζφζηαζδ εδαθχκ. 

 Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ εδαθχκ. 

o Γμιή εδάθμοξ. 

o Πμνχδεξ εδάθμοξ. 

 Υδιζηέξ ζδζυηδηεξ εδαθχκ. 

 Βαειυξ ημνεζιμφ ιε αάζεζξ. 

 Ζθεηηνζηυ δοκαιζηυ Ε. 

 Ολφηδηα εδάθμοξ. 

 Ροειζζηζηή ζηακυηδηα εδάθμοξ. 

 Ακηαθθαβή ηαζ πνμζνυθδζδ ζυκηςκ. 

 Ονβακζηή φθδ εδάθμοξ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ βμκζιυηδηαξ. 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

1. Γκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ηδξ ιεηεςνμθμβίαξ, έηζζ χζηε κα 

είκαζ ζε εέζδ  κα ιεθεηά ημοξ δζαθυνμοξ ιεηεςνμθμβζημφξ ηαζ 

ηθζιαημθμβζημφξ πανάβμκηεξ ιζαξ πενζμπήξ πμο επζδνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

αιπέθμο. 
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2. Γκςνίγμοκ ηα ααζζηά ζοζηαηζηά ηαζ ηζξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ θοζζημπδιεία 

ηςκ εδαθχκ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα οπμθμβίγεζ ηζξ ακάβηεξ εκυξ 

αιπεθχκα ζε ενεπηζηά ζημζπεία ηαζ κενυ. 

3. Γκςνίγμοκ ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ ηαζ ηα ζφβπνμκα υνβακα πμο 

εθανιυγμκηαζ ζηδ ιεηεςνμθμβία, έηζζ χζηε κα είκαζ ζηακμί κα εηηεθμφκ ηαζ κα 

αλζμθμβμφκ ηζξ ιεηεςνμθμβζηέξ ιεηνήζεζξ ζ’ έκακ αιπεθχκα. 

4. Ονβακχκμοκ ηαζ κα πναβιαημπμζμφκ δεζβιαημθδρία εδαθζηχκ δεζβιάηςκ ζ’ 

έκακ αιπεθχκα ηαεχξ κα εηηεθμφκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ααζζηχκ εδαθζηχκ ακαθφζεςκ. 

  

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. ΚΑΛΤΒΑ Γ. (2003): Δδαθνινγία – Αμηνιόγεζε εδαθώλ, ηνπνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη θξαζί. Δηδυζεζξ ΗΧΝ, Αεήκα, ISBN 960-411-336-4. 

2. ΜΖΣΗΟ, Η.Κ. (2001): Δδαθνινγία. Δηδυζεζξ ZYMEL, Αεήκα, ISBN 960-

7116-18-6. 

3. ΠΑΥΑΛΗΓΖ ΥΡ. (2005): Δδαθνινγία – Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

Δηδυζεζξ Έιανομ, Αεήκα, ISBN 960-8002-38-9. 

Ξελόγισζζε: 

4. GLADSTONES, J.(2000): “Viticulture and Environment”, Winetitles 

Australia, ISBN 1875130128. 

5. ASHMAN M.R., PURI G. (2000): “Essential Soil Science: A Clear and 

Concise Introduction to Soil Science”. Blackwell Publishing, ISBN 

0632048859, 9780632048854. 

6. HARPSTEAD M.I., SAUER T.J., BENNETT W.F (2001): “Soil Science 

Simplified”, Blackwell Publishing, ISBN 0813829429, 9780813829425. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Πξώηεο Ύιεο Αιθννινύρσλ Πνηώλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-33 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηαζηήζεζ ημκ ζπμοδαζηή ζηακυ κα ηαηακμήζεζ ηδ 

ζφζηαζδ, ηζξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηαζ εθέβπμο ηςκ πνχηςκ οθχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ ιε έιθαζδ 

ζε αοηά πμο πανάβμκηαζ απυ ηαεανή αζεοθζηή αθημυθδ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. ΑΛΚΟΟΛΖ ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ. Ονμθμβία, πνήζδ, πδιζηή ζφζηαζδ, οπμθμβζζιμί 

ιίλδξ αθημμθμφπςκ δζαθοιάηςκ. Μέεμδμζ πνμζδζμνζζιμφ ζαηπάνςκ πνχηςκ 

οθχκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΘΑΡΖ ΑΗΘΤΛΗΚΖ ΑΛΚΟΟΛΖ ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ. 

Διπθμοηζζιυξ οδνμαθημμθζημφ δζαθφιαημξ, δζάηνδημζ δίζημζ, ηθαζιαηζηή 

απυζηαλδ δοαδζηχκ ιζβιάηςκ ζε ζηήθεξ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ. 

3. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΑΞΖ. Τπμθμβζζιμί, νμή φθδξ ζε ηάεε 

δίζημ, οπμθμβζζιυξ ανζειμφ δίζηςκ ηδξ απμζηαηηζηήξ ζηήθδξ. Δλζζχζεζξ ηαζ 

πάναλδ βναιιχκ θεζημονβίαξ. 

4. ΤΝΔΥΖ ΑΠΟΣΑΞΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΣΡΗΩΝ ΣΖΛΩΝ. Πενζβναθή ζηδθχκ, 

θεζημονβία, πνμσυκηα. 

5. ΑΠΟΣΑΞΖ ΤΠΟ ΚΔΝΟ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΔΞΗ ΣΖΛΩΝ. Πενζβναθή ζηδθχκ, 

θεζημονβία, πνμσυκηα. 

6. ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ ΑΛΚΟΟΛΖ. Παναβςβή απυθοηδξ αθημυθδξ, ζοκεεηζηή 

αθημυθδ, αθημυθδ απυ ηοηηανίκδ. 

7. ΥΤΜΟΗ ΦΡΟΤΣΩΝ. Δηπφιςζδ θνμφηςκ, ακαηαεανζζιυξ βθεφημοξ 

ζηαθοθήξ, ζοιπφηκςζδ ποιμφ θνμφηςκ. Μδπακήιαηα παναβςβήξ. 

8. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΕΤΜΖ. Σεπκμθμβία παναβςβήξ γφιδξ. Μδπακμθμβζηυξ 

ελμπθζζιυξ βζα ηδκ παναβςβή γφιδξ. 
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9. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΕΤΜΩΔΗ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΛΚΟΟΛΖ. 

Αοευνιδηεξ γοιχζεζξ. Εοιχζεζξ ιε πνμζεήηδ γφιδξ. οκεπείξ γοιχζεζξ. 

Βζμιδπακζηυξ ελμπθζζιυξ. 

10. ΣΑΦΗΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΛΚΟΟΛΖ ΑΠΟ ΣΑΦΗΓΑ. Ξήνακζδ ιε ζημπυ 

ηδκ παναβςβή ζηαθίδαξ. Δηγαπάνςζδ ζηαθίδαξ. Γελαιεκέξ εηζαπάνςζδξ. 

11. ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ, ΣΔΤΣΛΑ. Υδιζηή ζφζηαζδ ποιμφ γαπανμηάθαιμο, 

ηεφηθςκ. Μδπακήιαηα εηζαπάνςζδξ. 

12. ΕΑΥΑΡΖ ΜΔΛΑΑ. Σεπκμθμβία παναβςβήξ ηαεανήξ γάπανδξ. Παναβςβή 

ηαζ ζφζηαζδ ιεθάζαξ. Σεπκμθμβία γφιςζδξ ιεθάζαξ. 

13. ΑΜΤΛΟΤΥΔ ΤΛΔ. φζηαζδ ηαζ δμιή αιφθμο. Κνζεάνζ, ανααυζζημξ, 

παηάηα. Σεπκμθμβία οδνυθοζδξ ηαζ γφιςζδξ αιοθμφπςκ πνχηςκ οθχκ. 

14. ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΗΘΔΡΗΩΝ ΔΛΑΗΩΝ. Παναβςβή αζεένζςκ εθαίςκ απυ δζάθμνα 

ιένδ θοηχκ. Μδπακήιαηα παναθααήξ αζεένζςκ εθαίςκ. Λζπανέξ φθεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πμημπμζία. 

15. ΑΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ, ΤΣΑΣΗΚΑ. Υδιζηή ζφζηαζδ ηςκ αζεένζςκ 

εθαίςκ. Ακδευθδ ηαζ παναβςβή μφγμο. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. ΑΡΩΜΑΣΗΚΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΟΤΕΟΤ. Γθοηάκζζμ αζηενμεζδέξ ημνίακδνμξ. 

Παναθααή ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ ακδευθδξ. 

2. ΑΗΘΤΛΗΚΖ ΑΛΚΟΟΛΖ. Τπμθμβζζιμί έκοδνδξ, άκοδνδξ. 

3. ΑΗΘΔΡΗΑ ΔΛΑΗΑ. Μέηνδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ανςιαηζηχκ μοζζχκ ζε 

αζεένζα έθαζα ιε απυζηαλδ, ιε αένζμ πνςιαημβναθία. 

4. ΒΔΡΜΟΤΣ. Ανςιαηζηέξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβή 

αενιμφη. Γζαδζηαζία εηπφθζζδξ, ακάιζλδξ. 

5. ΣΔΤΣΛΑ, ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ. Τδνυθοζδ ηαζ γφιςζδ ιεθάζαξ. Παναβςβή 

ηαναιεθμπνχιαημξ. 

6. ΒΤΝΟΠΟΗΖΖ. Παναβςβή αφκδξ απυ ηνζεάνζ. 

7. ΑΜΤΛΟΤΥΔ ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ. Κνζεάνζ, ανααυζζημξ, νφγζ. Γζαθοημπμίδζδ, 

ζαηπανμπμίδζδ υλζκδ ηαζ εκγοιαηζηή, πμθημπμίδζδ, γφιςζδ. 

8. ΑΛΛΔ ΑΡΩΜΑΣΗΚΔ ΤΛΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ. 

Άνηεοεμξ (ηγζκ), ηφιζκμ (αημοααίη). 

9. ΣΑΦΗΓΑ, ΣΑΦΤΛΗΑ. Παναθααή ζαηπάνςκ απυ ημνζκεζαηή ηαζ 

ζμοθηακίκα. Οζκμπμίδζδ ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή απμζηαβιάηςκ, 

απμζηάβιαημξ ζηαθοθήξ. 

10. ΦΡΟΤΣΑ. Δηπφιςζδ θνμφηςκ. Εφιςζδ πανμοζία ζηενεχκ. 

11. ΛΗΚΔΡ. Λζηέν ιε εηπφθζζδ (ππ ιέκηα) ηαζ θζηέν ιε απυζηαλδ (ππ πμνημηάθζ). 

12. ΚΡΔΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ. Παναβςβή θζηέν ιε αάζδ ηδκ ηνέια βάθαηημξ. 
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13. ΜΔΣΡΖΖ ΑΚΥΑΡΩΝ ΚΑΗ ΑΚΥΑΡΟΤΥΔ ΤΛΔ. Μέηνδζδ ζε ζηαθίδα, 

ιεθάζα. 

14. ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΑΛΚΟΟΛΖ. Δκυνβακμζ ιέεμδμζ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ 

ηαεανήξ αθημυθδξ. 

15. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΘΑΡΖ ΑΛΚΟΟΛΖ. Υδιζηέξ ακαθφζεζξ 

πμζμηζημφ εθέβπμο ηδξ ηαεανήξ αθημυθδξ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

1. Γκςνίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ  επελενβαζίαξ ηςκ ζαηπανμφπςκ 

πνχηςκ οθχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηαεανήξ αζεοθζηήξ 

αθημυθδξ. 

2. Μπμνμφκ κα ενβαζημφκ ζε ιμκάδεξ παναβςβήξ ηαεανήξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ 

βεςνβζηήξ πνμέθεοζδξ ηυζμ ζημ ηιήια γοιχζεςκ υζμ ηαζ ζημ ηιήια 

δζφθζζδξ. 

3. Γκςνίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ παναβςβήξ ηςκ οθχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ ανςιαηζζιυ ηαζ βθφηακζδ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

4. Γκςνίγμοκ ηζξ ιεευδμοξ πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ πμζμηζημφ εθέβπμο ηςκ 

ζαηπανμφπςκ ηαζ αιοθμφπςκ πνχηςκ οθχκ, ηδξ ηαεανήξ αζεοθζηήξ 

αθημυθδξ. 

5. Γκςνίγμοκ ηζξ ιεευδμοξ πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ πμζμηζημφ εθέβπμο, 

ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ βθοηακηζηχκ ηαζ πνςζηζηχκ μοζζχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πμημπμζεία. 

6.  Δλαζθαθίγμοκ ηζξ επζεοιδηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ μνβακμθδπηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηςκ εκδζαιέζςκ πνμσυκηςκ ηαηά ηδκ 

παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηαζ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ. 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Α. Σζαηίνδ – «Πμημβναθία» Δηδυζεζξ Φφπαθμο,2007. 

2. Mc Cabe, Smith «Βαζζηαί θοζζηαί δζενβαζίαζ πδιζηήξ ιδπακζηήξ», 

Σεπκ. Δπζι. 1971. 

3. Α. Σζαηίνδ «διεζχζεζξ Δνβαζηδνίμο Πνχηεξ φθεξ αθημμθμφπςκ 

πμηχκ» ΣΔΗ. 

 

Ξελόγισζζε: 
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1. K. Jacques “Le Alcohol Textbook” 1999. 

2. N.J. Elizabeth N.J. “Perfume and Flavor Materials of Natural Origin”, 

1960. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Φπζηθέο Γηεξγαζίεο 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-34 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Μηθηό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ ηαζ ηεπκζηχκ βζα ηδ 

ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ δζενβαζζχκ υπςξ: ααζζημί κυιμζ, ζζμγφβζα ιάγαξ ηαζ εκένβεζαξ, 

νοειμί ιεηαθμνάξ, δζαζηάζεζξ, ζοζηήιαηα ιμκάδςκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Δζζαβςβή  (Μμκάδεξ ηαζ δζαζηάζεζξ, ζζμγφβζα ιάγαξ ηαζ εκένβεζαξ). 

2. ηαηζηή – Γοκαιζηή ζοιπενζθμνά ηςκ νεοζηχκ (Βαζζηέξ ανπέξ ηδξ νμήξ ηςκ 

νεοζηχκ). 

3. Ρμή νεοζηχκ ζε επζθάκεζεξ ηαζ αβςβμφξ (Ρμή πμθοθαζζηχκ ιζβιάηςκ). 

4. Άκηθδζδ ηαζ ακάιζλδ. 

5. Βαζζηέξ ανπέξ ηαζ κυιμζ ηδξ Θενιμδοκαιζηήξ ηαζ ηδξ ροπμιεηνίαξ. 

6. Μεηαθμνά εενιυηδηαξ. 

7. Δκαθθάηηεξ. 

8. Δλάηιζζδ – Απυζηαλδ. 

9. Δηπφθζζδ – Πνμζνυθδζδ. 

10. Απμννυθδζδ – Γζφβνακζδ. 

11. Ξήνακζδ. 

12. Γζαπςνζζιμί ιε ιειανάκδ – Κνοζηάθθςζδ. 

13. ςιαηζδζαηά ζηενεά. 

14. Κμζηίκδζδ – Καείγδζδ. 

15. Γζήεδζδ – Φοβμηέκηνζζδ – Δπίπθεοζδ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Φοπνμιεηνζηή άζηδζδ. 

i. Υνήζδ ροπνμιεηνζημφ πάνηδ ηαζ ροπνμιέηνμο ηφπμο 

ζθεκδυκαξ. 

ii. Τπμθμβζζιυξ ηδξ ροηηζηήξ ζζπφξ ημο ελαηιζζηή ημο 

ενβαζηδνίμο. 

iii. Τπμθμβζζιυξ ημο νοειμφ απμννυθδζδξ ηδξ οβναζίαξ ζε 

λδνακηήνα νεφιαημξ αένα. 

2. Δκαθθάηηεξ: Μέηνδζδ ημο ζοκμθζημφ ζοκηεθεζηή ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ηαζ 

ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ζε εκαθθάηηδ ζςθήκα/ ζςθήκα. 

3. Πνμζνυθδζδ. 

4. Κμζηίκζζδ. 
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5. Γζήεδζδ. 

6. Ξήνακζδ – αθοδάηςζδ πνμσυκηςκ. 

7. Δλάηιζζδ απθμφ ηάεεημο ζςθήκα απθήξ εκένβεζαξ. 

8. Μεθέηδ ιμκμαάειζαξ θοβμηεκηνζηήξ ακηθίαξ. 

9. Ακάηηδζδ ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ ποιμφ ιε απυζηαλδ. 

10. Δλζζχζεζξ ηζκήζεςξ ζςιαηζδίςκ ζηενεχκ εκηυξ νεοζηχκ. 

11. Μεηαθμνά εενιυηδημξ  ηαηά ηδκ ελακαβηαζιέκδ νμή αένμξ εκηυξ ζςθήκμξ. 

12. Δηπφθζζδ. 

13. Φοβμηέκηνδζδ. 

14. Ρμή νεοζηχκ. 

i. Τπμθμβζζιυξ ηδξ μβημιεηνζηήξ πανμπήξ νεοζημφ – 

Βαειμθυβδζδ νμμιέηνμο. 

ii. Μέηνδζδ ηςκ ημπζηχκ ηαζ βναιιζηχκ απςθεζχκ ηαηά ιήημξ 

ιζαξ νμσηήξ βναιιήξ. 

15. Ηλςδμιεηνία. 

i. Δφνεζδ ηςκ νεμθμβζηχκ ζηαεενχκ ημο εηεεηζημφ κυιμο ηςκ 

Ostwald – de Waele ιε ηδ πνήζδ ημο ζλςδμιεηνζημφ 

Brookfield. 

ii. Μέηνδζδ ζπεηζημφ ζλχδμοξ ιε ημ ζλςδυιεηνμ Ostwald ζε 

δζάθμνεξ εενιμηναζίεξ. 

iii. Μέηνδζδ ημο δοκαιζημφ ζλχδμοξ ιε εθεφεενδ πηχζδ 

ζθαζνζδίςκ. 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα εθανιυγμοκ ηζξ ανπέξ 

ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ηςκ θοζζηχκ δζενβαζζχκ ζηζξ ζοκήεεζξ πναηηζηέξ, πμο αθμνμφκ ζε: 

 Μδπακζηή ηςκ νεοζηχκ. 

 Μεηαθμνά εενιυηδηαξ. 

 Γζενβαζίεξ ζε ζςιαηζδζαηά ζηενεά. 

βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ελμπθζζιμφ ηςκ μζκμπμζείςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ αζμιδπακζχκ 

αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 
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1. Α. Λαιπνυπμοθμξ, η. Ακέζηδξ «Μδπακζηέξ ηαζ εενιζηέξ δζενβαζίεξ 

ηςκ ηνμθίιςκ, Θεςνία», Δηδ. ΠΤΛΔ 2005. 

2. Α. Λαιπνυπμοθμξ, η. Ακέζηδξ «Μδπακζηέξ ηαζ εενιζηέξ δζενβαζίεξ 

ηςκ ηνμθίιςκ – Δνβαζηδνζαηυ Δβπεζνίδζμ», Δηδ. ΠΤΛΔ 2005. 

3. W.L. McCabe, J.C. Smith and P. Harriott «Βαζζηέξ Φοζζηέξ Γζενβαζίεξ 

Μδαπακζηήξ, 6δ έηδ.»,  Δηδ.Σγζυθα 2003. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. R.H. Perry and D. Green “Perry’s Chemical Engineers Handbook, 8th 

ed.”, Mc Graw Hill International Editions 2007. 

2. P. Mafart, E. Beliard “Génie industriel alimentaire, tomes 1+2”, Dunod 

2004. 

3. G. Saravakos & al: “Handbook of food processing equipment”, Kluwer 

Academics 2003. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ύζηαζε & Αλάιπζε Γιεπθώλ θαη Οίλσλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-35 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 6 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 4) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Μέζα απυ ημ εεςνδηζηυ ημιιάηζ ημο ιαεήιαημξ αοημφ μζ ζπμοδαζηέξ εα 

ελμζηεζςεμφκ ζε αάεμξ ιε ηδκ ζδζαίηενα πμθφπθμηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ βθεοηχκ ηαζ 

ηςκ μίκςκ. 

Θα ηαηακμήζμοκ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηυζμ ηδξ ηάεε πδιζηήξ έκςζδξ ή 

μιάδαξ εκχζεςκ λεπςνζζηά υζμ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ 

δζάθμνςκ εκχζεςκ ή μιάδςκ εκχζεςκ ιεηαλφ ημοξ. 

Μέζα απυ ηδκ ααεφηενδ βκχζδ αοημφ ημο ιαεήιαημξ μζ ζπμοδαζηέξ εα ιπμνέζμοκ 

κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ μζκμπμζήζεζξ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα πνμηνίκμοκ – ή ακηίεεηα 

απμηνέρμοκ – ηδκ ζφκεεζδ ή ηαζ ηδκ έηθναζδ επζεοιδηχκ ή ακεπζεφιδηςκ πδιζηχκ 

εκχζεςκ ακηίζημζπα. 

Θα απμηηήζμοκ πανάθθδθα ηδκ ζηακυηδηα κα ακηζθαιαάκμκηαζ, ιέζα απυ ηδκ πδιζηή 

ζφζηαζδ εκυξ μίκμο, ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ ζζημνζηυ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ 

μνβακμθδπηζηή ακηαπυηνζζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο μίκμο. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Όλζκδ ζφζηαζδ ηςκ βθεοηχκ & μίκςκ. Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ μλφηδηαξ. Ζ 

έκκμζα ημο pH ηαζ μζ εθανιμβέξ ηδξ. Πηδηζηή μλφηδηα. Οίκςκ. 

2. Σα μνβακζηά μλέα ηςκ βθεοηχκ & μίκςκ. Σα ααζζηά μνβακζηά μλέα. Ο 

ιδπακζζιυξ ηνοζηάθθςζδξ & ηαηααφεζζδξ ηςκ αθάηςκ ημο ηνοβζημφ μλέμξ. 

3. Οζ αθημυθεξ ηαζ άθθεξ πηδηζηέξ εκχζεζξ. Ζ αζεοθζηή αθημυθδ. Άθθεξ απθέξ 

αθημυθεξ. Οζ πμθουθεξ. Σα θζπανά μλέα. Οζ εζηένεξ. Οζ αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ & 

θαηηυκεξ. 

4. Σα ζάηπανα. Γθοηυγδ ηαζ Φνμοηηυγδ. Σα άθθα ζάηπανα. Οζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ 

ηςκ ζαηπάνςκ. Σα πανάβςβα ηςκ ζαηπάνςκ. Οζ ελςηοηηανζημί 

πμθοζαηπανίηεξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

5. Κμθθμεζδή ιεβαθμιυνζα βθεφημοξ. Πδηηίκεξ ηαζ πμθογαπανίηεξ. Πδηηζκμθοηζηά 

έκγοια. 

6. Οζ αγςημφπεξ εκχζεζξ. Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημο Αγχημο ζηα βθεφηδ ηαζ ημοξ 

μίκμοξ. Σα αιζκμλέα. Οζ πνςηεΐκεξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημο πνςηεσκζημφ 

εμθχιαημξ. Βζμθμβζηέξ αιίκεξ. 

7.  Σα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά. Ζ θφζδ, μ παναηηήναξ ηαζ μ ζδζυηδηεξ πμο 

μθείθμκηαζ ζηδκ δμιή ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ. 

8. Ακεμηοάκεξ ηαζ ηακίκεξ ηςκ ενοενχκ μίκςκ. Ζ αζμζφκεεζδ ηςκ ακεμηοακχκ 

ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ςνίιακζδξ ηςκ ζηαθοθζχκ. Ζ εηποθζζιαηζηυηδηα ηςκ 

ακεμηοακχκ ηαζ ηςκ ηακζκχκ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ. 

9. Υδιζηέξ ηαζ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ακεμηοακχκ ηαζ ηςκ ηακζκχκ. Οζ 

πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ εκχζεςκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ηαζ 

παθαίςζδ ηςκ μίκςκ. Σμ πνχια ηςκ μίκςκ. Ζ ηαηααφεζζδ ηςκ πνςζηζηχκ 

μοζζχκ & δ ζηαεενυηδηα ημο πνχιαημξ ηςκ ενοενχκ μίκςκ. 

10. Ο εεζχδδξ ακοδνίηδξ ζηα βθεφηδ ηαζ ζημοξ μίκμοξ. Μμνθέξ εεζχδμοξ. πέζδ 

ηςκ ιμνθχκ εεζχδμοξ ιε ημ pH ημο μίκμο. 

11. Ακυνβακα ζοζηαηζηά βθεοηχκ & μίκςκ. Σμ ζηενευ οπυθεζιια. Ζ ηέθνα. Σα 

ακζυκηα. Σα ηαηζυκηα. 

12. Ο ζίδδνμξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημο εμθχιαημξ ζζδήνμο. Ο παθηυξ ηαζ μ 

ιδπακζζιυξ ημο εμθχιαημξ παθημφ. Σα αανέα ιέηαθθα. 

13. Οζ εκχζεζξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηα πνςημβεκή – πμζηζθζαηά – ανχιαηα. Σα 

ηενπέκζα. Σα πανάβςβα C 13. Οζ ιεεμλο – ποναγίκεξ. Οζ εκχζεζξ εείμο. Ζ 

ελέθζλδ ηςκ πνςημβεκχκ ανςιάηςκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ηαζ παθαίςζδ ηςκ 

μίκςκ. 

   

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
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1. Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ποηκυηδηαξ ζε βθεφηδ ηαζ μίκμοξ. Μέεμδμζ: οκήεδξ 

(ποηκυιεηνα) ηαζ Ακαθμνάξ (Λφηδεμξ), οπμθμβζζιυξ γαπάνςκ απυ ιέηνδζδ 

ηδξ ποηκυηδηαξ. 

2. Ακαθοηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ακαβχκηςκ γαπάνςκ: α) ιέεμδμξ Lane – Eynon, 

α) ιέεμδμξ Luff – School. 

3. Πνμζδζμνζζιυξ ηενεμφ Τπμθείιιαημξ ζε βθεφηδ ηαζ μίκμοξ. 

4. Αθημυθεξ Α: Πνμζδζμνζζιυξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ ιε: α) αναζυιεηνα, α) 

Λφηδεμ, β) μλείδςζδ (πδιζηυξ πνμζδζνζζιυξ). 

5. Αθημυθεξ Β: Μεεακυθδ, Ακχηενεξ αθημυθεξ (n – πνμπακυθδ, ζζμαμοηακυθδ, 

αιοθζηή αθημυθδ, ζζμαιοθζηή αθημυθδ), βθοηενυθδ, 2,3 αμοηακμδζυθδ. 

6. Ολέα βθεφημοξ ηαζ μίκμο Α’: Οβημιεηνμφιεκδ ηαζ εκενβυξ μλφηδηα (pH). 

Ονζζιυξ ηαζ ζδιαζία ηδξ πηδηζηήξ μλφηδηαξ ζηα μζκζηά πνμσυκηα. 

7. Ολέα βθεφημοξ ηαζ μίκμο Β’: Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ μλέςκ: ηνοβζηυ, ιδθζηυ ηαζ 

βαθαηηζηυ. 

8. Πνμζδζμνζζιυξ ημο εεζχδμοξ ακοδνίηδ ζηα μζκζηά πνμσυκηα: Α: οκήεδξ 

ιέεμδμξ, Β: Μέεμδμξ ακαθμνάξ (ζοζηεοή εεζχδμοξ). 

9. Φαζκμθζηά ζοζηαηζηά ηςκ μίκςκ. Ακεμηοάκεξ (Υνςιαηζηά παναηηδνζζηζηά). 

Σακκίκεξ, Λμζπά θαζκμθζηά ζοζηαηζηά. 

10. Ακυνβακα ζοζηαηζηά βθεοηχκ ηαζ μίκςκ: Πνμζδζμνζζιυξ ηέθναξ ζημοξ 

μίκμοξ. Αθηαθζηυηδηα ηδξ ηέθναξ. 

11. Αγςημφπα ζοζηαηζηά βθεοηχκ ηαζ μίκςκ. Πνςηεΐκεξ, Αιζκμλέα, Βζηαιίκεξ, 

Βζμθμβζηέξ Αιίκεξ η.θ.π. 

12. Καναμκοθζηέξ εκχζεζξ βθεοηχκ ηαζ μίκςκ: Αηεηαθδετδδ, αηεημίκδ, δζαηεηφθζμ. 

Πνμζδζμνζζιμί: Δκγοιαηζηυξ, Φαζιαημθςημιεηνζηυξ, Αένζμξ 

πνςιαημβνάθμξ. 

13. Δζηένεξ ηςκ μίκςκ. διαζία ηςκ εζηένςκ ζημοξ μίκμοξ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ 

αοηχκ ιε αένζμ πνςιαημβναθία. 

14. Πνςημβεκή ανςιαηζηά ζοζηαηζηά ηςκ μίκςκ: Σενπέκζα. Πνμζδζμνζζιυξ ιε 

αένζμ πνςιαημβνάθμ. 

15. Ανχιαηα παθαίςζδξ. Δκχζεζξ λφθμο, Δοβεκυθδ, Βακζθίκδ. Πνμζδζμνζζιυξ ιε 

αένζμ πνςιαημβνάθμ. 

 

 

 

  ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Γκςνίγμοκ ζε αάεμξ ηδκ πμθφπθμηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ βθεοηχκ ηαζ ηςκ 

μίκςκ. 
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 Καηακμμφκ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηυζμ ηδξ ηάεε πδιζηήξ έκςζδξ ή 

μιάδαξ εκχζεςκ λεπςνζζηά υζμ ηαζ ηδκ ζδιαζία ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ 

δζάθμνςκ εκχζεςκ ή μιάδςκ εκχζεςκ ιεηαλφ ημοξ. 

 Μπμνέζμοκ κα ηαηεοεφκμοκ ηζξ μζκμπμζήζεζξ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα 

πνμηνίκμοκ – ή ακηίεεηα απμηνέρμοκ – ηδκ ζφκεεζδ ή ηαζ ηδκ έηθναζδ 

επζεοιδηχκ ή ακεπζεφιδηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ ακηίζημζπα. 

 Ακηζθαιαάκμκηαζ, ιέζα απυ ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ εκυξ μίκμο, ζημζπεία ζπεηζηά 

ιε ημ ζζημνζηυ, ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ μνβακμθδπηζηή ακηαπυηνζζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο μίκμο. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. ηαονμφθα Κμονάημο – Γναβχκα. «Θέιαηα Οζκμθμβίαξ». Σνμπαθία, 

Αεήκα 1998. 

2. Δοάββεθμξ μοθθενυξ. «Οζκμθμβία. Δπζζηήιδ ηαζ ηεπκμβκςζία». 

Copyright © 1997. 

3. Δοάββεθμξ μοθθενυξ. «Οίκμξ ηαζ Απμζηάβιαηα». Copyright © 1997. 

4. Ανβφνδξ Σζαηίνδξ. «Οζκμθμβία. Απυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί». Δηδυζεζξ 

Φφπαθμξ. Αεήκα 1998. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Pascal Ribéreau – Gayon, Yves Glories, Alain Maujean, Denis 

Dubourdieu. “Traité d’ OEnologie (Vol.2)”. Dunod, Paris 1998. 

2. Ron S. Jackson. “Wine science. Principles and applications”. 

Academic Press, Inc. California, 1994. 

3. Emile Peynaud. “Connaissance et travail du vin”. Dunod, Paris 1981. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-36 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΓΟΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ηζξ 

ακαβηαίεξ εεςνδηζηέξ ανπέξ ηδξ μζημκμιζηήξ επζζηήιδξ ηαζ κα εκζςιαηχκμοκ ηδ 

δζάζηαζή ηδξ ζηδκ ηεπκμθμβζηή εεχνδζή ημοξ, πανάιεηνμ γςηζηή βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ μίκςκ ηαζ 

πμηχκ, κα ειπεδχζμοκ μζ ίδζμζ ημ πναηηζηυ πθαίζζμ ηδξ μζημκμιζηήξ δζάζηαζδξ ηαζ 

ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ, ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζε εέιαηα ιζηνμμζημκμιζηήξ ηαζ 

εθανιμζιέκδξ μζημκμιζηήξ, βζα επζπεζνήζεζξ μίκςκ ηαζ πμηχκ, ηαεχξ ηαζ βζα 

δζαζοκδευιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ημονζζιμφ, πμθζηζζιμφ, πενζαάθθμκημξ – πμζυηδηαξ 

γςήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ εογςίαξ ηαζ κα απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ ζπεηζηά ιε 

επζθεβιέκεξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ μζημκμιζηήξ ακάθοζδξ. 

 

    

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Ακηζηείιεκμ ηδξ μζημκμιζηήξ επζζηήιδξ. Ακάβηεξ, επζεοιίεξ ηαζ αβαεά. Σμ μζημκμιζηυ 

πνυαθδια. Ζ παναβςβή ηςκ αβαεχκ ηαζ μζ ζοκηεθεζηέξ παναβςβήξ. Ζ ζηεκυηδηα 

ηςκ παναβςβζηχκ ζοκηεθεζηχκ. Ζ ηαιπφθδ ηςκ παναβςβζηχκ δοκαημηήηςκ. Σμ 

ηυζημξ εοηαζνίαξ ή εκαθθαηηζηυ ηυζημξ. Καηαιενζζιυξ ηςκ ένβςκ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ. 

Οζ αβμνέξ ηςκ αβαεχκ ηαζ ηςκ ζοκηεθεζηχκ παναβςβήξ. Σμ μζημκμιζηυ ηφηθςια. 

Βαζζηέξ θεζημονβίεξ ημο μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ. Θεςνία ηδξ γήηδζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ – κυιμξ ηδξ γήηδζδξ, ηαιπφθεξ γήηδζδξ, εθαζηζηυηδηεξ  ηδξ γήηδζδξ. 

Θεςνία ηδξ παναβςβήξ. Ο κυιμξ ηδξ πνμζθμνάξ, μ κυιμξ ηςκ ιεηααθδηχκ 

ακαθμβζχκ. Καιπφθεξ πνμζθμνάξ. Κυζημξ παναβςβήξ. Δίδδ ηυζημοξ. 

Βναποπνυκζεξ ηαζ ιαηνμπνυκζεξ ηαιπφθεξ ηυζημοξ. Δθαζηζηυηδηεξ πνμζθμνάξ. 

πδιαηζζιυξ ηςκ ηζιχκ ηςκ αβαεχκ. Μμνθέξ αβμνάξ. Πθήνδξ ακηαβςκζζιυξ ηαζ δ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ηζιχκ ζημκ πθήνδ ακηαβςκζζιυ. Ζ αβμνά ημο ιμκμπςθίμο ηαζ δ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ηζιχκ ζημ ιμκμπχθζμ. Γζαθμνζζιυξ ηζιχκ ζημ ιμκμπχθζμ. Αηεθείξ 

ιμνθέξ αβμνάξ. Σμ μθζβμπχθζμ. Σζιέξ ηαζ παναβςβή ζημ Οθζβμπχθζμ. 
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Μμκμπςθζαηυξ ακηαβςκζζιυξ. Σζιέξ ηαζ παναβςβή ζημ ιμκμπςθζαηυ ακηαβςκζζιυ. 

Μεθέηδ πενζπηχζεςκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Δζζάβμοκ ηζξ μζημκμιζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ κα αλζμθμβμφκ εέιαηα ημο 

αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο άιεζα ή έιιεζα 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζ’ αοηυκ. 

 οιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ εηπυκδζδ ηεπκζημμζημκμιζηχκ ιεθεηχκ ηαζ ζπεδίςκ 

ακάπηολδξ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα, υπςξ ηαζ δζαζοκδευιεκςκ 

δναζηδνζμηήηςκ. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Ison, S., Δζζαβςβή ζηδκ Οζημκμιζηή, Σνίηδ Αββθζηή Έηδμζδ, Δηδυζεζξ 

Κθεζδάνζειμξ, Αεήκα, 2002. 

2. Mankiw, G., Ανπέξ ηδξ Οζημκμιζηήξ, Δηδυζεζξ Σοπςεήης, Αεήκα, 

2003. 

3. Begg, D., Δζζαβςβή ζηδκ Οζημκμιζηή, 2δ Έηδμζδ, Συιμζ Α’ ηαζ Β’, 

Δηδυζεζξ Κνζηζηή, Αεήκα, 2006. 

4. Dermot, McA., Οζημκμιζηή βζα Δπζπεζνδζζαηέξ πμοδέξ, Δηδυζεζξ 

Σοπςεήης, Αεήκα, 2005. 

5. Εζςβάκαξ, Υ., Ανπέξ Μζηνμμζημκμιζηήξ Ακάθοζδξ, Δηδυζεζξ Εήηδ, 

Θεζζαθμκίηδ, 2001. 

6. Αβαπδηυξ, Γ., Δβπεζνίδζμ ηςκ Βαζζηχκ Οζημκμιζηχκ Δκκμζχκ, Ηδία 

Έηδμζδ, Αεήκα, 2004. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Sloman, J. and Hinde, K., Economics for Business, Pearson Education 

Limited, 2006. 

2. Krugman, P., Wells, R., and Craddy, K., Economics, Worth Publishers 

Inc., USA, 2007. 

3. Case, K., and Fair, R., Principles of Economics, Pearson Education 

Limited, 2008. 

ΣΜΖΜΑ: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 
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Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-41 Μζηνμαζμθμβία Οίκςκ ΜΔΤ 3 3 6 180 7.0 

ΣΟ-42 Βζμηεπκμθμβία & Βζμιδπακζηέξ Εοιχζεζξ ΜΔΤ 3 3 6 180 7.0 

ΣΟ-43 Καθθζένβεζα ηδξ Αιπέθμο ΜΔΤ 2 2 4 120 4.5 

ΣΟ-44 Βαζζηέξ Σεπκζηέξ Οζκμπμίδζδξ ΜΔ 3 2 5 165 6.5 

ΣΟ-45 Γζμίηδζδ Πμζυηδηαξ ΜΔΤ 3 - 3 135 5.0 

 5 ιαεήιαηα ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ  14 10 24 780 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Μηθξνβηνινγία Οίλσλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-41 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 
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ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 6 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ απμζημπεί κα ηαηαζηήζεζ ημκ θμζηδηή ζηακυ κα 

ηαηακμεί ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ αθημμθζηή 

γφιςζδ ηαζ ζηζξ αθθμζχζεζξ ηςκ μίκςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ αθημμθζηήξ 

γφιςζδξ. 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ απμζημπεί κα ηαηαζηήζεζ ημκ θμζηδηή ζηακυ 

κα εθανιυγεζ ιζηνμαζμθμβζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ αθημμθζηή γφιςζδ ηαζ ζηζξ 

αθθμζχζεζξ ηςκ μίκςκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Γεκζηά βζα ηζξ γφιεξ. Γζάθμνα βέκδ γοιχκ. 

Ζ ακάπηολδ ηςκ γοιχκ ηαηά ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. 

Ζ αθημμθζηή γφιςζδ. Σα δεοηενεφμκηα πνμσυκηα ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. 

Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. 

Ο ιεηααμθζζιυξ ημο εείμο ζηζξ γφιεξ. 

Οζ γφιεξ Killer. 

Αοευνιδηδ ηαζ εθεβπυιεκδ γφιςζδ. 

Ζ παναβςβή ημο ηναζζμφ ηφπμο Sherry. 

Σα βαθαηηζηά ααηηήνζα ηαζ δ βαθαηηζηή γφιςζδ. 

Ζ ιδθμβαθαηηζηή γφιςζδ. 

Οζ ιζηνμαζαηέξ αθθμζχζεζξ  ηςκ μίκςκ. Αθθμζχζεζξ απυ γφιεξ, βαθαηηζηά ααηηήνζα, 

μλζηά ααηηήνζα. 

Οζ κδιαηχδεζξ ιφηδηεξ. Δπζδνάζεζξ ημο ιφηδηα Botrytis cinerea. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκμκηαζ αζηήζεζξ βζα ηδκ 

απμιυκςζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ημο βθεφημοξ ηαζ ηςκ μίκςκ, βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ 

ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηςκ γοιςηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ αοηχκ, 

ηαεχξ ηαζ αζηήζεζξ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ημοξ ηαζ ημκ ιζηνμαζμθμβζηυ έθεβπμ ηςκ 

μίκςκ. 
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Ακαβκςνίγμοκ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο πναβιαημπμζμφκ ηδκ αθημμθζηή 

γφιςζδ ή ιπμνμφκ κα επζθένμοκ αθθμζχζεζξ ζημοξ μίκμοξ. 

 Γκςνίγμοκ ηζξ αζμπδιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ αοηχκ. 

 Γκςνίγμοκ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. 

 Υνδζζιμπμζμφκ ιζηνμαζμθμβζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ απμιυκςζδ, ηδκ 

ηαθθζένβεζα, ηδκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ αζμπδιζηχκ 

δοκαημηήηςκ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ημο βθεφημοξ ηαζ ηςκ μίκςκ. 

 Γζεκενβμφκ ιζηνμαζμθμβζηυ έθεβπμ ζηα βθεφηδ ηαζ ημοξ μίκμοξ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Α. Καρμπμφθμο, Μζηνμαζμθμβία Οίκςκ (διεζχζεζξ Θεςνίαξ) ΣΔΗ 

ΑΘΖΝΑ (1997). 

2. Αββεθήξ Γεχνβζμξ «Μζηνμαζμθμβία & Μζηνμαζαηή Σεπκμθμβία». 

Δηδυζεζξ ηαιμφθδξ ΑΔ (2007). 

            Ξελόγισζζε: 

3. H.H. Dittrich, M. Grossmann: Mikrobiologie des Weines. Ulmer Verlag 

(2005). 

4. G.H. Fleet (ed): Wine Microbiology and Biotechnology. Harwood 

Academic Publishers (1993) 

5. L. Usseglio – Tomasset: Chimie oenologique. Technique et 

Documentation – Lavoisier (1995). 

6. K.C. Fugelsang: Wine Microbiology. Chapman & Hall (1997). 

7. A.H. Rose & J.S. Harrison (ed.). The Yeasts Vol. 1 – 5 . Academic 

Publishers (1993). 

8. P. Ribereau – Gayon, D. Dubourdieu, B. Doneche, A. LonvaudQ 

Handbook of Enology, Vol. 1, Vol. 2. Wiley (2006).  
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Βηνηερλνινγία θαη Βηνκεραληθέο Επκώζεηο 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: TO -42 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 6 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 7,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια έπεζ ζημπυ κα δχζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηδκ πθδνμθμνία ηςκ 

αζμηεπκμθμβζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ ιεευδςκ υπςξ ηαζ κα ημοξ ηαηαζηήζεζ βκςζηά ηα 

κέα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αζμηεπκμθμβία ηςκ γοιμιοηήηςκ ηαζ ζηζξ 

αζμιδπακζηέξ γοιχζεζξ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 Δθανιμβέξ ηδξ Βζμηεπκμθμβίαξ ζηδ Γεςνβία ηαζ ζηζξ  αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ 
ιε έιθαζδ ζηδ αζμιδπακία μίκμο, γφεμο ηαζ πμηχκ. Γεκεηζηή αεθηίςζδ 
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ιζηνμμνβακζζιχκ (ααηηδνίςκ, γοιχκ ηαζ ιοηήηςκ). Γεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμζ 
ιζηνμμνβακζζιμί –βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα ηνυθζια 
  

 Απμιυκςζδ , παναβςβή ηαζ πνήζδ ηαεανχκ ηαθθζενβεζχκ (άβνζςκ 
ζηεθεπχκ) ζηδκ παναβςβή μίκμο ηαζ γφεμο. 
 

 Μεθέηδ ηδξ ηζκδηζηήξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ 
 

 Κζκδηζηή απμζημδυιδζδξ οπμζηνχιαημξ. Κζκδηζηή παναβςβήξ πνμσυκηςκ 
 

 Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηζκδηζηή ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ημο 
ιεηααμθζζιμφ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ . Σεπκμθμβία ηςκ γοιχζεςκ. 
 

 Aενυαζεξ ηαζ ακαενυαζεξ δζενβαζίεξ. ηάδζα γοιχζεςκ (πνμγοιςηζηυ , ηφνζμ-
ιεηαγοιςηζηυ) .Βζμθμβζηέξ ζηαεενέξ ιζαξ γοιςηζηήξ δζενβαζίαξ. 
 

 Σφπμζ αζμακηζδναζηήνςκ, ζπεδζαζιυξ, θεζημονβία, έθεβπμξ, αζμαζζεδηήνζα. 
 

 Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε 
αζμακηζδναζηήνα.  οκεπήξ-διζζοκεπήξ-αζοκεπήξ ηαθθζένβεζα 
 

 Βζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ ηςκ γοιχζεςκ ζηενεάξ θάζδξ ηαζ αοεζγυιεκςκ 

γοιχζεςκ. Αηζκδημπμίδζδ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ εκγφιςκ: Μέεμδμζ , 

ζδζυηδηεξ, πθεμκεηηήιαηα ιεζμκεηηήιαηα έκακηζ ηςκ ηθαζζηχκ γοιχζεςκ . 

Δθανιμβέξ ζηδ αζμιδπακία μίκμο, γφεμο ηαζ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

 Παναβςβή αθημυθδξ : πνχηεξ φθεξ, ηζκδηζηή ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ , 

ηεπκζηέξ ηαζ μζημκμιζηά ζημζπεία. Δθανιμβέξ ζφβπνμκςκ ηεπκζηχκ γφιςζδξ 

ζηδ αζμιδπακία γφεμο. φβπνμκεξ ιέεμδμζ ακίπκεοζδξ ηαζ πνμζδζμνζζιμφ 

παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηςκ ημλζκχκ ημοξ ζηα ηνυθζια ηαζ πμηά 

(ELISA, PCR, δθεηηνζηήξ αβςβζιυηδηαξ, η.α.). Βζμηεπκμθμβία ηαζ δζαζθάθζζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηνμθίιςκ , δζαζθάθζζδ ηδξ οβείαξ ημο ηαηακαθςηή. 

ημζπεία αζμδεζηήξ. 

Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Θεσξίαο 

 Δκυηδηα1. Γκςνζιία ιε ημ ιάεδια ηδξ ιζηνμαζαηήξ Βζμηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ 
Βζμιδπακζηχκ γοιχζεςκ. Ζ έκκμζα ηδξ μθμηθδνςιέκδξ μζκμπμίδζδξ 

 

 Δκυηδηα 2. Δζζαβςβή ζηδκ Μμνζαηή Γεκεηζηή 
 

 Δκυηδηα 3. Γεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ ηαζ εθανιμβέξ. 
 

 Δκυηδηα 4. Μζηνμαζαηά πνμσυκηα πνμζηαζίαξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ θοηχκ 
 

 Δκυηδηα 5. Μζηνμαζαηή ηζκδηζηή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ 
 

 Δκυηδηα6. Μέεμδμζ ιέηνδζδξ ημο ιζηνμαζαημφ πθδεοζιμφ 
 

 Δκυηδηα 7. Βζμακηζδναζηήνεξ ηαζ ηφπμζ γοιχζεςκ- εθανιμβέξ 
 

 Δκυηδηα 8. Σεπκμθμβία ηςκ γοιχζεςκ 
 

 Δκυηδηα 9. 
 

 Δκυηδηα 10. Εφιςζδ ηςκ αβνμ-αζμιδπακζηχκ οπμπνμσυκηςκ βζα ηδκ 
παναβςβή πνμσυκηςκ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 
 

 Δκυηδηα 11. Εοιχζεζξ ζηενεάξ θάζδξ 
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 Δκυηδηα 12. Αηζκδημπμίδζδ ηαζ ιζηνμεβηθςαζζιυξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ 
εκγφιςκ 
 

 Δκυηδηα 13. Παναβςβή εκενβεζαηήξ αθημυθδξ : πνχηεξ φθεξ, ηζκδηζηή ηδξ 
αθημμθζηήξ γφιςζδξ, ηεπκζηέξ ηαζ μζημκμιζηά ζημζπεία. 
 

 Δκυηδηα 14.Παναβςβή ααηηδνζαηήξ ηοηηανίκδξ ηαζ μνβακζηχκ μλέςκ απυ ηα 
οπμπνμσυκηα ηδξ μζκμπμίδζδξ 
 

 Δκυηδηα 15. Παναβςβή ιζηνμαζαηχκ εκγφιςκ   
 
 

Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Δξγαζηεξίνπ 
 

 Δκυηδηα 1. Δζζαβςβή ζηδ αζμηεπκμθμβία 
 

 Δκυηδηα 2. Δίδδ γοιχζεςκ ηαζ αζμακηζδναζηήνεξ  
 

 Δκυηδηα 3. Πνμεημζιαζία Διαμθίμο 

 

 Δκυηδηα 4. Κζκδηζηή ιζηνμαζαηχκ ηαθθζενβεζχκ 
 

 Δκυηδηα 5. Δπίδναζδ ημο είδμοξ ημο οπμζηνχιαημξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα 
ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ γφιςζδξ 

 

 Δκυηδηα 6. Δπίδναζδ ηδξ ανπζηήξ ζοβηέκηνςζδξ οπμζηνχιαημξ ζηδκ 
παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ γφιςζδξ  

 

 Δκυηδηα 7. Δπίδναζδ ηδξ ανπζηήξ μλφηδηαξ ημο οπμζηνχιαημξ ζηδκ 
παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ γφιςζδξ 

 

 Δκυηδηα 8. Δπίδναζδ ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο ζηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ ηδκ 
απυδμζδ ηδξ γφιςζδξ 

 

 Δκυηδηα 9. Σεπκζηέξ αηζκδημπμίδζδξ ιζηνμμνβακζζιχκ 
 

 Δκυηδηα 10. Παναβςβή αθνςδχκ μίκςκ ιε αηζκδημπμζδιέκμοξ γοιμιφηδηεξ 
 

 Δκυηδηα 11.Παναβςβή ααηηδνζαηήξ ηοηηανίκδξ απυ μλζηά ααηηήνζα 
 

 Δκυηδηα 12. Γζαβκςζηζηή αζμηεπκμθμβία-ημλίκεξ 
 

 Δκυηδηα 13. Παναβςβή αζεακυθδξ ιε γφιςζδ ζηενεάξ θάζδξ 
 

 Δκυηδηα 14. Παναβςβή πνςζηζηχκ ιε γφιςζδ 
 

 Δκυηδηα 15. Ζ ιέεμδμξ ηδξ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ 
 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζηακμί κα: 

 ελμζηεζςεμφκ ιε ηδκ μνμθμβία ηαζ ηα ακηζηείιεκα ηδξ Βζμηεπκμθμβίαξ ηαζ ηζξ 
ηεπκζηέξ ηδξ ιζηνμαζαηήξ ηεπκμθμβίαξ 

 

 αλζμθμβμφκ ηδκ γοιςηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ  
 

 ελμζηεζςεμφκ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ μθμηθδνςιέκδξ μζκμπμίδζδξ 
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 ζπεδζάγμοκ ηαζ κα ακαθφμοκ δζαβνάιιαηα γοιςηζηχκ δζενβαζζχκ ηαζ άθθςκ 
αζμιεηαηνμπχκ, πμο εθανιυγμκηαζ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ μίκμο, γφεμο 
ηαζ άθθςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ 

 

 εθανιυγμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 
οπμπνμσυκηςκ μίκμο ηαζ γφεμο(αζμιάγα ,CO2)   

 

Πένακ ημφηςκ έπεζ ζακ ζηυπμοξ κα : 

 δχζεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ ζπμοδαζηέξ κα δζαιμνθχζμοκ βκχιδ βζα ηδκ 
πνήζδ ηςκ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ηνμθίιςκ. 
 

 βκςνίζμοκ ηνυπμοξ παναβςβήξ ηαζ εθέβπμο ηδξ πμζυηδηαξ κέςκ πνμσυκηςκ 
πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ εθανιμβέξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ , ηαηακμχκηαξ ηυζμ ηζξ 
ηθαζζηέξ, υζμ ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ ακάθοζδξ ηαζ ηαοημπμίδζδξ 
βεκεηζημφ οθζημφ (PCR), ηαεχξ επίζδξ ηαζ άθθεξ ηεπκζηέξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακίπκεοζδ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ 
ημλζηχκ μοζζχκ ζηα ηνυθζια (ακμζμαζμθμβζηέξ ELISA ,η.α).   
 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 
 
Διιεληθή: 
 

 Νενακηγήξ Ζθίαξ (2002) Μζηνμαζαηή Σεπκμθμβία. διεζχζεζξ ΣΔΗ Αεήκαξ  
 

Ξελόγισζζε: 
 

 Campell I. & J H Duffus (1991) Yeast: a practical approach. IRL Press 
 

 Lasking I. Allen (1985) Enzymes ahd immobilized Cells in Biotechnology.      
     Biotechnology Series The benjiamin/Cumming Publishing Company, Inc.,  
     London 
 

 Verachtert Hubert and Rene De Mot (Editors) (1990) Yeast Biotechnology 
and biocatalysis. Marcl Dekker, Inc. New York and Basel 
 

 Graham H. Fleet . Chur (1993) Wine microbiology and Biotechnology; 
Philadelphia, Pa. Harwood Academic Publishers.    
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Καιιηέξγεηα ηεο Ακπέινπ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-43 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 4,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί κα ιεηαδχζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηζξ απαζημφιεκεξ βκχζεζξ 

πμο αθμνμφκ ηδκ εβηαηάζηαζδ, ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ εκυξ αιπεθχκα, 

έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα ηαθθζενβμφκ ηδκ άιπεθμ ζε δζαθμνεηζηά 

μζημζοζηήιαηα, εθανιυγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηα ηαηαθθδθυηενα ζπήιαηα ιυνθςζδξ 

ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ημ εδαθμηθζιαηζηυ πενζαάθθμκ, επζηοβπάκμκηαξ ιζαξ 

ορδθήξ πμζυηδηαξ παναβςβή. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

 Δγθαηάζηαζε παξαγσγηθνύ ακπειώλα θαη κεηξηθήο θπηείαο: 

o Ακαδζαιυνθςζδ ηαζ ακαδζάνενςζδ εδάθμοξ , ααζζηή θίπακζδ. 

o Καηεφεοκζδ ηαζ απμζηάζεζξ θφηεοζδξ. 

o Κνζηήνζα επζθμβήξ πμζηζθζχκ ηαζ οπμηεζιέκςκ. 

o Τθζηά οπμζηήθςζδξ. 

 Γηακόξθσζε ηεο ακπέινπ: 

o     πήιαηα ιυνθςζδξ (ηοπεθθμεζδή- βναιιζηά) ηαζ ηανπμθμνίαξ ηςκ 

πνέικςκ ζε  
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    δζαθμνεηζηά ηθζιαημθμβζηά πενζαάθθμκηα  

o    Ανπέξ ηαζ ιεεμδμθμβία πεζιενζκχκ ηθαδειάηςκ. 

o    Υθςνά ηθαδέιαηα (ημνθμθυβδια, αθαζημθυβδια, λεθφθθζζια, παναβή, 

αναίςια  

   θμνηίμο , εθανιμβή θοημννοειζζηζηχκ μοζζχκ). 

    Πνιιαπιαζηαζκόο ηεο ακπέινπ: 

o    Mέεμδμζ παναβςβήξ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ. 

o    Πζζημπμζδιέκμ αιπεθμονβζηυ πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ. 

o    Μζηνμπμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ ζζημηαθθζένβεζα. 

 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ηερληθέο: 

o    Καθθζένβεζα εδάθμοξ. 

o    Μδπακζηά ζοζηήιαηα εδαθζηήξ πενζπμίδζδξ. 

o    Ακηαβςκζζιυξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ γζγακίςκ. 

o    Βζμηεπκζηά ζοζηήιαηα ηαηαπμθέιδζδξ γζγακίςκ. 

o    Ανδεοηζηά ζοζηήιαηα αιπεθχκςκ. 

o   Λίπακζδ αιπεθχκα (ακυνβακδ, μνβακζηή πθςνή). 

o   Μδπακμπμζδιέκεξ ενβαζίεξ θοθθχιαημξ, ρεηαζιμφ ηαζ ηνοβδημφ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

 Μέεμδμζ ειαμθζαζιμφ: 

o Ακμζλζάηζημζ ειαμθζαζιμί 

o Θενζκμί εκμθεαθιζζιμί 

o Φεζκμπςνζκμί εκμθεαθιζζιμί 

  Υεζιενζκυ ηθάδεια: 

o Κθάδεια δζαιυνθςζδξ 

o Κθάδεια ηανπμθμνίαξ 

o πήιαηα δζαιυνθςζδξ ηαζ ηανπμθμνίαξ 

o Κοπεθθμεζδή ζπήιαηα 

o Γναιιμεζδή ζπήιαηα 

 Γναιιμεζδέξ ζπήια Guyot 

 Γναιιμεζδέξ ζπήια Royat 

 Θενζκά ηθαδέιαηα: 

o Βθαζημθυβδια 

o Κμνθμθυβδια 

o Αναίςζδ θμνηίμο 

o Ξεθφθθζζια 

 Δπζζηέρεζξ ζε αιπεθχκεξ ηαζ ιδηνζηέξ θοηείεξ παναβςβήξ 

πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ. 
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

1. Να βκςνίγμοκ ηζξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ 

αιπεθχκα ηαζ κα εθανιυζμοκ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ζε 

δζαθμνεηζηά μζημζοζηήιαηα. 

2.  Να βκςνίγμοκ ηα δζαθμνεηζηά ζπήιαηα ιυνθςζδξ ηαζ ηανπμθμνίαξ, 

έηζζ   χζηε κα επζθέβμοκ ηα ηαηαθθδθυηενα, ακάθμβα ιε ηδκ 

πμζηζθία, ημ εδαθμηθζιαημθμβζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ πνμμνζζιυ ημο 

παναβυιεκμο πνμσυκημξ. 

3. .Να βκςνίγμοκ ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ηαζ ηεπκζηέξ πμο πνέπεζ 

κα  εθανιυγμοκ ζ’ έκακ αιπεθχκα, έηζζ χζηε κα αεθηζζημπμζήζμοκ 

ηδκ πμζυηδηα ηδξ παναβυιεκδξ ζηαθοθήξ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. HOFMANN U., KÖ PFER P., WERNER A. (2003): Ακπεινπξγία-

βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Δηδυζεζξ ΦΤΥΑΛΛΟΤ , Αεήκα,ISBN 

9608336104. 

Ξελόγισζζε: 

2  COOMBE, B., DRY, P. (2000) : Viticulture-Volume 2 Practices. 

Adelaide: Winetitles, Australia, ISBN 1875130020. 

3 MUELLER, E., SCHULZE, G., WALG, O. (2000): Weinbau. 

Fachverlag Dr. fraund, Mainz, ISBN 3921156424. 

4 JACKSON, R. S. JAKSON, R. S. (2000): Wine Science: Principles, 

Practice, Perception. San Diego: Academic Press, ISBN 

012379062x. 

5 VOGT, E. SCHRUFT, G. (2000): Weinbau. Ulmer Verlag, Stuttgart, 

ISBN 3800157209. 

6 KADISCH, E. MUELLER, E. (1999): Der Winzer, Band.1 Weinbau. 

Ulmer Verlag, Stuttgart. ISBN 3800112167. 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Βαζηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-44 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 
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KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 6,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Γ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια αοηυ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ζακ ημ εζζαβςβζηυ ζηζξ επζιένμοξ 

ηεπκμθμβίεξ ηςκ μζκμπμζήζεςκ. Γίκμκηαζ ζημζπεία βφνς απυ ηδκ θοζζμθμβία & ηδκ 

πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ ζηαθοθζχκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ έηζζ χζηε κα απμηηήζμοκ μζ 

ζπμοδαζηέξ ηδκ απαναίηδηδ βκχζδ πμο ζοκδέεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ πνχηδξ φθδξ ιε 

αοηή ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ ηαεχξ  ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ζηέρδξ πμο εα ημοξ 

επζηνέρμοκ κα πάνμοκ ηαεμνζζηζηέξ απμθάζεζξ ζπεηζηέξ ιε ημκ πεζνζζιυ ηδξ πνχηδξ 

φθδξ. Πανάθθδθα μζ ζπμοδαζηέξ εα απμηηήζμοκ ηζξ αηνμβςκζαίεξ βκχζεζξ βφνς 

απυ βεκζηέξ ηεπκζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ πάκηα, ακελάνηδηα απυ ημκ ηφπμ ημο μίκμο 

πμο πνμηίεεηαζ κα πανάβμοκ ςξ μζκμθυβμζ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

Ζ  έκκμζα ηδξ Σεπκμθμβζηήξ  Χνζιυηδηαξ. Πενζβναθή ημο ζηαθοθζμφ ηαηά ηδκ 

ςνίιακζδ. Ζ ελέθζλδ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ημο ζηαθοθζμφ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ. 

Καεμνζζιυξ ηδξ ςνζιυηδηαξ ηαζ δ έκκμζα ηδξ Δζμδείαξ. Δπίδναζδ δζαθυνςκ άθθςκ 

ελςβεκχκ παναβυκηςκ ζηδκ πμνεία ςνίιακζδξ. Ζ επίδναζδ ημο Botrytis cinerea.  

 

Σνοβδηυξ. Υεζνζζιμί ηαζ πνμγοιςηζηέξ επειαάζεζξ ζηδκ πνχηδ φθδ. Δπζθμβή ηδξ 

διενμιδκίαξ ηαζ πναηηζηέξ ημο ηνοβδημφ. Ζ οπενςνίιακζδ. Γζυνεςζδ ηδξ μλφηδηαξ 

ηςκ βθεοηχκ. Αφλδζδ ηδξ ζαηπανμπενζεηηζηυηδηαξ ηςκ βθεοηχκ. Οζ εκγοιαηζηέξ 

ιεηαηνμπέξ & ακηζδνάζεζξ ημο ζηαθοθζμφ ιεηά ηδκ ζοβημιζδή ημο. Ζ πνήζδ 

παναζηεοαζιάηςκ αζμιδπακζηχκ εκγφιςκ ζηδκ μζκμπμίδζδ. 

Ζ πνήζδ ημο εεζχδδ ακοδνίηδ ζηα βθεφηδ ηαζ ημοξ μίκμοξ.  Δζζαβςβή & επίδναζδ 

ημο εεζχδδ ακοδνίηδ ζηδκ θοζζμθμβία ημο ακενχπμο. Οζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημο 

εεζχδδ ακοδνίηδ. Δκχζεζξ πμο δεζιεφμοκ ημκ εεζχδδ ακοδνίηδ. Πναηηζηέξ ζοκέπεζεξ  

ηαζ ιμνθέξ ημο εεζχδδ ακοδνίηδ ζημοξ μίκμοξ. Οζ ιζηνμαζμζηαηζηέξ & ιζηνμαζμηηυκεξ 

ζδζυηδηεξ ημο εεζχδδ ακοδνίηδ. Ζ πνήζδ ημο εεζχδδ ακοδνίηδ ζηδκ μζκμπμίδζδ. 

 

Πνμσυκηα ηαζ ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκενβαηζηά ιε ημκ εεζχδδ ακοδνίηδ. 

Σμ ζμναζηυ μλφ. Σα θζπανά μλέα. Σμ αζημναζηυ μλφ. Ζ θοζμγφιδ. Ζ κζαζίκδ. Ζ 

παζηενίςζδ. Ζ πνήζδ αηιυζθαζναξ αδνακχκ αενίςκ. 
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Ζ πνήζδ επζθεβιέκςκ ζηεθεπχκ γοιχκ ζηδκ μζκμπμίδζδ. Εοιμηεπκμθμβία. Ο έθεβπμξ 

ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Ο ηφηθμξ ακάπηολδξ ηςκ γοιχκ ηαζ δ ηζκδηζηή ηδξ 

αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Οζ ενεπηζηέξ ακάβηεξ ηςκ γοιχκ. Οζ δζάθμνμζ 

δναζηδνζμπμζδηέξ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Ακαζημθείξ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. 

Γζάθμνμζ θοζζημπδιζημί πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ γοιχκ ηαζ 

ζηδκ πμνεία ηδκ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Πνμαθήιαηα διζηεθχκ αθημμθζηχκ γοιχζεςκ 

ηαζ ηνυπμζ πμο ακηζιεηςπίγμκηαζ. Σεπκζηέξ ηςκ ειαμθζαζιχκ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Σεπκμθμβζηή ςνζιυηδηα ηςκ ζηαθοθζχκ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ. 

2. Μεηααμθέξ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ ζηαθοθζχκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ. 

3. Δπίδναζδ ελςβεκχκ παναβυκηςκ ζηδκ πμνεία ςνίιακζδξ- Ζ επίδναζδ ημο 

botrytis cinerea 

4. Σνοβδηυξ- Γζαπείνζζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ ζηζξ ζοκεήηεξ μζκμπμίδζδξ. 

5. Οζκμπμίδζδ- Αλζμπμίδζδ ημο ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ βζα ηδκ παναβςβή 

ημο βθεφημοξ. 

6. Δπειαάζεζξ ζημ βθεφημξ- Πνμενβαζίεξ απμθάζπςζδξ (θεοηή μζκμπμίδζδ) –

πνμενβαζίεξ γφιςζδξ (ενοενή μζκμπμίδζδ). 

7. Έθεβπμξ ζαηπανμπενζεηηζηυηδηαξ, μλφηδηαξ ηαζ pH ημο βθεφημοξ- Γζυνεςζδ 

ηδξ ζφζηαζδξ ημο βθεφημοξ. 

8. Δκγοιαηζηέξ ιεηααμθέξ απυ ηδκ δνάζδ εκγφιςκ. διαζία ηδξ πνήζδξ ηςκ 

εκγφιςκ ζηδκ μζκμπμίδζδ. 

9. Υνήζδ επζθεβιέκςκ γοιχκ βζα ηδκ παναβςβή μίκςκ. 

10. Υδιζηή ζοιπενζθμνά ημο εεζχδδ ακοδνίηδ. 

11. Ζ πνήζδ ημο εεζχδδ ακοδνίηδ ζηδκ μζκμπμίδζδ. 

12. Πνμσυκηα- ηεπκζηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκενβαηζηά ιε ημ εεζχδεξ. 
13. Αθημμθζηή γφιςζδ- Φοζζημπδιζημί πανάβμκηεξ πμο επζδνμφκ ζηδκ ακάπηολδ 

ηςκ γοιχκ- πμνεία αθημμθζηήξ γφιςζδξ. 
14. Πνμαθήιαηα διζηεθχκ γοιχζεςκ ηαζ ηνυπμζ ακηζιεηχπζζδξ. 
15. Πνμενβαζίεξ μίκμο βζα ηδ ζηαεενμπμίδζή ημο ηαζ ζοκεήηεξ ςνίιακζδξ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να βκςνίγμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ημο ζηαθοθζμφ ηαηά ηδκ 
ςνίιακζδ ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο έπμοκ δζάθμνμζ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ ζηδκ 
πμνεία ςνίιακζδξ ηδξ ζηαθοθήξ. 

 Να εθανιυγμοκ ημοξ απαναίηδημοξ πεζνζζιμφξ ηαζ πνμγοιςηζηέξ επειαάζεζξ 
ζηδκ πνχηδ φθδ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ επζθεβιέκα ζηεθέπδ γοιχκ ζηδκ 
μζκμπμίδζδ.  
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 
Διιεληθή: 

1. Eοάββεθμξ μοθθενυξ. “Oζκμθμβία. Δπζζηήιδ ηαζ ηεπκμβκςζία- Σ 2”. 
Copyright © 1997. ISBN: 960 9699 1 6, Set: 960 699 2 4 

2. ηαονμφθα Κμονάημο- Γναβχκα .“Θέιαηα Οζκμθμβίαξ”. Σνμπαθία, Αεήκα 
1998.ISBN : 960 7809 29 7. 

3. Ανβφνδξ Σζαηίνδξ.  “Oζκμθμβία. Απυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί”. Eηδυζεζξ 
Φφπαθμξ. Αεήκα 1998. ISBN: 960 7920 05 8. 

 Ξελόγισζζε: 
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1. Pascal Ribèreau-Gayon, Yves Glories, Alain Maujean, Denis 
Dubourdieu.“Traitè d’ OEnologie- (Vol.1)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 2 10 
003948 1. 

2. Ron S. Jackson. “Wine science. Principles and applications”. Academic 
Press, Inc. California, 1994. ISBN: 0 12 379060 3. 

3. Emile Peynaud. “ Connaissance et travail du vin”. Dunod, Paris 1981. ISBN: 2 
04 011417 3. 

4. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “ La microbiologie des vins mousseux 
V 3”. Lallemand © Toulouse 1994. 

5. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “Fermentation Technology V 2”. 
Lallemand © Toulouse 1994. 

6. Hans R. Luthi et Ulrich Vetsch.“Analyses et Apprèciation Microscopiques de 
vins et jus de fruits dans la pratique”, Collection Avenir OEnologie. 

7. Roger B. Boulton et al. “ Principles and practices of winemaking”, Aspen 
Publishers Inc., New York, c1996, ISBN: 08342 127 06. 

8. Bruce W. Zoecklein et al. “Wine analysis and Production ”, Chapman & Hall, 
New York, c1995,ASIN: 041 298 2412. 

9. Kenneth C. Fugelsang.“Wine Microbiology”, Aspen Publishers Inc., New York, 
c1997, ISBN: 04120 661 14. 

10. Cornelius S. Ough. “Winemaking basics”, Haworth Press, New York, 1991, 
ISBN: 15602 200 58. 

11. Richard P. Vine et al. “Winemaking: From grape growing to marketplace”, 
Chapman & Hall, New York, c 1997, ISBN: 083421699x. 

12. David R. Storm. “Winery utilities: planning, design and operation”, Aspen 
Publishers Inc., New York, c1997, ISBN:08342 198 16.  

 

 

 

 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣO 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Γηνίθεζε Πνηόηεηαο 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-45 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔΤ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :3 ώξεο (Θεσξία)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :5,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Γ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

            Σμ ιάεδια απμζημπεί ζημ κα ηαηαζηήζεζ ημ ζπμοδαζηή ζηακυ κα ηαηακμεί, 
ςξ Τπεφεοκμξ Πμζυηδηαξ, ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηδ θζθμζμθία ηδξ πμζυηδηαξ , ζημκ πμζμηζηυ 
έθεβπμ, ζηδ δζαζθάθζζδ ηαζ βεκζηυηενα ζηδ δζαπείνζζδ/δζμίηδζδ πμζυηδηαξ ζε 
επζπεζνήζεζξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ.  

           ηυπμξ ημο ιαεήιαημξ αοημφ είκαζ κα ηαηαζηήζεζ ημ ζπμοδαζηή ζηακυ κα 
εθανιυγεζ ζοζηήιαηα ηαζ ιεευδμοξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ εββφδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ 
πμζυηδηαξ. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
 
Ζ έκκμζα ηδξ πμζυηδηαξ, πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, κμιμεεηζηέξ 
απαζηήζεζξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

Ανπέξ ηαζ ιέεμδμζ πμζμηζημφ εθέβπμο. 

Ονβάκςζδ ηαζ εθανιμβή ημο πμζμηζημφ εθέβπμο ηαζ δζαπίζηεοζδ ενβαζηδνίςκ. 

Πμζμηζηυξ έθεβπμξ-Μέεμδμζ μνβακμθδπηζημφ εθέβπμο, μνβάκςζδ μνβακμθδπηζηχκ 
δμηζιχκ. 

Γζαζθάθζζδ Πμζυηδηαξ ηαζ Γζμίηδζδ Οθζηήξ Πμζυηδηαξ (Total Quality Management) 

Γζμίηδζδ ηδξ Πμζυηδηαξ-Δνβαθεία αεθηίςζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαηά ηδκ δζαπείνζζδ 
ημο ζοζηήιαημξ πμζυηδηαξ ζηα πθαίζζα ημο ηαηζζηζημφ εθέβπμο Γζενβαζζχκ. 

οζηήιαηα Γζαζθάθζζδξ Πμζυηδηαξ- Σα πνυηοπα ηδξ ζεζνάξ ISO 9000 

Δθανιμβέξ ημο ζοζηήιαημξ ISO 9000 ζηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ 

Έκκμζα ηαζ Ανπέξ ημο ζοζηήιαημξ HACCP, ηαηδβμνίεξ ηζκδφκςκ 

Τβζεζκή ηαζ αζθάθεζα ηνμθίιςκ- πνυηοπμ ISO 22000 

Hazard Analysis ηαζ ηαηδβμνίεξ επζηζκδοκυηδηαξ, ηαεμνζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ ζδιείςκ 
εθέβπμο (CCPs) ηαζ ηαεμνζζιυξ ηςκ ηνίζζιςκ μνίςκ ηςκ CCPs 

Δθανιμβέξ ημο ζοζηήιαημξ HACCP ζηα αθημμθμφπα πμηά 

πεδζαζιυξ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ 

Βεθηίςζδ ηδξ Πμζυηδηαξ, Πμθζηζηή Πμζυηδηαξ ηαζ ηναηδβζηή ηςκ Δπζπεζνήζεςκ 

Ζ πμζυηδηα ημο φδαημξ.  

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 
 
 Να ηαηακμήζμοκ ηζξ έκκμζεξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή πμζυηδηαξ, ηδκ ζηναηδβζηή ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ δζμίηδζδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ ζε επζπεζνήζεζξ 
ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

 Να ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζμίηδζδξ πμζυηδηαξ ηαζ κα 
ακαπηφλμοκ δελζυηδηεξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ζπεηζηχκ 
πνμβναιιάηςκ. 

 Να βκςνίγμοκ ηζξ ανπέξ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ ημο πμζμηζημφ εθέβπμο ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ 
πμηχκ ηαζ κα ιπμνμφκ κα εθανιυγμοκ αοηυκ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ 
δζαδζηαζίαξ. 

 Να ηαηακμήζμοκ ηδκ θεζημονβία δζαπζζηεοιέκςκ ενβαζηδνίςκ πμζμηζημφ εθέβπμο 
ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα μνβακχζμοκ ακηίζημζπα ενβαζηήνζα. 

 Να ακαβκςνίγμοκ ημοξ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ ιε έκα 
ηνυθζιμ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ ημο ηαζ κα εθαπζζημπμζμφκ ηδκ 
πζεακυηδηα ειθάκζζδξ πνμαθδιάηςκ αζθαθείαξ βζα ηα ηνυθζια. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 
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Διιεληθή: 

 Καγαγήξ, Η., Γεκζηυξ Πμζμηζηυξ Έθεβπμξ Σνμθίιςκ, ΟΔΓΒ (1995). 

 Αναακζημβζάκκδξ, Η. ., Δοζηναηζάδδξ, Μ. Μ., Μπμοκημονυπμοθμξ, Η. Γ., ISO 
9000 ηαζ ISO 14000, UNIVERSITY STUDIO PRESS (2000). 

 Σγζά, Κ., Σζζαπμφνδξ, Α., Ακάθοζδ επζηζκδοκυηδηαξ ζηα ηνίζζια ζδιεία εθέβπμο 
(HACCP) ζηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ, Παπαζςηδνίμο (1996). 

Ξελόγισζζε: 

 Stevenson, K.E., Bernard, T., HACCP: A systematic approach to food safety. CTI 
Publications(1999) 

 Early, R., Guide to Quality Management Systems for the Food Industry. Blackie 
Academic & Professional, Chapman & Hall, Glasgow (1995). 

 Codex Alimentarius Commission, Principles and Guidelines for the conduct of 
microbial risk assessment.CAC/GL-30 (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

   ΣΜΖΜΑ: 

   ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

 

E΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Δ΄ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-51 Δκυνβακδ πδιζηή Ακάθοζδ ΜΔΤ 3 3 6 180 6.5 

ΣΟ-52 Δζδζηέξ Σεπκζηέξ Οζκμπμίδζδξ ΜΔ 3 2 5 165 6.0 

ΣΟ-53 Φοημπνμζηαζία ηδξ Αιπέθμο ΜΔΤ 3 2 5 165 6.0 

ΣΟ-54  Αιπεθμβναθία ΜΔΤ 3 2 5 165 5,5 

ΣΟ-55 Σεπκμθμβία & Ακάθοζδ 

Απμζηαβιάηςκ 

ΜΔ 3 2 5 165 6.0 

5 ιαεήιαηα ΤΝΟΛΟ ΔΒΓΟΜΑΓΑ  15 11 26 840 30 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Δλόξγαλε Υεκηθή Αλάιπζε 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-51 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔΤ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :6 ώξεο (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 3)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :6,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Δ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ 
θεζημονβίαξ ηςκ μνβάκςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ πδιζηή ακάθοζδ, απθέξ 
εθανιμβέξ αοηχκ, ηαεχξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ πνήζεζξ ηςκ 
ζοκδεέζηενςκ μνβάκςκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. 

2. Να ζοιιεηάζπμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ζηδκ δζελαβςβή απθχκ πεζναιαηζηχκ 
αζηήζεςκ βζα ηδκ ελμζηείςζή ημοξ ιε ηα υνβακα ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ εκυξ 
ακαθοηζημφ ενβαζηδνίμο ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ειπέδςζδ ηςκ ακηίζημζπςκ 
εεςνδηζηχκ βκχζεχκ ημοξ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Δζζαβςβή ζηζξ μπηζηέξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ. Φαζιαημζημπζηέξ ηαζ ιδ 
θαζιαημζημπζηέξ ηεπκζηέξ. Σεπκζηέξ πμζμηζημπμίδζδξ ιεηνήζεςκ (άιεζδ 
ηεπκζηή, ηεπκζηή ηαιπφθδξ ακαθμνάξ, ηεπκζηή βκςζηήξ πνμζεήηδξ, ηεπκζηή 
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εζςηενζημφ πνμηφπμο). Μέεμδμξ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ. θάθιαηα ηαζ 
ζδιακηζηά ρδθία. Όνζα ακίπκεοζδξ ηαζ πνμζδζμνζζιμφ ( ζηαηζζηζηή ακάθοζδ 
απμηεθεζιάηςκ). Γμηζιέξ ζδιακηζηυηδηαξ ηαζ πμζμηζημί πνμζδζμνζζιμί ζηδκ 
Δκυνβακδ Ακάθοζδ. Σαλζκυιδζδ ηςκ ακαθοηζηχκ ηεπκζηχκ. 

 Γεζβιαημθδρία μίκςκ ηαζ πμηχκ ηαζ πνμεημζιαζία ηςκ δεζβιάηςκ 
πνμξ ακάθοζδ. 

 Γζαπίζηεοζδ ηςκ ενβαζηδνίςκ ακάθοζδξ. Πανμοζίαζδ 
απμηεθεζιάηςκ ηαζ αλζμπζζηία ηςκ ακαθφζεςκ. 

 Φαζιαημθςημιεηνία μναημφ-οπενζχδμοξ (Vis-UV), μνβακμθμβία ηαζ 
εθανιμβέξ. 

 Τπένοενδ θαζιαημζημπία (FT-IR),πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δμιήξ ηαζ 
ηαοημπμίδζδ πδιζηχκ εκχζεςκ, μνβακμθμβία. 

 Φεμνζζιμιεηνία, μνβακμθμβία ηαζ εθανιμβέξ. 

 Αημιζηή Φαζιαημζημπία: Φθμβμθςημιεηνία. 

 Αημιζηή Φαζιαημζημπία: Φαζιαημζημπία αημιζηήξ απμννυθδζδξ 

 Πμθςζζιεηνία, δζαεθαζζιεηνία. 

 Φαζιαημζημπία ιάγαξ (ΜS). 

 Φαζιαημζημπία ιαβκδηζημφ πονδκζημφ ζοκημκζζιμφ (NMR): 
μνβακμθμβία ηαζ εθανιμβέξ . 

 Νεθεθμιεηνία- Θμθενμιεηνία. 

 Δζζαβςβή ζηζξ ιεευδμοξ πνςιαημβναθίαξ 

 Αένζα-Τβνή Υνςιαημβναθία (GC). 

 Τβνή Υνςιαημβναθία ορδθήξ πίεζδξ (Ζigh Pressure Liquid 
Chromatography, HPLC). 

 Δζζαβςβή ζηζξ ιεευδμοξ εενιζηήξ ακάθοζδξ. 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ εα πενζθαιαάκεζ 

 Φαζιαημθςημιεηνία μναημφ : Πνμζδζμνζζιυξ οδαηακενάηςκ ιε 
θαζιαημθςηυιεηνμ απθήξ δέζιδξ 

 Φαζιαημθςημιεηνία οπενζχδμοξ: Πνμζδζμνζζιυξ ηζκίκδξ ζε πμηά ιε 
θαζιαημθςηυιεηνμ δζπθήξ δέζιδξ  

 Φαζιαημθςημιεηνία οπενζχδμοξ: Λήρδ θάζιαημξ απμννυθδζδξ ημο 
ζμναζημφ μλέμξ, επζθμβή ημο ιέβζζημο ιήημοξ ηφιαημξ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ 
ημο μλέμξ ζε δείβια μίκμο ιε θαζιαημθςηυιεηνμ δζπθήξ δέζιδξ 

 Τπένοενδ θαζιαημζημπία: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δμιήξ ηαζ ηαοημπμίδζδ 
πδιζηχκ εκχζεςκ: Δθανιμβή ζε οβνά δείβιαηα 

 Τπένοενδ θαζιαημζημπία: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δμιήξ ηαζ ηαοημπμίδζδ 
πδιζηχκ εκχζεςκ: Δθανιμβή ζε ζηενεά δείβιαηα 

 Φεμνζζιμιεηνία: Πνμζδζμνζζιυξ ηίκζκδξ ζε δείβιαηα Tonic Water 

 Φεμνζζιμιεηνία: Πνμζδζμνζζιυξ ζεθήκζμο ζε πυζζιμ κενυ  

 Πμθςζζιεηνία: Πμθςζζιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ζαηπάνςκ 
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 Αημιζηή Φαζιαημζημπία: Φθμβμθςημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ  ηαθίμο ηαζ 
καηνίμο ζημ ηναζί 

 Αημιζηή Φαζιαημζημπία: Πνμζδζμνζζιυξ Ca, Mg ηαζ Fe ζημ ηναζί ιε 
θαζιαημζημπία αημιζηήξ απμννυθδζδξ 

 Νεθεθμιεηνία-Θμθενμιεηνία: Θμθενμιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ εεζζηχκ ζυκηςκ 
ζε πυζζια ηαζ επζθακεζαηά κενά 

 Αένζα-Τβνή Υνςιαημβναθία: Γζαπςνζζιυξ ηαζ ηαοημπμίδζδ αθημμθχκ ηαζ 
άθθςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ζημ whiskey ηαζ άθθα αθημμθμφπα πμηά 

 Αένζα-Τβνή Υνςιαημβναθία: Ακάθοζδ ζαηπάνςκ 

 Τβνή Υνςιαημβναθία ορδθήξ πίεζδξ (High Pressure Liquid 
Chromatography,HPLC): Σαοημπμίδζδ ηαζ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ 
ζαηπάνςκ ζημ βάθα ηαζ πνμσυκηα βάθαηημξ ιε HPLC 

 Υνςιαημιεηνία: Πνμζδζμνζζιυξ θςζθυνμο ηαζ θςζθμνζηχκ ζε ιμφζημ ηαζ 
ηναζί 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να βκςνίγμοκ ααζζηέξ ακαθοηζηέξ ιεευδμοξ, κα επζθέβμοκ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ 
ιε αάζδ υνζμ ακίπκεοζδξ, ακαβκχνζζδ ζθαθιάηςκ η.θ.π., απθέξ εθανιμβέξ 
αοηήξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηαζ πνήζεζξ ηςκ ζοκδεέζηενςκ ιεευδςκ 
Ακάθοζδξ. 

 Να ενιδκεφμοκ ηα δζάθμνα θάζιαηα ζάνςζδξ, κα ακαβκςνίγμοκ 
παναηηδνζζηζηέξ ημνοθέξ θαζιάηςκ οπενφενμο, κα ηάκμοκ απμηίιδζδ, 
ζοζπέηζζδ δμιήξ ηαζ θάζιαημξ. 

 Να μνβακχκμοκ ηδκ ακάθοζδ επζθέβμκηαξ ηδκ μνεή ιέεμδμ, θαιαάκμκηαξ 
οπυρδ ηζξ ζπεηζηέξ παναιέηνμοξ (πανειπμδίζεζξ) ηαζ ηάκμκηαξ ημοξ 
απαναίηδημοξ οπμθμβζζιμφξ. 

 Να ηαηακμμφκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ θαζιαημθςημιεηνίαξ, ημοξ κυιμοξ ηαζ 
κα ημοξ ζοκδζάγμοκ ηαζ εθανιυγμοκ ζε πδιζηέξ ακαθφζεζξ. 

 Να ηαηακμμφκ ηδκ ανπή ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο δείβιαημξ, ηδ πνήζδ 
πνςημηυθθμο, ηνυπμοξ δεζβιαημθδρίαξ, ζοκηήνδζδξ δεζβιάηςκ. 

 Να ηαηακμμφκ ηδκ έκκμζα θεζημονβίαξ εκυξ δζαπζζηεοιέκμο ενβαζηδνίμο 
ακάθοζδξ ηαζ εηιάεδζδξ ημο μνεμφ ηνυπμο πανμοζίαζδξ ηςκ 
απμηεθεζιάηςκ. 

 Να βκςνίγμοκ ηδκ εενιζηή ακάθοζδ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ, κα βκςνίγμοκ 
δζάθμνεξ ιεευδμοξ δζαπςνζζιμφ ιζβιάηςκ (αενίςκ, οβνχκ) θυβς 
δζαθμνεηζηήξ πνμζνυθδζδξ ή ηαηακμιήξ ζε ζηένεα ή οβνή θάζδ, κα 
ελμζηεζςεμφκ ιε ηα ακηίζημζπα πνςιαημβναθήιαηα ηαζ κα ακαβκςνίγμοκ ηζξ 
δζαθμνεηζηέξ ημνοθέξ.   

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:    

Διιεληθή: 

1. Μ.. Μπναηάημξ, Δκυνβακδ Υδιζηή Ακάθοζδ ζε Σνυθζια ηαζ Πμηά Α ηαζ Β 
Μένμξ, ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 2003 

2. Μ. . Μπναηάημξ, Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ Δκυνβακδξ Υδιζηήξ Ακάθοζδξ ζε 
Σνυθζια ηαζ Πμηά Α ηαζ Β Μένμξ, ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 2001 
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3. Υαηγδζςάκκμο, Θ. Π., Καθμηαζνζκυξ, Α. Κ., Σζιμεέμο-Πμηαιζά, Μ., Πμζμηζηή 
Ακάθοζδ. Αεήκα.(2000). 

4. Υαηγδζςάκκμο, Θ. ηαζ Κμοππάνδξ, Μ., Δκυνβακδ Ακάθοζδ. Αεήκα (1990) 

 Ξελόγισζζε: 

5.  AOAC International (2002). Official Methods of Analysis. 17 th Edition, (edited 
by W. Horwitz). AOAC International, Gaitherburg, MD. 

6. Applications of thermal analysis to polymers, B. C. Loft, J. Polymer Sci. 
Symposium No 49, 127-139 (1975) 

7. Fundamental principles of polymeric materials, S. L. Rosen, 1982, John Wiley 
and sons 

8. Thermal Characterization of Polymeric Materials, Edith A. Turi, 1981, 
Academic Press 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Δηδηθέο Σερληθέο Οηλνπνίεζεο 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-52 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :6,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Δ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ακαθοηζηή ηαζ ζε αάεμξ πανμοζίαζδ υθςκ ηςκ εζδζηχκ ηφπςκ 
μζκμπμίδζδξ πμο πνέπεζ κα ηαηέπμοκ μζ μζκμθυβμζ. Γίκμκηαζ ηαηακμδηέξ μζ δζάθμνεξ 
ηεπκζηέξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηυζμ ζηδκ Δθθάδα υζμ ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ 
μζκμπαναβςβέξ πχνεξ. Ακαπηφζζεηαζ ημ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηδξ 
ηαηαθθδθυηενδξ ηαηά πενίπηςζδ ηεπκζηήξ.  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Ζ Παναβςβή Δνοενχκ Οίκςκ. Γεκζηέξ έκκμζεξ. Ζ ιδπακζηή ηαηενβαζία ηδξ 
πνχηδξ φθδξ. Γζάθμνα είδδ μζκμπμζδηχκ ηαζ ακάθμβμο ελμπθζζιμφ 
μζκμπμζείςκ. Ζ ηαεμδήβδζδ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Ζ ηαεμδήβδζδ ηδξ 
εηπφθζζδξ. Ζ δζαημπή ηδξ εηπφθζζδξ ηαζ δ πίεζδ ηςκ ζηέιθοθςκ. Ζ 
ηαεμδήβδζδ ηδξ ιδθμβαθαηηζηήξ γφιςζδξ. 

 Οζκμπμίδζδ ζε αηιυζθαζνα δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Δκδμηοηηανζηή γφιςζδ. 

 Θενιμμζκμπμίδζδ. 

 οκεπήξ Οζκμπμίδζδ. 

 Παναβςβή Ρμγέ μίκςκ. 

 Παναβςβή Λεοηχκ Γθοηχκ μίκςκ απυ ζηαθφθζα πνμζαεαθδιέκα απυ ηδκ 
Δοβεκή ζήρδ (Sauternes, Tokay) 
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 Καιπακίηεξ ηαζ αθνχδεζξ μίκμζ. Παναδμζζαηή ιέεμδμξ Champagnoise, 
ιέεμδμξ cuve close, ιέεμδμξ «ιεηαθμνάξ», ζοκεπήξ ιέεμδμξ, Asti 
Spumante. 

 Oζκμπμίδζδ ηςκ Vin de Liqueur ηαζ άθθςκ θοζζηχκ βθοηχκ μίκςκ.(Vinsanto, 
άιμξ, Μαονμδάθκδ, Ice wein, ηθπ) 

 Οζκμπμίδζδ ηφπμο Xèrès. 

 Oζκμπμίδζδ ηφπμο Porto. 

 

Eξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Άζηδζδ 1δ Οζκμπμίδζδ ζε αηιυζθαζνα CO2 (Δκδμηοηηανζηή γφιςζδ). 

Άζηδζδ 2δ Γείηηδξ Οθζηχκ Φαζκμθχκ. 

o Μέεμδμξ Τπενιαββακζημφ. 

o Μέεμδμξ Follin-Ciocalteau. 

o Μέεμδμξ Τπενζχδμοξ Φαζιαημθςημιεηνίαξ. 

Άζηδζδ 3δ Πνμζδζμνζζιυξ Υνςιαηζηήξ Έκηαζδξ & Απυπνςζδξ (Η). Δπίδναζδ ημο 
pH & ημο SO2 ζηα πνςιαηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μίκςκ. 

Άζηδζδ 4δ Πνμζδζμνζζιυξ Υνςιαηζηήξ Έκηαζδξ & Απυπνςζδξ (ΗΗ). «Πναβιαηζηυ 
πνχια». 

Άζηδζδ 5δ Δηηίιδζδ Υνςιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ 1δξ φθδξ. 

Άζηδζδ 6δ Δηηίιδζδ ηδξ εηποθζζιαηζηυηδηαξ ηδξ 1δξ φθδξ. 

Άζηδζδ 7δ Οθζηέξ Ακεμηοάκεξ. 

Άζηδζδ 8δ Οθζηέξ Σακίκεξ. 

Άζηδζδ 9δ Γείηηδξ Πμθοιενζζιμφ (HCI), Γείηηδξ Ημκζζιμφ, Γείηηδξ Αζεακυθδξ. 

Άζηδζδ 10δ Γείηηδξ PVPP. 

Άζηδζδ 11δ Πνμζδζμνζζιυξ L- Μδθζημφ μλέμξ. 

Άζηδζδ 12δ Οζκμπμίδζδ Αθνςδχκ Οίκςκ ιε ηδκ ιέεμδμ Champagnoise. 

Άζηδζδ 13δ Πζζημπμίδζδ μίκςκ πνμενπυιεκςκ απυ οανίδζα V. riparia & V. rupestris. 

Άζηδζδ 14δ Μέηνδζδ δναζηζηυηδηαξ ηδξ Λαηάζδξ 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

1. Ζ πθήνδξ ελμζηείςζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ ιε υθμοξ ημοξ εζδζημφξ ηφπμοξ 
μζκμπμζήζεςκ. 

2 Οζ ζπμοδαζηέξ απμηημφκ εοεθζλία ζηέρδξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζάθμνεξ δζελυδμοξ 
&  επζθμβέξ πμο ημοξ πανέπμκηαζ ηαζ πμο ημοξ επζηνέπμοκ κα πεζνίγμκηαζ ιε 
δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ηδκ ίδζα πνχηδ φθδ ηαηαθήβμκηαξ υιςξ ζε δζαηνζηά & 
δζαθμνεηζηά, ηαηά πενίπηςζδ, μζκζηά πνμσυκηα. 

3  Πανάθθδθα ιε ηδκ εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ μζ ζπμοδαζηέξ εα απμηηήζμοκ ηδκ 
απαναίηδηδ δελζυηδηα βζα ημκ πεζνζζιυ ημο εζδζημφ ελμπθζζιμφ πμο απαζηείηαζ 
ηαηά πενίπηςζδ. 
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4 Απμηηάηαζ δ δοκαηυηδηα ζπεδζαζιμφ εκυξ άνηζα ελμπθζζιέκμο ηαζ πανάθθδθα 
θεζημονβζημφ & ενβμκμιζημφ μζκμπμζείμο, πάκηα ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ ή ημοξ 
ηφπμοξ μίκμο πμο ζημπεφμοκ κα πανάβμοκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. ηαονμφθα Κμονάημο-Γναβχκα. “Θέιαηα Οζκμθμβίαξ” .Σνμπαθία, Αεήκα 1998 
ISBN: 960 7809 29 7.  

2. Δοάββεθμξ μοθθενυξ. “ Οζκμθμβία. Δπζζηήιδ ηαζ ηεπκμβκςζία-Σ 2” .Copyright © 
1997 ISBN: 960 9699 1 6, Set: 960 699 2 4. 

3. Ανβφνδξ Σζαηίνδξ. “ Οζκμθμβία. Απυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί ”. Δηδυζεζξ Φφπαθμο, 
Αεήκα 1998. ISBN: 960 7920 05 8. 

Ξελόγισζζε: 

1. Pascal Ribèreau-Gayon, Yves Glories, Alain Maujean, Denis Dubourdieu. “Traitè 
d΄OEnologie- (Vol. 1)”. Dunod, Paris 1998. ISBN: 2 10 003948 1. 

2. Ron S. Jackson. “Wine science. Principles and applications”. Academic Press, 
Inc. California, 1994. ISBN: 0 12 379060 3. 

3. Claude Flanzy (et al.). “La Vinification par Maceration Carbonique”. INRA © Paris, 
1987. ISBN: 2 85340 970 8. 

4. Emile Peynaud. “Connaissance et travail du vin”. Dunod, Paris 1981. ISBN: 204 
011417 3. 

5. ηαονμφθα Κμονάημο-Γναβχκα. “Θέιαηα Οζκμθμβίαξ”. Σνμπαθία, Αεήκα 1998. 
ISBN: 960 7809 29 7. 

6. Δοάββεθμξ μοθθενυξ. “ Οζκμθμβία. Δπζζηήιδ ηαζ ηεπκμβκςζία- Σ 2”. Copyright © 
1997.  ISBN: 960 9699 1 6, Set: 960 699 2 4. 

7. Ανβφνδξ Σζαηίνδξ. “Οζκμθμβία. Απυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί”. Δηδυζεζξ Φφπαθμο. 
Αεήκα 1998. ISBN: 960 7920 05 8. 

8. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “ La microbiologie des vins mousseux V 
3”. Lallemand © Toulouse 1994. 

9. Les Entretiens Scientifiques Lallemand. “ Fermentation Technology V 2”. 
Lallemand © Toulouse 1994. 

10. Hans R. Luthi et Ulrich Vetsch. “Analyses et Apprèciation Microscopiques de vins 
et jus de fruits dans la pratique”, Collection Avenir OEnologie. 

11. Roger B. Boulton et al. “Principles and practices of winemaking”, Aspen 
Publishers Inc., New York, c1996, ISBN: 08342 127 06. 

12. Bruce W. Zoecklein et al. “Wine analysis and Production”, Chapman & Hall, New 
York, c1995, ASIN: 041 298 2412. 

13. Kenneth C. Fugelsang. “Wine Microbiology”, Aspen Publishers Inc., New York, 
c1997, ISBN: 04120 661 140. 

14. Cornelius S. Ough. “Winemaking basics”, Haworth Press, New York, 1991,ISBN: 
15602 200 58. 

15. Richard P. Vine et al. “Winemaking: From grape growing to marketplace”, 
Chapman & Hall, New York, c1997, ISBN: 083421699X. 

sep4u.gr



16. David R. Storm. “Winery utilities: planning, design and operation”, Aspen 
Publishers Inc., New York, c1997, ISBN: 08342 198 16. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Φπηνπξνζηαζία ηεο Ακπέινπ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-53 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔΤ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :6,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Δ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί κα εζζαβάβεζ ημ ζπμοδαζηή ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ηδξ 
θοημπνμζηαζίαξ ηαζ κα ημκ εθμδζάζεζ ιε ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα ηδκ πνυαθερδ, 
ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ ηδξ αιπέθμο ιε 
ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πανάβεζ οβζή ζηαθφθζα ορδθήξ 
πμζυηδηαξ εθανιυγμκηαξ ηζξ ιμκηένκεξ ηεπκζηέξ θοημπνμζηαζίαξ θαιαάκμκηαξ 
οπυρδ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο   

 Αζζέλεηεο ηεο ακπέινπ: Μοηδημθμβζηέξ, πνμηανοςηζηέξ, ζμθμβζηέξ ηαζ ιδ 
ιεηαδμηζηέξ αζεέκεζεξ. Πενζβναθή ηδξ ζοιπηςιαημθμβίαξ, ηδξ αζηζμθμβίαξ, 
ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ μζημθμβίαξ ηςκ παεμβυκςκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ επζδδιζμθμβίαξ 
ηαζ ηδξ ηαηαπμθειήζεςξ ηςκ ακηζζημίπςκ αζεεκεζχκ. 

 Δρζξνί ηεο ακπέινπ: Μμνθμθμβία, αζμθμβία, μζημθμβία, ζοιπηςιαημθμβία 
ηςκ εκηυιςκ-επενχκ ηδξ αιπέθμο: ηφπμζ γδιζχκ, μζημκμιζηή ζδιαζία, 
ιέεμδμζ ηαζ ιέζα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ επενχκ ηδξ αιπέθμο (Θνίπεξ, 
θοθθμλήνα, ημηημεζδή, ηγζηγζηάηζα, ςηζυνοβπμζ ηαζ άθθα θοθθμθάβα ηαζ 
λοθμθάβα ημθευπηενα, εοδειίδα ηαζ άθθα θεπζδυπηενα, δίπηενα). 
Μμνθμθμβία, αζμθμβία, ζοιπηςιαημθμβία, μζημθμβία ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ 
κδιαηςδχκ ζηςθδηίςκ (πνμαζνεηζηά πανάζζηα, οπμπνεςηζηά εηημπανάζζηα, 
οπμπνεςηζηά εηημ-εκδμπανάζζηα, οπμπνεςηζηά εκδμπανάζζηα), αηάνεςκ ηαζ 
ηνςηηζηχκ. 

 Πξόβιεςε: Μμκηέθα πνυαθερδξ πνμζαμθήξ. Σεπκζηέξ εθέβπμο ηαζ 
δεζβιαημθδρίαξ. Μέεμδμζ πνμζηαζίαξ θοηζηήξ παναβςβήξ. 

 Φπηνπξνζηαζία: Υδιζηή θοημπνμζηαζία. Γεςνβζηά θάνιαηα (ζζημνζηή 
ακαζηυπδζδ, ηαηάηαλδ). ηεοάζιαηα βεςνβζηχκ θανιάηςκ (ιμνθέξ, 
ζοζηαηζηά ηοπμπμίδζδ). Νμιμεεζία βζα ηα βεςνβζηά θάνιαηα. Ημθμβζηή 
δνάζδ βεςνβζηχκ θανιάηςκ (ιδπακζζιμί, εηθεηηζηυηδηα). Υνήζδ βεςνβζηχκ 
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θανιάηςκ (επζθμβή, εθανιμβή, πνμθοθάλεζξ, πνμαθήιαηα). Γεςνβζηά 
θάνιαηα ηαζ πενζαάθθμκ (οπμθείιιαηα ηαζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 
οπμθεζιιαηζηυηδηα βεςνβζηχκ θανιάηςκ ζημ ζηαθφθζ, ημ έδαθμξ ηα κενά). 

 Οινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε: Γεςνβζηά θάνιαηα ηαζ ζοκδοαζιέκδ 
ακηζιεηχπζζδ. Ανπέξ ηαζ ζηναηδβζηέξ μθμηθδνςιέκδξ ηαηαπμθέιδζδξ. 
Δπζδδιζμθμβζηά ζημζπεία ηαζ ακάθοζδ ηςκ ααζζηχκ ανπχκ βζα επζηοπή ηαζ 
μζημκμιζηή ιείςζδ ηςκ γδιζχκ απυ επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ. Καθθζενβδηζηά 
ιέηνα βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ γδιζχκ. Ακηζιεηχπζζδ ηςκ αζεεκεζχκ ιε ακεεηηζηέξ 
πμζηζθίεξ. Γεκεηζηυξ έθεβπμξ ηαζ ιδπακζζιμί αθθδθεπίδναζδξ λεκζζηή-
παεμβυκμο. 

 Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε: Βζμθμβζηά πνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα. Βζμθμβζηή 
ακηζιεηχπζζδ επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ. Χθέθζια ηαζ δ αζμθμβία ημοξ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ πενζθαιαάκεζ: 

 Αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ιφηδηεξ: 

o Πενμκυζπμνμξ 

o Χίδζμ 

o Βμηνφηδξ 

o Δοηοπίςζδ 

o Φυιμρδ 

o Ίζηα 

o Αζεέκεζα ημο Petri 

  Αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ααηηήνζα: 

o Κανηίκμξ ηδξ αιπέθμο 

o Σζζθίη Μανάγζ 

o Όλζκδ ζήρδ 

o Αζεέκεζα ημο Pierce 

  Αζεέκεζεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ζχζεζξ: 

o Μμθοζιαηζηυξ εηθοθζζιυξ 

o Κανμφθζαζια ηςκ θφθθςκ 

o  Κδθίδςζδ 

o Ίηηενμξ- Υνοζίγμοζα Υθχνςζδ- Μαφνμ λφθμ 

o Νέηνςζδ ηςκ κεφνςκ 

 Εςζημί επενμί- Αηάνεα: 

o Δνίκςζδ 

o Αηανίαζδ ηδξ αιπέθμο 
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o Σεηνάκοπμζ 

 Εςζημί επενμί- Έκημια: 

o Φοθθμλήνα ηδξ αιπέθμο 

o Δοδειίδα ηαζ Κμβποθίδα 

o Φεοδυημηημξ 

o Σμ ζημοθήηζ ηςκ ιαηζχκ 

o Χηζυννοβπμξ 

o Σγζηγζηάηζα ημο αιπεθζμφ 

o Ο ενίπαξ ηδξ αιπέθμο 

 Δπζθμβή ηςκ θοημθανιάηςκ, ηνυπμ ιεηαθμνάξ ηαζ απμεήηεοζδξ αοηχκ,    
πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ εθανιμβή ημο ρεηαζηζημφ οβνμφ ή ζηυκδξ , ηζξ 
εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα βίκμοκ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημοξ ηαζ ηζξ πνχηεξ 
αμήεεζεξ. 

 Δπζζηέρεζξ ζε αιπεθχκεξ ιε ζημπυ ηδκ επζηυπζα ιαηνμζημπζηή 
ακαβκχνζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ηδκ ιζηνμζημπζηή παναηήνδζδ ηςκ 
δζαθυνςκ παεμβυκςκ πμο ηα πνμηαθμφκ.  

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να ηαηαζηήζεζ ημ ζπμοδαζηή εκήιενμ βζα ηα ζφβπνμκα ιμκηέθα πνυαθερδξ 
πνμζαμθήξ ηαζ βζα ηζξ ιεευδμοξ πνμζηαζίαξ απυ ηα δζάθμνα παεμβυκα ηαζ 
κα είκαζ ζε εέζδ κα εθανιυγεζ ημ ηαηαθθδθυηενμ απυ αοηά. 

 Να βκςνίγεζ μ ζπμοδαζηήξ ηδ αζμθμβία ηαζ ηα ζοιπηχιαηα ηςκ δζαθυνςκ 
παεμβυκςκ ημο αιπεθζμφ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζθέβεζ ηδκ ηαηαθθδθυηενδ 
ιέεμδμ ηαηαπμθέιδζδξ αοηχκ. 

 Να βκςνίγεζ μ ζπμοδαζηήξ ηδ πδιζηή ζφκεεζδ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 
ηςκ δζαθυνςκ βεςνβζηχκ θοημθανιάηςκ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζθέβεζ ηα 
πζμ ηαηάθθδθα ακάθμβα ιε ηδκ ηάεε πενίπηςζδ. 

 Να βκςνίγεζ μ ζπμοδαζηήξ ηα πνμηενήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ 
δζαθυνςκ ζοζηδιάηςκ ηαηαπμθέιδζδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζήιενα ζηδκ 
αιπεθμονβία ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα ηνίκεζ πζμ εα εθανιυζεζ ακάθμβα ιε ημκ 
πνμμνζζιυ ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. ΡΟΤΜΠΟ Η. (2003): Αζζέλεηεο θαη Δρζξνί ηεο Ακπέινπ. Δηδυζεζξ 
ΣΑΜΟΤΛΖ, Αεήκα, ISBN 9603514411. 

2. ΖΟFMANN U., KÖPFER P., WERNER A. (2003): Ακπεινπξγία-βηνινγηθή 
θαιιηέξγεηα. Δηδυζεζξ ΦΤΥΑΛΛΟΤ, Αεήκα, ISBN 9608336104. 

 Ξελόγισζζε: 

3. HILLEBRAND, W., LORENZ, D., LOUIS, F. (1998): Rebschutz. Fachverlag 
Dr. Fraund, Mainz, ISBN 392115636x. 
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4. PEARSON, R.C., GOHEEN, A. C. (1988): Compendium of Grape Disease. 
Amer. Phytopathological Society, ISBN 0890540888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Ακπεινγξαθία 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-54 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔΤ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2)  
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ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :5,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Δ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ιεηαδχζεζ ζημ ζπμοδαζηή βκχζεζξ πμο αθμνμφκ 
ζηδκ βεςβναθζηή πνμέθεοζδ ηαζ δζάδμζδ ημο αιπεθζμφ ηαεχξ ηαζ ζηδκ 
πμζηζθμιμνθία ηδξ αιπεθμηαθθζένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηζξ ζπμοδαζυηενεξ 
αιπεθμονβζηέξ πχνεξ ημο ηυζιμο, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ ηα 
παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαθυνςκ πμζηζθζχκ ηαζ κα ηνίκεζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηά ημοξ βζα ηδκ 
αιπεθμηαθθζένβεζα ηδξ πχναξ ημοξ.  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

 Δζζαβςβή ζηδκ αιπεθμβναθία. Γεςβναθζηή ηαζ ζζημνζηή πνμέθεοζδ ημο 
αιπεθζμφ. 

 Ζ ελάπθςζδ ηδξ αιπεθμηαθθζένβεζαξ ζημκ ηυζιμ απυ ηδκ ανπαζυηδηα έςξ 
ηαζ ζήιενα. 

 Γεκεηζηά ηέκηνα ηδξ αιπέθμο ηαζ δ ζδιαζία ημοξ. 

 οζηήιαηα ηαλζκυιδζδξ ηςκ εζδχκ ηαζ πμζηζθζχκ ηδξ αιπέθμο. οζηδιαηζηή 
ηςκ Vitaceae. 

 Σμ βέκμξ Vitis ηαζ ηα είδδ ημο. 

 Φαζκμηοπζηή ηαζ βεκμηοπζηή παναθθαηηζηυηδηα. Αιπεθμβναθζημί παναηηήνεξ 
ηςκ μνβάκςκ ηδξ αιπέθμο. οζηήιαηα αιπεθμβναθζηήξ πενζβναθήξ. 
Αιπεθμβναθζημί πίκαηεξ. 

 Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημκ ηυζιμ ζε ανζειμφξ. Σα 
αιπεθμονβζηά πνμσυκηα ακά ημκ ηυζιμ (ζηαθίδεξ, ηναζί, επζηναπέγζα 
ζηαθφθζα, ποιυξ ζηαθοθζμφ). 

 Οζ πμζηζθίεξ ηαζ δ ζζημνία ημοξ. 

 Μέεμδμζ βεκεηζηήξ αεθηίςζδξ ημο αιπεθζμφ (ηθςκζηή επζθμβή, δζαζηαφνςζδ ή 
οανζδζζιυξ, ιεηαθθάλεζξ ημο βεκεηζημφ οθζημφ). 

 Ζ in vitro- ηαθθζένβεζα ηαζ δοκαηυηδηεξ πνδζζιμπμίδζήξ ηδξ ζηδ βεκεηζηή 
αεθηίςζδ ημο αιπεθζμφ. 

 Γδιζμονβία ακεεηηζηχκ πμζηζθζχκ αιπέθμο (επίηαζνμζ ζηυπμζ, εθανιμγυιεκεξ 
ιέεμδμζ ηαζ επζηεοπεέκηα απμηεθέζιαηα). 

 Αιενζηάκζηα οπμηείιεκα ηαζ οανίδζα αοηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα 
ζηδκ αιπεθμονβία ηαζ ζδζαίηενα ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. 

 Κνζηήνζα επζθμβήξ ημο ηαηάθθδθμο οπμηεζιέκμο θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ 
ζδζυηδηεξ ηδξ εοβεκμφξ πμζηζθίαξ, ημο εδάθμοξ ηαζ ηςκ απμζηάζεςκ θφηεοζδξ 
ημο αιπεθχκα. 
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Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

Σμ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημοξ ιαεήιαημξ πενζθαιαάκεζ ηδκ πενζβναθή ηαζ ηδκ 
παναηήνδζδ ηδξ θαζκμηοπζηήξ παναθθαηηζηυηδηαξ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ εθθδκζηχκ 
ηαζ λέκςκ πμζηζθζχκ αιπέθμο, απμηεθμφιεκμ απυ ηζξ παναηάης εκυηδηεξ 
ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ: 

Α) Έβπνςιεξ πμζηζθίεξ 

1. Αβζςνβήηζημ, Ρμδίηδξ, Μμζπμθίθενμ, Ξοκυιαονμ 

2. Μαονμδάθκδ, Κμνζκεζαηή ιαφνδ, Βενηγαιί, Μαφνμ Μεζεκζηυθα 

3. ζδενίηδξ, Μμζπάημ Αιαμφνβμο, έθηα, Λδικζυ 

4. Φςηζακυ, Μακδδθανζά, Κμηζζθάθζ, Λζάηζημ, Ρςιέσημ 

5. Cabernet sauvignon, Carbenet Franc, Carignan, Grenache noir 

6. Merlot, Syrah, Cinsaut, Pinot noir 

Β) Λεοηέξ Πμζηζθίεξ 

       7.   ααααηζακυ, Λαβυνεζ, Ρμιπυθα, Νηειπίκα 

       8.   Εμοιζάηζημ, Αεήνζ θεοηυ, Αζφνηζημ, Αδδάκζ θεοηυ 

       9.   Βδθάκα, Μμζπάημ θεοηυ (άιμο), Μμζπάημ Αθελάκδνεζαξ 

     10.   Chardonnay, Pinot blanc, Sauvignon blanc 

      11.  Semillon blanc, Chenin blanc, Grenache blanc 

      12.   Ugni blanc, Macabeu, Arintho 

      13.   Weißer Riesling, Grüner Silvaner 

Γ) Πμζηζθίεξ Τπμηεζιέκςκ 

      14.    140Ru, 41B, 420 A 

      15.     1103P, R110, SO 4 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να βκςνίγεζ μ ζπμοδαζηήξ ηδκ βεςβναθζηή πνμέθεοζδ ηαζ ηδκ ελεθζηηζηή 
πμνεία δζάδμζδξ ηδξ αιπεθμηαθθζένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημκ οπυθμζπμ 
ηυζιμ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβήζεζ ημ νυθμ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ 
ηαηά ηδκ ακάπηολδ ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ ηαζ κα εηηζιά ηδ εέζδ ηαζ ηζξ 
δοκαηυηδηεξ αεθηίςζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηδξ 
πχναξ ημο. 

 Να βκςνίγεζ μ ζπμοδαζηήξ ηδκ βεςβναθζηή πνμέθεοζδ ηςκ δζαθυνςκ βεκχκ 
ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ αιπεθμεζδχκ (Vitaceae) ηαεχξ ηαζ ηδκ αμηακζηή 
ζοββέκεζα αοηχκ ιε ηδκ ηαθθζενβμφιεκδ άιπεθμ (Vitis vinifera L.), ηα μπμία 
έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ εθανιμβήξ ηαζ ηδκ 
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ ιεευδςκ ηδξ βεκεηζηήξ αεθηίςζδξ. 

 Να βκςνίγεζ μ ζπμοδαζηήξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ δζαθυνςκ οπμηεζιέκςκ ηαζ 
εζδζηυηενα εηείκςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδ πχνα ιαξ, έηζζ χζηε 
κα είκαζ ζε εέζδ κα επζθέβεζ ημ ηαηαθθδθυηενμ βζα ηδκ εηάζημηε ημπμεεζία. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:   

Διιεληθή: 

1. ΒΛΑΥΟ, Μ. Β. : Αιπεθμβναθία, Θεζζαθμκίηδ 1986 

 

Ξελόγισζζε: 

1. CLARKE, O.: Clarkes großes Lexikon der Rebsorten. Droemer Knaur 
München 2001, ISBN : 3426272393. 

2. GLADSTONES, J.: Viticulture and Environment. Adelaide: Winetitles 
Australia 2000, ISBN: 1875130128. 

3. KERRIDGE, G. H. and ANTCLIFF, A.J.: Wine Grape Varieties. CSIRO 
Publishing 1999, ISBN:0643059822 

4. ABROSI, H., DETTWEILER-MÜNCH, E. und RÜHL, E.: Farbatlas 
Rebsorten. 300 Sorten und ihre Weine. Ulmer Verlag, Stuttgart 1998, ISBN: 
3800157195. 

5. HILLEBRAND, W., LOTT, H. und PFAFF, F.: Taschenbunc der Rebsorten. 
Fachverlag Dr. Fraund, Mainz, 1998, ISBN: 3921156378. 

6. UNWIN, T.: Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture 
and the Wine Trade. Routledge; 1996,ISBN: 0415144167.  

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Σερλνινγία & Αλάιπζε Απνζηαγκάησλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-55 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :5 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :6,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Δ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ κα ηαηακμήζεζ ηδκ 
ηεπκμθμβία παναβςβήξ ηςκ δζάθμνςκ απμζηαβιάηςκ ηαζ κα πναβιαημπμζεί ηζξ 
ιεευδμοξ ακάθοζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία υζμ 
ηαζ ζημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ απμζηαβιάηςκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
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1.ΗΣΟΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Δζηαζίεξ βζα ηζξ νίγεξ παναβςβήξ απμζηαβιάηςκ. Ζ ελέθζλδ ηδξ παναβςβήξ. Δίδδ 
απμζηαβιάηςκ. 
 
2.ΟΤΕΟ 
Υδιζηή ζφζηαζδ, Ακδευθδ, ηαεανή αθημυθδ, ανςιαηζηέξ φθεξ, απυζηαλδ, ακαιίλεζξ. 
Γζήεδζδ ειθζάθςζδ. 
 
3.ΑΜΒΤΚΔ ΑΠΟΣΑΞΖ ΟΤΕΟΤ 
Σεπκμθμβία απυζηαλδξ ηαζ δζαπςνζζιμφ ηθαζιάηςκ 
 
4.ΜΠΡΑΝΣΗ 
Εφιςζδ ποιμφ ζηαθοθζχκ, απυζηαλδ δζαπςνζζιυξ ηθαζιάηςκ. Ακάιζλδ, 
ειθζάθςζδ. 
 
5.ΑΜΒΤΚΔ ΑΠΟΣΑΞΖ ΜΠΡΑΝΣΗ 
Σεπκμθμβία απυζηαλδξ ζε άιαοηεξ αζοκεπμφξ θεζημονβίαξ ηαζ δζαπςνζζιμφ 
ηθαζιάηςκ. 
 
6.ΠΑΛΑΗΧΖ ΜΠΡΑΝΣΗ 
Παναβςβή  αανεθζχκ. Υνήζδ αανεθζχκ. Αθθαβέξ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ 
απμζηαβιάηςκ. ήιακζδ Μπνάκηζ. Νμιμεεζία 

7.ΑΡΜΑΝΗΑΚ; ΚΟΝΗΑΚ 
Παναβςβή ηναζζμφ βζα απυζηαλδ. Μδπακήιαηα ζοκεπμφξ ηαζ αζοκεπμφξ 
θεζημονβίαξ, παθαίςζδ. Πενζμπέξ παναβςβήξ. 
 
8.ΡΟΤΜΗ 
Εφιςζδ ποιμφ γαπανμηάθαιμο, ιεθάζαξ, απμζηαηηζηέξ ζοζηεοέξ, παθαίςζδ. 
 
9.ΒΟΣΚΑ ΣΕΗΝ ΑΚΟΤΑΒΗΣ 
Παναβςβή αυηηαξ, ηγζκ, αημοααίη ηαζ άθθςκ αθημμθμφπςκ ανςιαηζζιέκςκ πμηχκ. 
 
10.ΟΤΗΚΗ 
Δπελενβαζία αιοθμφπςκ οθχκ, ζαηπανμπμίδζδ, θνίλδ, πμθημπμίδζδ, γφιςζδ 
απυζηαλδ παθαίςζδ.. Πενζμπέξ παναβςβήξ. 
 
11.ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ  ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
Απμζηαηηζηά ιδπακήιαηα αζοκεπμφξ ηαζ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ 
 
12.ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 
Εφιςζδ ποιμφ θνμφηςκ. Απυζηαλδ, παθαίςζδ. 
 
13.ΛΗΚΔΡ 
Λζηέν ιε εηπφθζζδ, ιε απυζηαλδ, ιε ηνέια βάθαηημξ. 
 
14.ΜΔΣΡΖΖ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΜΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ 
Μέεμδμζ ιέηνδζδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αθημυθδ απμζηαβιάηςκ ηαζ ηεθζηχκ 
πνμσυκηςκ. Μέηνδζδ ακςηένςκ αθημμθχκ, αθδεΰδςκ, εζηένςκ, πηδηζηήξ μλφηδηαξ 
 
15.ΜΔΣΡΖΖ ΜΔ ΑΔΡΗΟ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ 
Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ανςιαηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ  απμζηαβιάηςκ. Έθεβπμξ ηδξ 
παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. 
 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1.Μέηνδζδ αθημμθζημφ ηίηθμο ηαζ πνήζδ πζκάηςκ.  
Γοάθζκδ απμζηαηηζηή ζοζηεοή απυζηαλδξ. 
 
2.Ακαιίλεζξ οδνμαθημμθζηχκ δζαθοιάηςκ. 
οζημθή ηαζ δζαζημθή, αναίςζδ, εκίζποζδ. 
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3.Απυζηαλδ ζε πάθηζκμ αιαοηα. 
Απυζηαλδ ζηέιθοθςκ ζηδ πάθηζκδ απμζηαηηζηή ζοζηεοή ηδξ ζπμθήξ. 
 
4.φζηαζδ αηιχκ κενμφ αθημυθδξ. 
Μέηνδζδ ζφζηαζδξ αηιχκ ηαζ δζαθφιαημξ κενμφ αθημυθδξ ζε εζδζηή απμζηαηηζηή 

ζοζηεοή. 
 
5.Απυζηαλδ ιε απμζηαηηζηή ζοζηεοή ιε δίζημοξ 
Λεζημονβία ηδξ απμζηαηηζηήξ ζοζηεοήξ 9 δίζηςκ ηδξ πμθήξ. Υάναλδ ηαιποθχκ 
θεζημονβίαξ. 
 
6.Μέηνδζδ ηδξ απαζημφιεκδξ βζα απυζηαλδ εκένβεζα. 
Μέηνδζδ ηαηακάθςζδξ θεηηζηήξ εκένβεζαξ, οπμθμβζζιυξ απυδμζδξ. Μέηνδζδ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ ζε κενυ ρφλδξ. 
 
7.Μεηνήζεζξ μιάδςκ ζοζηαηζηχκ ιε ακαθοηζηέξ ιεευδμοξ. 
Πνμπαναζηεφδ δζαθφιαημξ. Μέηνδζδ πηδηζηήξ μλφηδηαξ. 
8.Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αθδεΰδεξ. 
Μέηνδζδ αθδεΰδχκ ιε ακαθοηζηή ιέεμδμ. 
 
9.Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εζηένεξ. 
Μέηνδζδ εζηένςκ ιε ακαθοηζηή ιέεμδμ. 
 
10.Λεζημονβία Αενίμο Υνςιαημβνάθμο. 
οκεήηεξ θεζημονβίαξ. 
 
11.Λεζημονβία Αενίμο Υνςιαημβνάθμο. 
Παναζηεοή ηαζ πνςιαημβναθία πνυηοπμο δζαθφιαημξ. 
 
12.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 
Υνςιαημβναθία ηθαζιάηςκ απυζηαλδξ ηναζζμφ. 
 
13.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 
Υνςιαημβναθία ηθαζιάηςκ απυζηαλδξ ηναζζμφ. 
 
14.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 
Δκημπζζιυξ ημνοθχκ ηαζ οπμθμβζζιμί. 
 
15.Λεζημονβία αενίμο πνςιαημβνάθμο. 
Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζε Ακδευθδ. 
 
 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 
1.Να ηαηακμήζμοκ ηδκ ιεεμδμθμβία παναβςβήξ δζαθυνςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ, ηδ 
θεζημονβία ηαζ πνήζδ ημο ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ. 
2.Να βκςνίγμοκ ηδκ θεζημονβία ηςκ ιδπακδιάηςκ παναβςβήξ απμζηαβιάηςκ. 
3.Να παναζηεοάγμοκ αθημμθμφπα πμηά ιε ζφβπνμκεξ ηαζ παναδμζζαημφξ ιεευδμοξ. 
4.Να παναημθμοεμφκ ηαζ κα εθέβπμοκ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ηςκ αθημμθμφπςκ 
πμηχκ 
5.Να επζθέβμοκ ηα ηαηάθθδθα υνβακα ηαζ κα εέημοκ ζε θεζημονβία ηζξ ηαηάθθδθεξ 
ιεευδμοξ ακαθφζεςξ 
6.Να εθανιυγμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ πδιζηέξ ηαζ θοζζημπδιζηέξ ιεευδμοξ ακάθοζδξ ζηα 
αθημμθμφπα πμηά 
7.Να εθέβπμοκ ηα δεδμιέκα ηςκ ακαθφζεςκ. 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 
 
Διιεληθή: 
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1. Ανβφνδξ Σζαηίνδξ.«Πμημβναθία», Γ. Φφπαθμξ 2007 

2. Δοάββεθμξ μοθθενυξ «Οίκμξ ηαζ Απμζηάβιαηα», Έηδμζδ ημο ζδίμο 1997 

3. Ανβφνδξ Σζαηίνδξ «Δνβαζηδνζαηέξ ζδιεζχζεζξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Ακάθοζδξ 
Απμζηαβιάηςκ ». ΣΔΗ. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Α.Ζ.Rose “AlcoohlicBeverages” Academic Press 1977 

2. Recueil des methodes internationales d΄ analyse des boissons spiritueuses, 
des alcools et de la fraction aromatique des boissons Office International de 
la Vigne et du vin, 1994 

3.  Alan H. Varnam and Jane P “Beverages : technology, chemistry and 
microbiology”. Sutherland Chapman & Hall, 1994 

 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ  

 

 

 

Σ΄ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Α/Α Δ΄ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-61 Ονβάκςζδ & Γζμίηδζδ 

Δπζπεζνήζεςκ 

ΓΟΝΑ 3 - 3 135 4,0 

ΣΟ-62 Φοζζημπδιζηέξ ιεηααμθέξ 

ηαζ ηαηενβαζίεξ Οίκςκ 

ΜΔ 3 3 6 180 6.5 

ΣΟ-63 Δπελενβαζία απμαθήηςκ ΜΔ 2 2 4 120 4.0 

ΣΟ-64 Ανςιαηζηέξ Δκχζεζξ 

Οίκςκ 

ΜΔ 2 - 2 90 3.0 

ΣΟ-65 Ξέκδ Γθχζζα (μνμθμβία) ΜΔ 4 - 4 180 6.5 

ΣΟ-ΔΤ Δπζθμβή 1 (αθ. αηυθμοεμ 

Πίκαηα) 

ΜΔ 2 - 2 90 3.0 

ΣΟ-ΔΤ Δπζθμβή 2 ΜΔ 2 - 2 90 3.0 

7 ιαεήιαηα ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 18 5 23 885 30 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-61 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΓΟΝΑ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :3(Θεσξία 3) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Σ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ, ηζξ 
ακαβηαίεξ εεςνδηζηέξ ανπέξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ εθανιμβέξ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ 
δζμίηδζδξ επζπεζνήζεςκ (ιάκαηγιεκη), ιε έιθαζδ ζε εέιαηα αιπεθμμζκζημφ ημιέα, 
επζπεζνήζεςκ μίκςκ ηαζ πμηχκ, ηαεχξ ηαζ δζαζοκδευιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ 
ημονζζιμφ, πμθζηζζιμφ, πενζαάθθμκημξ-πμζυηδηαξ γςήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ εογςΐαξ, 
υπςξ ηαζ κα εκζςιαηχκμοκ μζ ίδζμζ ηδκ μνβακςηζηή ηαζ δζμζηδηζηή ακηίθδρδ ζηδκ 
ηεπκμθμβζηή εεχνδζή ημοξ ηαζ κα απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ εθανιμβήξ ζπεηζηά ιε 
επζθεβιέκεξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ βζα θήρδ επζπεζνδιαηζηχκ απμθάζεςκ.  

 

ΠΔΡΗΓΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Δζζαβςβή ζηδκ έκκμζα ηδξ επζπείνδζδξ. Δίδδ επζπεζνήζεςκ. Οζ επζπεζνήζεζξ μίκςκ ηαζ 
πμηχκ δζαζοκδευιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ημονζζιμφ, πμθζηζζιμφ, πενζαάθθμκημξ-
πμζυηδηαξ γςήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ εογςίαξ. Ζ επζπείνδζδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Οζ 
θεζημονβίεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Θεςνίεξ ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ δζμίηδζδξ. Ονβακςηζηά 
ζπήιαηα ηδξ δζμίηδζδξ. Ζ μνβάκςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ παναβςβήξ ηαζ ειπμνίαξ 
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μίκςκ ηαζ πμηχκ. Ζ μνβάκςζδ ηδξ παναβςβήξ. Ζ μνβάκςζδ ηδξ δζμίηδζδξ. Ζ 
μνβάκςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ. Ζ μνβάκςζδ ημο εθμδζαζιμφ. Ζ μνβάκςζδ 
ημο ιάνηεηζκβη ηαζ ηςκ πςθήζεςκ. Οζ θεζημονβίεξ ηδξ δζμίηδζδξ: μ 
πνμβναιιαηζζιυξ, δ μνβάκςζδ δ δζεφεοκζδ , μ ζοκημκζζιυξ μ έθεβπμξ. Ο 
επζπεζνδζζαηυξ πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ δ θήρδ απμθάζεςκ. Σεπκζηέξ απμηεθεζιαηζηήξ 
δζμίηδζδξ πνμζςπζημφ. Ζ δζμίηδζδ ιε αάζδ ημοξ ακηζηεζιεκζημφξ ζηυπμοξ. Σμ 
μνβακυβναιια (ηαηακμιή ηαεδηυκηςκ, ελμοζζμδυηδζδ, έθεβπμξ, δ δζαηαβή-εκημθή, δ 
δζαηήνδζδ ανπείςκ, μζ ζοκεδνζάζεζξ, ηίκδηνα βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ 
ενβαγυιεκςκ. φβπνμκδ δζμίηδζδ ακενχπζκςκ πυνςκ. Δπζθμβή πνμζςπζημφ. 
Δηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ. Αλζμθυβδζδ πνμζςπζημφ. Ζβεηζηά ζηεθέπδ. Τπδνεζζαηέξ 
ιεηααμθέξ. Πμθζηζηή αιμζαχκ. οκεήηεξ ενβαζίαξ (αζθάθεζα-οβζεζκή). Ζ επζημζκςκία 
ζηδ δζμίηδζδ. Ζεζηή, ημζκςκζηή ηαζ πενζααθθμκηζηή εοεφκδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 
Γζμίηδζδ μθζηήξ πμζυηδηαξ. Γζμίηδζδ αθθαβχκ. Υνδιαημμζημκμιζηή Γζμίηδζδ. Νέεξ 
ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ δζμίηδζδ επζπεζνήζεςκ. Μεθέηδ 
πενζπηχζεςκ.    

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 
 

 εζζάβμοκ ηζξ μνβακςηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ κα αλζμθμβμφκ 
ακάθμβα εέιαηα ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο άιεζα 
ή έιιεζα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζ΄αοηυκ. 

 ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ εηπυκδζδ επζπεζνδζζαηχκ ζπεδίςκ μνβάκςζδξ ηαζ 
δζμίηδζδξ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ζοκαθχκ επζπεζνδιαηζηχκ 
ηεπκζημμζημκμιζηχκ ιεθεηχκ, υπςξ ηαζ δζαζοκδευιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 
Διιεληθή: 
 

1. Καθδήξ, Π., Νάκμξ Η., παεήξ Π., Σαπυπμοθμξ Π. ηαζ Σζζιπμφηαξ Κ., 
φβπνμκεξ Γεςνβζηέξ Δπζπεζνήζεζξ, Βζαθίμ βζα ημ Β΄Κφηθμ Σεπκζηχκ 
Δπαββεθιαηζηχκ Δηπαζδεοηδνίςκ Σμιέα Γεςπμκίαξ, Σνμθίιςκ ηαζ 
Πενζαάθθμκημξ, Όθςκ ηςκ Δζδζημηήηςκ, Έηδμζδ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ-
Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, Αεήκα,2005. 

 
2. Ανζέκμξ, Π. ηαζ Καθδήξ, Π., Δθανιμζιέκδ Υνδιαημμζημκμιζηή 

Δπζπεζνήζεςκ, Δηδυζεζξ Παηάηδ, Αεήκα 2008, 
 

3. Κέθδξ, Β., Οθμηθδνςιέκμ Μάκαηγιεκη, 1δ Έηδμζδ, Δηδυζεζξ Κνζηζηή, Αεήκα, 
2005. 
 

4. Σζζυηναξ, Γ., Βεθηίςζδ Πμζυηδηαξ, Β΄ Έηδμζδ, Δηδυζεζξ Δ. Μπέκμο, Αεήκα, 
2002. 
 

5. Πναζηάημξ, Γ. Γζμζηδηζηή Δπζζηήιδ, Δηδυζεζξ Α. ηαιμφθδξ, Αεήκα, 2002.  
 

Ξελόγισζζε: 
 

1. Bateman, T., Zeithami, C. and Snell, S., Management, McGraw-Hill 
Education, 2001. 

2. Jones, G., Organizational Theory, Design and Change, Pearson Education, 
2008. 

3. Hunger, J. and Wheelen, T., Strategic Management and Business Policy, 
Pearson     

            Education, 2007. 
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4. Friend, G. and Zehle, S., Guide to Business Planning, The Economist in 
association   

            with Profile Books Ltd, U.K., 2004. 

5. Stoner, J., Freeman, R.E. and Gilbert, D., Management, Sixth Edition, 
Prentice Hall   

             Inc., USA, 1995. 

6. Newman, M. and Wills, W., Agribusiness Management and Entrepreneurship, 
Third Edition , Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois, USA, 1994. 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Φπζηθνρεκηθέο Μεηαβνιέο & Καηεξγαζίεο 
Οίλσλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-62 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :6 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 2)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :7,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Σ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Μέζα απυ ημ ιάεδια αοηυ μζ ζπμοδαζηέξ εα απμηηήζμοκ ηζξ βκχζεζξ πμο εα ημοξ 
επζηνέρμοκ κα αεθηζχζμοκ ηδκ μνβακμθδπηζηή απυηνζζδ ηςκ μίκςκ πμο 
παναζηεοάζακε, ελαζθαθίγμκηαξ πανάθθδθα ηδκ αζμιδπακζηή ηαζ θοζζηή 
ζηαεενμπμίδζή ημοξ. Ακηζεέηςξ, δ εθθζπήξ βκχζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ 
πμο δζδάζημκηαζ ζημ ιάεδια αοηυ, εα μδδβήζμοκ ζηδκ βνήβμνδ πμζμηζηή 
οπμαάειζζδ ηςκ πναβιέκςκ μίκςκ ηαζ ζηδκ πακηεθή αδοκαιία  πνμξ ηδκ υπμζα 
επζεοιδηή ηοπμπμίδζδ.   

ημ πνχημ ηιήια ημο ιαεήιαημξ αοημφ πανέπμκηαζ μζ εεςνδηζηέξ εηείκεξ βκχζεζξ 
πμο εα επζηνέρμοκ ζημοξ ζπμοδαζηέξ κα ηαηακμήζμοκ ημοξ πμθφπθμημοξ 
ιδπακζζιμφξ ηυζμ ηδξ ςνίιακζδξ & παθαίςζδξ ηςκ μίκςκ υζμ ηαζ ηςκ ηαηενβαζζχκ 
πμο εα πνμδβδεμφκ ηδξ ειθζάθςζδξ. 

ημ ηεθεοηαίμ ηιήια ημο ιαεήιαημξ αοημφ μζ ζπμοδαζηέξ εα ιάεμοκ κα λεπςνίγμοκ 
ηζξ δζάθμνεξ πζεακέξ παεήζεζξ-εηηνμπέξ ηςκ μίκςκ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο ηζξ 
πνμηαθμφκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
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 Ζ έκκμζα ηδξ Γζαφβεζαξ ηαζ ηα Κμθθμεζδή θαζκυιεκα. Ζ δζαφβεζα ηςκ μίκςκ. Ζ 
ημθθμεζδήξ ηαηάζηαζδ ηςκ μίκςκ. Φοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ημθθμεζδχκ 
ηςκ μίκςκ. Σα πνμζηαηεοηζηά ημθθμεζδή. Υνήζδ ημο Ανααζημφ ηυιεμξ. 

 Δπειαάζεζξ ηαζ πεζνζζιμί βζα ηδκ δζαφβαζδ & ζηαεενμπμίδζδ ηςκ μίκςκ.“Σμ 
Κμθθάνζζια”. Γεκζηά πενί ηαηενβαζζχκ. Ζ ηαηααφεζζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ 
ζςιαηζδίςκ. Ρυθμξ ηαζ πναηηζηή ηςκ ιεηαγοιςηζηχκ απμθαζπχζεςκ. Ζ 
εεςνία ημο ημθθανίζιαημξ ηςκ μίκςκ ιε ηδκ πνήζδ πνςηεσκχκ. Ζ 
αθθδθεπίδναζδ ηακζκχκ-πνςηεσκχκ. Ζ επίπηςζδ ημο ημθθανίζιαημξ ζηα 
παναηηδνζζηζηά ηςκ μίκςκ. Ζ έκκμζα ημο οπενημθθανίζιαημξ. Σα πνμσυκηα 
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ημ ημθθάνζζια. Ζ ηεπκζηή ημο ημθθανίζιαημξ. Ζ 
πνήζδ ημο ιπεκημκίηδ. Γζάθμνεξ άθθεξ ηεπκζηέξ δζαφβαζδξ. 

 Γζαφβαζδ ηςκ μίκςκ ιε δζήεδζδ ηαζ θοβμηέκηνδζδ. Ζ ανπή ηδξ δζήεδζδξ. Οζ 
κυιμζ ηδξ δζήεδζδξ. Δηηίιδζδ ηδξ δζδεδζζιυηδηαξ ηςκ μίκςκ. Γζάθμνα οθζηά 
ηαζ πνδζζιμπμζμφιεκα πνυζεεηα ηαηά ηδκ δζήεδζδ. Γζήεδζδ ιε βδ δζαηυιςκ.  
Γζήεδζδ ιε πθάηεξ μλζηήξ ηοηηανίκδξ. Γζήεδζδ ιε ιειανάκεξ. Δθαπηυιεκδ 
δζήεδζδ. Δπζπηχζεζξ ηδξ δζήεδζδξ ζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 
μίκςκ. Φοβμηέκηδζδ. 

 ηαεενμπμίδζδ ηςκ μίκςκ ιε θοζζημπδιζηέξ ιεευδμοξ. ηαεενμπμίδζδ ηςκ 
μίκςκ ιε εένιακζδ. Ζ πνήζδ ημο αζμιδπακζημφ ρφπμοξ ζηδκ ζηαεενμπμίδζδ. 

 Ο ιδπακζζιυξ ηνοζηάθθςζδξ & ηαηααφεζζδξ ηςκ αθάηςκ ημο ηνοβζημφ μλέμξ. 
Γμηζιέξ (tests) βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηςκ μίκςκ έκακηζ ηδξ 
ηαηααφεζζδξ ηςκ αθάηςκ ημο ηνοβζημφ μλέμξ. Μέηνα πνυθδρδξ βζα ηδκ 
απμθοβή ηδξ ηαηααφεζζδξ ηςκ αθάηςκ ημο ηνοβζημφ μλέμξ. 

 Ζ ηεπκζηή ηδξ ακηαθθαβήξ ζυκηςκ. Ζ εθανιμβή ηδξ ηεπκζηήξ ηδξ 
δθεηηνμδζάθοζδξ ζηδκ μζκμπμζία. 

 Μεηαθθζηά εμθχιαηα & δ ακηζιεηχπζζδ ημοξ: Ο ζίδδνμξ ηαζ μ ιδπακζζιυξ ημο 
εμθχιαημξ ζζδήνμο. Ο παθηυξ ηαζ ιδπακζζιυξ ημο εμθχιαημξ παθημφ. Σα 
αανέα ιέηαθθα. 

 Σα Ολεζδμακαβςβζηά θαζκυιεκα. Γεκζηέξ έκκμζεξ. Σμ δοκαιζηυ μλεζδμ-
ακαβςβήξ ηςκ μίκςκ. Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημ δοκαιζηυ μλεζδμ-
ακαβςβήξ. 

 Ζ ςνίιακζδ ηςκ ενοενχκ μίκςκ. Οζ ιδπακζζιμί ηδξ παθαίςζδξ.  Ζ ελέθζλδ 
ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ενοενχκ μίκςκ ηαηά ηδκ 
μλεζδςηζηή θάζδ ηδξ παθαίςζδξ. Οζ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ 
εκχζεςκ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ηαζ παθαίςζδ ηςκ μίκςκ. Ζ ακαβςβζηή 
παθαίςζδ ηςκ ενοενχκ μίκςκ. Οζ δζάθμνεξ δζαδζηαζίεξ & πεζνζζιμί ηςκ 
μίκςκ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ μλεζδςηζηήξ παθαίςζδξ. Δπίδναζδ ημο ηφπμο ημο 
λφθμο ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ενοενχκ μίκςκ. Πνμαθήιαηα πμο ιπμνμφκ κα 
πνμηφρμοκ ηαηά ηδκ μλεζδςηζηή θάζδ ηδξ παθαίςζδξ. 

 Πνμέθεοζδ, θφζδ ηαζ ζοκέπεζεξ ηςκ ααζζηχκ μνβακμθδπηζηχκ εηηνμπχκ. Σα 
ζθάθιαηα μλείδςζδξ. Οζ δζάθμνεξ ααηηδνζαηέξ πνμζαμθέξ. Ζ ιζηνμαζαηή 
πνμέθεοζδ ηαζ μζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ πηδηζηχκ θαζκμθχκ. Ζ μζιή ημο 
θεθθμφ. Ζ πανμοζία ηςκ εεζμφπςκ παναβχβςκ ηαζ μζ ακαβςβζηέξ μζιέξ. 
Γζάθμνα άθθα ζθάθιαηα & εηηνμπέξ ηαζ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ. 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 

Άζηδζδ 1δ Έθεβπμξ Ολεζδςζζιυηδηαξ Οίκςκ (Browning & Pinking test).  

Άζηδζδ 2δ Αλζμθυβδζδ δζάθμνςκ οθζηχκ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα πνμζδίδμοκ 
ακηζμλεζδςηζηή πνμζηαζία ζημοξ μίκμοξ (Πνςηεΐκεξ, SO2, PVPP). 

Άζηδζδ 3δ Πνςηεσκζηυ ευθςια (Bentotest- Test εενιυηδηαξ). 
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Άζηδζδ 4δ Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζδακζηήξ απαζημφιεκδξ πμζυηδηαξ Μπεκημκίηδ βζα κα 
ζηαεενμπμζήζμοιε έκακ μίκμ απέκακηζ ζημ Πνςηεσκζηυ Θυθςια. Αλζμθυβδζδ 
δζάθμνςκ ζηεοαζιάηςκ Μπεκημκίηδ. 

Άζηδζδ 5δ Δκγοιζηυξ πνμζδζμνζζιυξ Μδθζημφ μλέμξ. 

Άζηδζδ 6δ Πνμζδζμνζζιυξ Μδθζημφ μλέμξ ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ πνςιαημβναθίαξ 
πάνημο. 

Άζηδζδ 7δ Μεηαθθζηά εμθχιαηα (Fe+++ & Cu+). 

Άζηδζδ 8δ Απμζζδήνςζδ. 

Άζηδζδ 9δ Γείηηδξ Εεθαηίκδξ. 

Άζηδζδ 10δ Γείηηδξ BSA. 

Άζηδζδ 11δ Αλζμθυβδζδ δζάθμνςκ οθζηχκ ηαηενβαζίαξ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ 
κα επδνεάγμοκ ημκ ηακκζηυ παναηηήνα ηςκ μίκςκ. 

Άζηδζδ 12δ Σνοβζηή ηαεενμπμίδζδ ( Test ροβείμο, Test αβςβζιμιεηνίαξ). 

Άζηδζδ 13δ Έθεβπμξ Γζδεδζζιυηδηαξ Οίκςκ. 

Άζηδζδ 14δ Αλζμθυβδζδ δζάθμνςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ μίκςκ. 

 Μεθέηδ ζοκανιμβήξ ζοζηήιαημξ θεθθμφ/θζάθδξ. 

 Απμννμθδηζηυηδηα οάθμο ζηδκ αηηζκμαμθία UV. 

Άζηδζδ 15δ Δπίδεζλδ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ- Δπίζηερδ ζε μζκμπμζεία. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 Απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ απυ πθεονάξ ηςκ ζπμοδαζηχκ ηςκ δζάθμνςκ 
δζαοβαζηζηχκ ιέζςκ ηαζ ελμζηείςζή ημοξ ιε ηζξ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ 
ηαηενβαζίαξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ μίκςκ. 

 Ονεμθμβζζηζηυηενδ πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ παθαίςζδξ ηαζ ακάθμβδ 
πνήζδ ηςκ ιέζςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ηαεμδήβδζδ ηδξ 
μλεζδςηζηήξ θάζδξ ηδξ. 

 Αηνζαήξ ακαβκχνζζδ & ακηζιεηχπζζδ μνβακμθδπηζηχκ ζθαθιάηςκ & 
εηηνμπχκ. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Δπεμεξγαζία Απνβιήησλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-63 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :4 (Θεσξία 2, Δξγαζηήξην 2)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :4,5 
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ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Σ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ μζ θμζηδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ θεζημονβία ιζαξ 
ιμκάδαξ επελενβαζίαξ οβνχκ απμαθήηςκ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ζοιιεημπή ημοξ 
ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ημκ έθεβπμ θεζημονβίαξ αοηήξ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Δζζαβςβζηέξ έκκμζεξ: Πενζαάθθμκ, μζημζφζηδια, μζημθμβζηή ζζμννμπία, νφπακζδ, 
ιυθοκζδ, απυαθδηα, θφιαηα, δζαπείνδζδ απμαθήηςκ η.α. ηάδζα επελενβαζίαξ 
οβνχκ απμαθήηςκ ηαζ δζενβαζίεξ. 

2. Φοζζηά, πδιζηά ηαζ αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ: Υνχια, 
μζιή, εενιμηναζία, αζςνμφιεκα ζηενεά. Γζαθοιέκα ζηενεά ηαζ αένζα, μλφηδηα, 
αθηαθζηυηδηα, ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηαζ ζπκμζημζπεία. Καηδβμνίεξ, είδδ ηαζ 
δναζηδνζυηδηεξ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

3. Ακηζδνάζεζξ ηαζ ακηζδναζηήνεξ:Xδιζηή ηζκδηζηή ηαζ ζζμννμπία, δζαθοηυηδηα 
αενίςκ. Ηζμγφβζμ ιάγαξ, ακηζδναζηήνεξ ζςθδκμεζδμφξ νμήξ, πθήνμοξ ακάιζλδξ 
ηαζ αοεαίνεηδξ νμήξ, πνμζδζμνζζιυξ ημο ηφπμο ακηζδναζηήνα, ηαηάζηαζδ 
ιυκζιδξ δίαζηαξ. 

4. Μέεμδμζ εηηίιδζδξ ημο νοπακηζημφ θμνηίμο: Υδιζηή απαίηδζδ ζε μλοβυκμ, 
αζμπδιζηή απαίηδζδ ζε μλοβυκμ, μθζηυξ άκεναηαξ, μθζηυξ μνβακζηυξ άκεναηαξ, 
μθζηή απαίηδζδ ζε μλοβυκμ, δείηηδξ οπενιαββακζημφ. 

5. Ρφπακζδ θοζζημφ απμδέηηδ: Ρφπακζδ νεφιαημξ, γχκεξ νφπακζδξ, νφπακζδ 
θζικχκ. Δοηνμθζζιυξ: αίηζα, ζηάδζα ηαζ ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ. 

6. Πνςημαάειζα επελενβαζία- Η (Πνμηαηανηηζηή επελενβαζία ηαζ πνμενβαζία): 
Δζπάνςζδ, ελάιιςζδ, θζπμζοθθμβή, ελζζμννυπζζδ πανμπήξ, νφειζζδ ημο pH, 
ακάιζλδ, ηνμηηίδςζδ ηαζ ζοζζςιάηςζδ. 

7. Πνςημαάειζα επελενβαζία- ΗΗ (Πνςημαάειζα ηαείγδζδ): Σφπμζ ηαείγδζδξ. Κνίζζιδ 
νμή ζηενεχκ. Σφπμζ δελαιεκχκ ηαείγδζδξ. Υαναηηδνζζηζηά ιεβέεδ ζπεδζαζιμφ 
δελαιεκχκ ηαείγδζδξ. Υαναηηδνζζηζηά ηαζ πνυηοπα ηςκ δελαιεκχκ 
πνςημαάειζαξ ηαείγδζδξ. 

8.  Γεοηενμαάειζα επελενβαζία – Η (αενυαζεξ ιέεμδμζ αζςνμφιεκδξ αζμιάγαξ-1) 
οζηήιαηα εκενβμφ θάζπδξ ηαζ παναθθαβέξ, αενζγυιεκεξ θίικεξ, παναηηδνζζηζηά 
ιεβέεδ ηαζ ζηαεενέξ ζπεδζαζιμφ. 

9. Γεοηενμαάειζα επελενβαζία- ΗΗ (αενυαζεξ ιέεμδμζ αζςνμφιεκδξ αζμιάγαξ-2). Σμ 
θαζκυιεκμ ηδξ ιεηαθμνάξ μλοβυκμο, ζοζηήιαηα αενζζιμφ. Οζημθμβία ηδξ 
αζμθμβζηήξ θάζπδξ, πνμαθήιαηα ηαείγδζδξ ηαζ ακηζιεηχπζζή ημοξ, πνήζδ 
εκενβμφ άκεναηα. 

10 Γεοηενμαάειζα επελενβαζία-ΗΗΗ (αενυαζεξ ιέεμδμ αηζκδημπμζδιέκδξ αζμιάγαξ): 
Βζμθμβζηά θίθηνα, αζμθμβζημί πφνβμζ, αζμδίζημζ, παναηηδνζζηζηά ιεβέεδ ηαζ 
ζηαεενέξ ζπεδζαζιμφ. 

11.Γεοηενμαάειζα επελενβαζία – ΗV (ακαενυαζα επελενβαζία): Μδπακζζιυξ 
ακαενυαζαξ    
     απμζημδυιδζδξ, ακαενυαζα επελενβαζία εκυξ ηαζ δφμ ζηαδίςκ, ημλζηέξ μοζίεξ ηαζ  

ακηζιεηχπζζή ημοξ, δζαιμνθχζεζξ ακαενυαζςκ ακηζδναζηήνςκ ηαζ εηηίκδζδ 
θεζημονβίαξ. 
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12 Γεοηενμαάειζα επελενβαζία- V (δεοηενμαάειζα ηαείγδζδ ηαζ επελενβαζία 
πενίζζεζαξ θάζπδξ): Υαναηηδνζζηζηά ηαζ πνυηοπα ηςκ δελαιεκχκ 
δεοηενμαάειζαξ ηαείγδζδξ. Πάποκζδ, αενυαζα/ακαενυαζα/πδιζηή/εενιζηή 
ζηαεενμπμίδζδ, αθοδάηςζδ ηαζ λήνακζδ ηδξ πενίζζεζαξ θάζπδξ. 
 

13 Σνζημαάειζα ηαζ πνμπςνδιέκδ επελενβαζία: Υδιζηή απμιάηνοκζδ αγχημο ηαζ 
θςζθυνμο, αζμθμβζηή απμιάηνοκζδ αγχημο, ηαοηυπνμκδ απμιάηνοκζδ αγχημο 
ηαζ θςζθυνμο, απμιάηνοκζδ δζαθοιέκςκ μοζζχκ. Απμθφιακζδ: πδιζηή ηαζ 
θοζζηή απμθφιακζδ. Γζάεεζδ επελενβαζιέκςκ οβνχκ απμαθήηςκ. Γζάεεζδ 
θάζπδξ βζα βεςνβζηή πνήζδ. 

 
14  Δπελενβαζία οβνχκ αζμιδπακζηχκ απμαθήηςκ: Κνζηήνζα επζθμβήξ ιεευδμο 

επελενβαζίαξ, παναηηδνζζηζηά ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ απυ επζθεβιέκεξ 
ηαηδβμνίεξ αζμιδπακζχκ ηαζ ιέεμδμζ επελενβαζίαξ ηςκ οβνχκ  απμαθήηςκ ηςκ 
αζμιδπακζχκ αοηχκ. 

 
15 ημζπεία κμιμεεζίαξ πενζαάθθμκημξ: Ο κυιμξ- πθαίζζμ 1650/86 βζα ημ πενζαάθθμκ, 

ηαηδβμνίεξ ένβςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, πενζααθθμκηζημί υνμζ. Μεθέηδ 
πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ: πενζααθθμκηζηέξ ιεθέηεξ, πενζεπυιεκμ, οπμαμθή, 
έβηνζζδ. 

 
 
Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
 
1.  Φοζζημπδιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ. 

2.  Βζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οβνχκ απμαθήηςκ. 

3.  Γεζβιαημθδρία ηαζ επελενβαζία δείβιαημξ. 

4. Πνμζδζμνζζιμί μθζηχκ, αζςνμφιεκςκ ηαζ δζαθοιέκςκ, πηδηζηχκ ηαζ ιδ πηδηζηχκ 
ζηενεχκ. 

5. Πνμζδζμνζζιυξ ημο Υδιζηά Απαζημφιεκμο Ολοβυκμο (COD). 

6. Πνμζδζμνζζιυξ ημο Βζμπδιζηά Απαζημφιεκμο Ολοβυκμο (BOD)- Η (ανπή ηδξ 
ιεευδμο, ηζκδηζηή, ζοζηεοέξ ιέηνδζδξ, ειαμθζαζιυξ). 

7. Πνμζδζμνζζιυξ ημο Βζμπδιζηά Απαζημφιεκμο Ολοβυκμο (BOD)- ΗΗ (BOD5 ηαζ 
BODU, επίδναζδ ηδξ κζηνζημπμίδζδξ, ζπέζεζξ ιεηαλφ BOD ηαζ COD). 

8. Πνμζδζμνζζιυξ αθηαθζηυηδηαξ ηαζ δείηηδ οπενιαββακζημφ. 

9. Πνμζδζμνζζιυξ Οθζημφ Άκεναηα (TC), Οθζημφ Ονβακζημφ Άκεναηα (TOC) ηαζ 
Οθζηήξ Απαίηδζδξ ζε Ολοβυκμ (TOD). 

10.  Πνμζδζμνζζιυξ αγχημο ιε ηδκ ιέεμδμ Kjeldahl. 

11.  Σζηθμιεηνζηυξ ηαζ θςημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ζυκηςκ NH4
+. 

12.  Φςημιεηνζηυξ πνμζδζμνζζιυξ NO2
-, NO3

-, PO4
3-, Fe, CI2, θαζκμθζηχκ ηαζ 

ηαζζεκενβχκ 

        μοζζχκ. 

13.  Πνμζδζμνζζιυξ ημο νοειμφ ιεηαθμνάξ μλοβυκμο. 

14.  Πνμζδζμνζζιυξ ημο νοειμφ ακαπκμήξ ηαζ ημο νοειμφ ηαηακάθςζδξ μλοβυκμο 
εκενβμφ  

       θάζπδξ. 

15   Πνμζδζμνζζιυξ ημο νοειμφ ηαείγδζδξ, ηδξ ζπεηζηήξ ποηκυηδηαξ ηαζ ημο δείηηδ 
υβημο  

       θάζπδξ  

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

sep4u.gr



 

 κα βκςνίγμοκ ηαζ κα παναημθμοεμφκ ηζξ ζπεηζηέξ δζενβαζίεξ, 

 κα επζθφμοκ ιεεμδζηά ηα πενζζζυηενα απυ ηα πνμαθήιαηα πμο εα ακαηφπημοκ, 

 κα εηηεθμφκ ηζξ ζπεηζηέξ ενβαζηδνζαηέξ ακαθφζεζξ ηαζ ημοξ πνμζδζμνζζιμφξ, 

 κα εθανιυγμοκ ημ ζπεηζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ, 

 κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζημκ ζπεδζαζιυ ιζηνχκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ 
οβνχκ απμαθήηςκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. . Παπαηςκζηακηίκμο «Δπεμεξγαζία Απνβιήησλ- Θεσξία», ΣΔΗ Αεήκαξ 
2005 

2. . Παπαηςκζηακηίκμο «Δπεμεξγαζία Απνβιήησλ- Δξγαζηήξην», ΣΔΗ 
Αεήκαξ 2001 

3. Γ. Βααίγμξ, Κ. Εακκάηδ «Οηθνινγηθή Θεσξία θαη Πξάμε ζηηο 
Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο», Δηδ. Παπαγήζδ 1998 

4. . Σζχκδξ «Δπεμεξγαζία ιπκάησλ», εηδ. Παπαζςηδνίμο 2004 

 

Ξελόγισζζε: 

1. B.E. Rittmann, P.L. McCarty “Environmental Biotechnology”, McGraw-Hill 
2001 

2. R.L.Droste “Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment”, 
Wiley 1997 

3. R. Moletta coord. “Gestion des problèms environnmentaux dans les 
industries agroalimen-taires, 2nd ed.”, ed. Lavoisier 2006 

4. F. Jourjon, Y. Racault, J. Rochard “Effluent Vinicoles”, Ed. Feret 2001 

5. A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F. «Standard Methods for the Examination of 
Water and Waste-water, 17th ed.», W.E.F. 19 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Αξσκαηηθέο Δλώζεηο Οίλσλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-64 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :2 (Θεσξία)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Σ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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1. ημπυξ ημο ιαεήιαημξ αοημφ είκαζ, κα ελμζηεζςεμφκ μζ ζπμοδαζηέξ ιε ηζξ 
ιεβάθεξ μιάδεξ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ, κα ηαηακμήζμοκ ηδκ πνμέθεοζδ ηαζ 
ηζξ αζμιδπακζηέξ ιεηαηνμπέξ ημοξ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ, ηαεχξ ηαζ ηδ 
ζοιαμθή ημοξ ζημ ζοκμθζηυ άνςια ηαζ βεφζδ ημο ηναζζμφ.  

2. ηυπμξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ημοξ δχζεζ, ιαγί ιε ημ ιάεδια ηδξ 
βεοζζβκςζίαξ ανβυηενα, ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα ηδκ ζςζηή ηνίζδ ηαζ 
αλζμθυβδζδ εκυξ ηναζζμφ, έηζζ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα επειααίκμοκ ζε υθα 
ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ ιε απχηενμ ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ημο. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

 Άνςια ηαζ βεφζδ ζημ ηναζί 

 Βαζζηά αζμιδπακζηά ιμκμπάηζα παναβςβήξ ηςκ ηονζυηενςκ πνςημβεκχκ 
ανςιαηζηχκ εκχζεςκ. 

 Μεηααμθζζιυξ θζπανχκ μλέςκ- Παναβςβή βναιιζηχκ πηδηζηχκ εκχζεςκ 
(Ανςιαηζηέξ αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ, εζηένεξ ηαζ θαηηυκεξ) 

 Γεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ πνμενπυιεκμζ απυ εκγοιζηή δνάζδ 

 Σενπεκζηέξ εκχζεζξ, Μπμκμηενπέκζα 

 Αθημυθεξ ηαζ θαζκυθεξ ηαζ επίδναζδ ημοξ ζηδ βεφζδ ηαζ ημ άνςια ημο 
ηναζζμφ 

 Αγςημφπεξ εκχζεζξ, ποναγίκεξ 

 Θεζμφπεξ εκχζεζξ,εεζυθεξ 

 Ολείδςζδ ηαζ ςνίιακζδ ηςκ μίκςκ 

 Χνίιακζδ μίκςκ ζε αανέθζ- Ξφθμ δνουξ, εηπφθζζδ παναηηδνζζηζηχκ 
ανςιαηζηχκ εκχζεςκ. 

 Αθθμζχζεζξ μίκμο, εθαηηςιαηζηέξ μζιέξ (off flavors), μζιέξ πμο ακαθένμκηαζ 
ζημ θεθθυ. 

 Αθθμζχζεζξ μίκμο πνμενπυιεκεξ απυ ααηηήνζα, μλζηά ααηηήνζα, γοιμιφηδηεξ. 
Θεζμφπεξ εθαηηςιαηζηέξ μζιέξ. 

 Σεπκζηέξ ακάθοζδξ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ ημο μίκμο 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Να ηαηακμήζμοκ ηα αζμπδιζηά ιμκμπάηζα δδιζμονβίαξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 
ανςιαηζηχκ  εκχζεςκ ημο ηναζζμφ ηαζ ηζξ αζμιεηαηνμπέξ ημοξ. 

 Να ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ιεβάθεξ μιάδεξ ανςιαηζηχκ εκχζεςκ, υπςξ ηενπέκζα, 
βναιιζηέξ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ, αγςημφπεξ εκχζεζξ, εεζμφπεξ εκχζεζξ ηαζ κα 
ηαηακμήζμοκ ημκ νυθμ ημοξ ζημ ζοκμθζηυ άνςια ηαζ βεφζδ ημο ηναζζμφ. 

 Να ηαηακμήζμοκ ηδκ ελέθζλδ ημοξ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ ηαζ ηδκ ςνίιακζδ ημο 
ηναζζμφ 

 Να δζαηνίκμοκ ηζξ εθαηηςιαηζηέξ μζιέξ ζημ ηναζί ηαζ κα εκημπίγμοκ ηδκ πζεακή 
πνμέθεοζδ ημοξ ιε ζηυπμ ηδκ αεθηίςζδ ημο παναβυιεκμο ηναζζμφ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 
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1. Σζαηίνδξ , Α., “ Οζκμθμβία: ’Δνεοκα ηαζ Δθανιμβέξ “, Φφπαθμο (2005). 

2. Σζαηίνδξ , Α., “ Οζκμθμβία: Απυ ημ ζηαθφθζ ζημ ηναζί “, Φφπαθμο (2000) 

3. μοθθενυξ, Η., “Οζκμθμβία. Δπζζηήιδ ηαζ Σεπκμθμβία”, μοθθενυξ (2000). 

4. Κμονάημο-Γναβχκα, ., “Θέιαηα Οζκμθμβίαξ”. Σνμπαθία (1998). 

 

Ξελόγισζζε: 

  

5. Μargalit, Y., “Concepts in Wine Chemistry ”, The Wine Appreciation Guild, 
San Francisco (2004). 

6. Schreier. P., “Chromatographic Studies of Biogenesis of Plant Volatiles”, 
Hüthig, Heidelberg (1984). 

7. Jackson, Ron S, “Wine science. Principles and applications”. Academic Press 
(1994). 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Αξσκαηηθέο Δλώζεηο Οίλσλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-65 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :4 (Θεσξία 4)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :7,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Σ΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηαζηήζεζ ημοξ θμζηδηέξ/θμζηήηνζεξ ζηακμφξ 
κ’ ακαπηφλμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηαηακμήζεςξ ηαζ πεζνζζιμφ επζζηδιμκζημφ 
αββθζημφ θυβμο πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηδεμφκ μζ επζημζκςκζαηέξ ηαζ 
αηαδδιασηέξ ακάβηεξ ημοξ ζε πενζαάθθμκ ενβαζίαξ Οζκμθμβίαξ ηαζ 
Σεπκμθμβίαξ Πμηχκ. 

2. Ν’ ακαβκςνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά δζαηοπχζεςξ ηαζ ζοκεέζεςξ ηδξ 
αββθζηήξ επζζηδιμκζηήξ βθχζζαξ ηαζ εζδζηυηδηάξ ημοξ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηδκ 
αββθυθςκδ αζαθζμβναθία Οζκμθμβίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Πμηχκ. Δπίζδξ κα 
δφκακηαζ κα παναημθμοεμφκ ή κα πναβιαημπμζήζμοκ πνμθμνζηή 
πανμοζίαζδ εειάηςκ ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ ζοιιεηέπμκηαξ ζε επαηυθμοεδ 
ζογήηδζδ ή /ηαζ ζοκεέημκηαξ ζοκμπηζηυ  ή / ηαζ εηηεκέξ βναπηυ ηείιεκμ ιε 
βθςζζζηή εοπένεζα πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ απαζημφιεκδ επζζηδιμκζηή μνμθμβία 
ημο βκςζηζημφ ημοξ ακηζηεζιέκμο. 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

      Ζ δζδαηηέα φθδ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ 15 εκυηδηεξ, πενζθαιαάκεζ έκα 
θάηεθμ ζδιεζχζεςκ (reader) ιε ζοιπθδνςιαηζηυ οθζηυ- εεςνία ηαζ αζηήζεζξ- 
ηαζ δζάθμνα θοθθάδζα (handouts). 

      Γζα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ θμζηδηχκ/ ηνζχκ πνμηείκεηαζ ηαηάθμβμξ 
έκηοπδξ αζαθζμβναθίαξ, ακ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ- 
ζδζαίηενα ημο δζαδζηηφμο, απμηεθεί έκα πμθφηζιμ δζδαηηζηυ ενβαθείμ εθ’ υζμκ 
πανέπεηαζ δ εοηαζνία ακζπκεφζεςξ ηζ επζθμβήξ πθήεμοξ πθδνμθμνζχκ (ανε. ΔΗ Σ 
News, Μάσμξ 2008. ζεθ. 14). 

     Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηηδεείζαξ βκχζδξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ηεθζηή βναπηή 
ελέηαζδ υζμ ηαζ ζε πνμαζνεηζηέξ ενβαζίεξ. 

 

 Κεθάθαζα ημο θαηέθμο ζδιεζχζεςκ (reader) ηςκ θμζηδηχκ. 

 The global history of wine 
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 Ancient Cultures, Europe, USA, Australia 

 The Grape 

 The wine year in the Northern hemisphere 

  Wine types/wine styles 

 The art and Science of Wine 

 Factors that influence the quality of wine 

 How wine is made 

 How to taste 

 Storage, faults 

 Service of wine 

 Decanting 

 Merchandising, Food and wine matching 

 Writing a Research paper 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 

 Nα βκςνίγμοκ ηαζ κα ηαηακμμφκ ημκ επζζηδιμκζηυ αββθζηυ θυβμ πνμηεζιέκμο κα 
ελοπδνεηδεμφκ μζ επζημζκςκζαηέξ ηαζ αηαδδιασηέξ ακάβηεξ ζε Οζκμθμβζηυ ηαζ 
Σεπκμθμβζηυ Πενζαάθθμκ. 

 Να ενιδκεφμοκ ηαζ κα ακαβκςνίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά δζαηοπχζεςξ ηαζ 
ζοκεέζεςξ ηδξ αββθζηήξ Δπζζηδιμκζηήξ βθχζζαξ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηδ 
αζαθζμβναθία. 

 Να παναημθμοεμφκ πνμθμνζηή πανμοζίαζδ ζοιιεηέπμκηαξ ζε επαηυθμοεεξ 
ζογδηήζεζξ ηαζ εηιάεδζδξ ημο μνεμφ ηνυπμο πανμοζίαζδξ. 

 Να ηαηακμμφκ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ έκκμζεξ ηδξ Οζκμθμβίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Πμηχκ 
ηαζ κα ζοκδοάγμοκ ηαζ εθανιυγμοκ ηδκ Ξέκδ βθχζζα ζηζξ επαββεθιαηζηέξ ημοξ 
ακάβηεξ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Ξελόγισζζε: 

1. Richard Vine, Ellen Harkness and Theresa Browning, Cheri Wagner, 
Winemaking (From grape growing to Marketplace) Chapman & Hall, ITP .. 

2. James Halliday and Hugh Johnson ,Tom Stevenson, The New Sotheby’s 
Wine  Encyclopedia 

3. Kirszner and Mandell, (1989), The Holt handbook 

4. Michael Hennessy, (1989), The Borzoi Practice Book for writers. 

5. www.tasting – wine.com 

6. www.wset.co.uk, wine and spirit 
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   ΣΜΖΜΑ: 

   ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

 

Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Α/Α Ε΄ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ  ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-71 Σεπκμθμβία Βοκμπμίδζδξ- 

Εοεμπμίδζδξ 

ΜΔ 3 5 8 210 8.0 

ΣΟ-72 Μάνηεηζκβη Οίκςκ & Πμηχκ ΓΟΝΑ 3 - 3 135 5.0 

ΣΟ-73 Νμιμεεζία Οίκςκ & Πμηχκ ΓΟΝΑ 2 - 2 90 3.5 

ΣΟ-74 Ονβακμθδπηζηυξ Έθεβπμξ Οίκςκ ηαζ 

Πμηχκ 

ΜΔ 3 3 6 180 6.5 

ΣΟ-ΔΤ Δπζθμβή 3 ΜΔ 2 - 2 90 3.5 

ΣΟ-ΔΤ Δπζθμβή 4 ΜΔ 2 - 2 90 3.5 

6 ιαεήιαηα ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ  15 8 23 795 30 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Σερλνινγία Βπλνπνίεζεο 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-71 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :8(Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 5)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :8,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Ε΄ 
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ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηδκ ηεπκμθμβία ηυζμ 
ηδξ αοκμπμίδζδξ υζμ ηαζ ηδξ γοεμπμίδζδξ, κα βκςνίζμοκ δδθαδή ηα ζηάδζα 
ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ γφεμο ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ ημ ζημπυ ημο ηάεε 
ζηαδίμο. 

2. Να ζοιιεηάζπμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ζηζξ ιδπακζηέξ ηαζ πδιζημηεπκζηέξ 
ακαθφζεζξ ημο ηνζεανζμφ ηαζ ηδξ αφκδξ ηαεχξ ηαζ ζημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηδξ 
αφκδξ ηαζ ημο γφεμο. 

3. Να πανάβμοκ μζ θμζηδηέξ ηδ δζηή ημοξ αφκδ ηαζ εκ ζοκεπεία ηδ δζηή ημοξ 
ιπφνα ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα αλζμθμβήζμοκ ημ ηεθζηυ ημοξ πνμσυκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Δζζαβςβή ζηδ αοκμπμίδζδ –γοεμπμίδζδ. ηάδζα παναβςβήξ αφκδξ. Πμζμηζηυξ ηαζ 
πμζμηζηυξ έθεβπμξ αφκδξ. ηάδζα παναβςβήξ ιπφναξ. Πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ 
πνμζδζμνζζιυξ ιπφναξ. 

 Βμηακζηά  ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηνζεανζμφ. 

 Καθθζένβεζα ηαζ πμζηζθίεξ ηνζεανζμφ. 

 Μμνθμθμβία, δμιή ηαζ πδιζηή ζφζηαζδ ημο ηυηημο ημο ηνζεανζμφ. 

 Φοζζμθμβία ημο ηυηημο ημο ηνζεανζμφ , θήεανβμξ. 

 Πνμδζαβναθέξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηνζεανζμφ βζα αοκμπμίδζδ. 

 ηάδζα παναβςβήξ αφκδξ (Γζαανμπή, Βθάζηδζδ, Ξήνακζδ). 

 Δζδζηέξ αφκεξ. 

 Φοζζημπδιζηέξ ιεηααμθέξ ημο ηνζεανζμφ ηαηά ηδ ιεηαηνμπή ημο ζε αφκδ. 

 Πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηδξ αφκδξ. 

 Τπμπνμσυκηα αοκμπμίδζδξ ηαζ αλζμπμίδζή ημοξ. Απυαθδηα αοκμπμζείμο. 

 Πνχηεξ φθεξ γοεμπμίδζδξ (Βφκδ, Νενυ, Λοηίζημξ, Εφιδ γοεμπμζίαξ). 

 ηάδζα παναβςβήξ ιπφναξ (Άθεζδ αφκδξ, Πμθημπμίδζδ, Γζήεδζδ, Παναθααή 
αοκμβθεφημοξ , Βναζιυξ-Πνμζεήηδ θοηίζημο, Απμιάηνοκζδ ζγδιάηςκ, 
Παναβςβή πνάζζκδξ ιπφναξ, Εφιςζδ, Χνίιακζδ, ηαεενμπμίδζδ, 
Παναθααή ιπφναξ, οζηεοαζία, Παζηενίςζδ). 

 Πμζμηζηυξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ζηα δζάθμνα ζηάδζα γοεμπμίδζδξ. 

 Καηδβμνίεξ ηαζ ηφπμζ ιπφναξ. 

 Νέεξ ηεπκμθμβίεξ ζηδκ παναβςβή ηδξ ιπφναξ. Παναβςβή εζδζηχκ ηφπςκ 
ιπφναξ. 

 Κθαζζηέξ ηαζ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ πμζμηζημφ εθέβπμο ηδξ ιπφναξ. 
Φοζζημπδιζηέξ ηαζ ιζηνμαζμθμβζηέξ ακαθφζεζξ. 

 Ονβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ ιπφναξ. Δθαηηχιαηα ηδξ ιπφναξ ηαζ ηνυπμζ 
απμθοβήξ αοηχκ. 

 Αλζμπμίδζδ οπμπνμσυκηςκ γοεμπμζίαξ, δζαπείνδζδ απμαθήηςκ. 
Σεπκμμζημκμιζηά ζημζπεία εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ γοεμπμζείμο. 
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Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
 
Πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηνζεανζμφ. Δνβαζηδνζαηή ιζηνμαοκμπμίδζδ. Πμζμηζηυξ έθεβπμξ 
αφκδξ. Πνχηεξ φθεξ γοεμπμίδζδξ. Δνβαζηδνζαηή ιζηνμγοεμπμίδζδ. Παναβςβή 
γοεμβθεφημοξ. Παναβςβή πνάζζκδξ ιπφναξ. Παναβςβή ιπφναξ. Πμζμηζηυξ έθεβπμξ 
ιπφναξ. Απμδυζεζξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ.  
 

 Μαηνμζημπζηή ηαζ ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ ημο ηυηημο ημο ηνζεανζμφ.  

 Μδπακζηέξ ακαθφζεζξ ημο ηνζεανζμφ (Βάνμξ πζθίςκ ηυηηςκ, Δηαημθζηνζηυ 
αάνμξ, Σαλζκυιδζδ ηαηά ιέβεεμξ). 

 Πενζβναθή δμιήξ ηυηημο (αθεονχδδξ ηαζ οαθχδδξ δμιή ). 

 Υδιζημηεπκζηέξ ακαθφζεζξ ηνζεανζμφ (πνμζδζμνζζιυξ οβναζίαξ, εηποθίζιαημξ 
ηαζ θεπφνςκ ηνζεανζμφ). 

 Πνμζδζμνζζιυξ αθαζηζηήξ ζηακυηδηαξ, αθαζηζηήξ εκενβυηδηαξ ηαζ εοαζζεδζίαξ 
ημο ηνζεανζμφ ζημ κενυ. 

 Δνβαζηδνζαηή ιζηνμαοκμπμίδζδ (Γζαανμπή, Βθάζηδζδ, Ξήνακζδ) 

 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δοκαηυηδηαξ πνμζνυθδζδξ κενμφ ζημ ηνζεάνζ. 
Πνμζδζμνζζιυξ ααειμφ δζαθοημπμίδζδξ. Πνμζδζμνζζιυξ απυδμζδξ 
ιζηνμαοκμπμίδζδξ. 

 Ονβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ ηδξ αφκδξ. Δοενοπηυηδηα αφκδξ. 

 Μδπακζηέξ ακαθφζεζξ ηδξ αφκδξ (Βάνμξ πζθίςκ ηυηηςκ, Δηαημθζηνζηυ αάνμξ, 
Σαλζκυιδζδ ηαηά ιέβεεμξ). 

 Πνμζδζμνζζιυξ εηποθζζιαηζηήξ απυδμζδξ ηδξ αφκδξ, πνυκμο 
γαπανμπμίδζδξ, ηαπφηδηαξ δζήεδζδξ, πνχιαημξ ηαζ ζλχδμοξ ημο 
αοκμβθεφημοξ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ δφκαιδξ δζάζηαζδξ ηδξ α-αιφθαζδξ, μθζημφ ηαζ δζαθοημφ 
αγχημο, ανζειμφ Kolbach ζηδ αφκδ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ανζειμφ Hartong, α-βθοηακίςκ, δζαθμνάξ εηποθίζιαημξ 
ιεηαλφ πμκδνμαθεζιέκδξ ηαζ θεπημαθεζιέκδξ  αφκδξ. 

 Νενυ γοεμπμίδζδξ, πνμδζαβναθέξ ,πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηαζ ηαηενβαζία αοημφ. 

 Λοηίζημξ, πνμδζαβναθέξ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ, πνμσυκηα θοηίζημο. 

 Εφιδ, ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ γφιδξ γοεμπμζίαξ, παναβςβή ηαεανήξ 
ηαθθζένβεζαξ ηαζ δζαηήνδζή ηδξ, πνδζζιμπμίδζδ λδνάξ γφιδξ. 

 Παναβςβή γοεμβθεφημοξ (Άθεζδ αφκδξ, Πμθημπμίδζδ, Γζήεδζδ-παναθααή 
αοκμβθεφημοξ, Βναζιυξ-Πνμζεήηδ θοηίζημο, Απμιάηνοκζδ εενιμφ 
ζγήιαημξ, Φφλδ, Αενζζιυξ ,Απμιάηνοκζδ ροπνμφ εμθχιαημξ). 

 Πμζμηζηυξ έθεβπμξ γοεμβθεφημοξ. 

 Απυδμζδ παναβςβήξ γοεμβθεφημοξ. 

 Παναβςβή πνάζζκδξ ιπφναξ (Διαμθζαζιυξ γοεμβθεφημοξ, Εφιςζδ, 
Γζαπςνζζιυξ γοιχκ).  

 Παναβςβή ιπφναξ (Χνίιακζδ, ηαεενμπμίδζδ). 

 Απυδμζδ παναβςβήξ ιπφναξ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ εηποθίζιαημξ ανπζημφ γοεμβθεφημοξ. Πνμζδζμνζζιυξ ααειμφ 
γφιςζδξ ηδξ ιπφναξ. 

 Πνμζδζμνζζιυξ ζαηπάνςκ ζηδ ιπφνα. Πνμζδζμνζζιυξ ηεθζημφ ααειμφ 
γφιςζδξ ηδξ ιπφναξ .Πνμζδζμνζζιυξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδ ιπφνα. 

 Πνμζδζμνζζιυξ μθζημφ αγχημο ηαζ α-αιζκμαγχημο ζηδ ιπφνα. 
Πνμζδζμνζζιυξ δζαηεηοθίμο ζηδ ιπφνα. 
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  Πνμζδζμνζζιυξ ιμκάδςκ πζηνυηδηαξ ηδξ ιπφναξ. Πνμζδζμνζζιυξ 
πμθοθαζκμθχκ ζηδ   
 ιπφνα. 
 

  Πνμζδζμνζζιυξ πνχιαημξ, δζαφβεζαξ, ζλχδμοξ, αθνμφ ζηδ ιπφνα. 

 Ονβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ ηδξ ιπφναξ. 

  

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Να έπμοκ ηαηακμήζεζ ηζξ αζμθμβζηέξ , εκγοιαηζηέξ ηαζ πδιζηέξ δζενβαζίεξ πμο 
πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηδ αοκμπμίδζδ-γοεμπμίδζδ. 

 Να πναβιαημπμζμφκ ηζξ απαζημφιεκεξ ακαθφζεζξ. 

 Να πανάβμοκ αφκδ (αοκμπμίδζδ). 

 Να πανάβμοκ ιπφνα (γοεμπμίδζδ). 

 Να αλζμθμβμφκ ηα απμηεθέζιαηα ιε ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ κα βκςνίγμοκ ηδκ 
επίδναζή ημοξ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. 

 Να βκςηίγμοκ ηα ιδπακήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα αοκμπμζεία ηαζ γοεμπμζεία. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Υ. Γνδβμνάηδξ ηαζ Β. Θεμδμζίμο, Σεπκμθμβία Βοκμπμίδζδξ Εοεμπμίδζδξ, 
ΣΔΗ Αεήκαξ 2008. 

2. Θ. Μαζμφναξ, Πμζμηζηυξ Έθεβπμξ Μπφναξ, ΣΔΗ Αεήκαξ 2004. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. G. H. Palmer, Cereals in malting and brewing. In Cereal Science and 
Technology, Aberdeen University Press, Scotland, 1989. 

2. G. H. Palmer, Cereal science and malting technology-The future. Journal of 
the American Society of Brewing Chemists 50 (4) : 121-129,1992. 

3. M.J.Lewis and  T. W. Young, Brewing, Chapman & Hall, 1995. 

4. M. Koliatsou, Structural Properties of the Endosperm of Malting Barley, PhD 
Thesis, Heriot-Watt Uninersity, Edinburgh, Scotland, 2003. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Mάξθεηηλγθ Οίλσλ θαη Πνηώλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-72 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΓΟΝΑ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :3 (Θεσξία 3)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :4,0 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Ε΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ημο 
ιάνηεηζκβη ιε έιθαζδ ζε εέιαηα αιπεθμμζκζημφ ημιέα, ηςκ επζπεζνήζεςκ μίκςκ ηαζ 
πμηχκ, ηαεχξ ηαζ δζαζοκδευιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ ημονζζιμφ, πμθζηζζιμφ, 
πενζαάθθμκημξ-πμζυηδηαξ γςήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ εογςΐαξ,  κα ελμζηεζςεμφκ μζ ίδζμζ 
ιε ηεπκζηέξ ηαζ πναηηζηέξ εθανιμβέξ ημο ιάνηεηζκβη, ζημζπεία ακαβηαία βζα ηδκ 
ακηαβςκζζηζηή πνμμπηζηή ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 
επζπεζνήζεςκ μίκςκ ηαζ πμηχκ ηαζ κα απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ ζπεηζηά ιε επζθεβιέκεξ 
ηεπκζηέξ ιάνηεηζκβη. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Έκκμζα ηαζ ελέθζλδ ημο Μάνηεηζκβη. Δζζαβςβή ζημ Μάνηεηζκβη μίκςκ ηαζ πμηχκ. 
Μέεμδμζ ιεθέηδξ ημο Μάνηεηζκβη. Ζ επζπείνδζδ, ημ ζφζηδια Μάνηεηζκβη ηαζ ημ 
πενζαάθθμκ. Ο ηθάδμξ ηδξ αιπεθμονβίαξ, δ παναβςβή ηαζ δ ειπμνία ηςκ μίκςκ ηαζ 
πμηχκ. Οζ θεζημονβίεξ ημο Μάνηεηζκβη (δ αβμνά ηαζ δ πχθδζδ, μζ ιεηαθμνέξ, δ 
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επελενβαζία- ιεηαπμίδζδ, δ απμεήηεοζδ, δ ηοπμπμίδζδ, δ ζοζηεοαζία, δ 
πνδιαημδυηδζδ, δ ακάθδρδ ηζκδφκςκ, δ πθδνμθυνδζδ ηαζ δ ένεοκα ηδξ αβμνάξ, δ 
επζημζκςκία πνμαμθή ηαζ πνμχεδζδ). Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ αβμναζηχκ 
ηαηακαθςηχκ. Ζ ηιδιαημπμίδζδ ηδξ αβμνάξ.  Ζ ζηναηδβζηή βζα ημ πνμσυκ. Ζ 
ζηναηδβζηή βζα ηδκ ηζιμθυβδζδ. Ζ δζακμιή. Ο πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ μ 
πνμτπμθμβζζιυξ ημο Μάνηεηζκβη. Πμθζηζηή ηδξ Δ.Δ. ζημ Μάνηεηζκβη μίκςκ ηαζ 
πμηχκ. Δζδζηά πνμαθήιαηα Μάνηεηζκβη Οίκςκ ηαζ Πμηχκ. Μάνηεηζκβη ηαζ κέεξ 
ηεπκμθμβίεξ. Δζδζηά εέιαηα ιάνηεηζκβη μίκςκ ηαζ πμηχκ-δζαζοκδευιεκεξ 
δναζηδνζυηδηεξ δζαηνμθζημφ πμθζηζζιμφ, ημονζζιμφ ηαζ ημπζηήξ ακάπηολδξ. Μεθέηδ 
πενζπηχζεςκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Δζζάβμοκ ηζξ πηοπέξ ημο ιάνηεηζκβη ηαζ κα πεζνίγμκηαζ εέιαηα ημο αιπεθμμζκζημφ 
ημιέα ηαζ  ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο άιεζα ή έιιεζα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζ’ αοηυκ. 

 ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ εηπυκδζδ ζπεδίςκ ιάνηεηζκβη ημο αιπεθμμζκζημφ 
ημιέα ηαζ  ζοκαθχκ ιεθεηχκ επζπεζνήζεςκ μίκςκ ηαζ πμηχκ, υπςξ ηαζ 
δζαζοκδευιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Καθδήξ, Π., Νάκμξ Η., παεήξ Π., Σαπυπμοθμξ Π. ηαζ Σζζιπμφηαξ Κ., 
φβπνμκεξ Γεςνβζηέξ Δπζπεζνήζεζξ, Βζαθίμ βζα ημ Β΄ Κφηθμ Σεπκζηχκ 
Δπαββεθιαηζηχκ Δηπαζδεοηδνίςκ Σμιέα Γεςπμκίαξ, Σνμθίιςκ ηαζ 
Πενζαάθθμκημξ, Όθςκ ηςκ Δζδζημηήηςκ, Έηδμζδ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ- 
Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, Αεήκα , 2005. 

2. Blythe, J. Δζζαβςβή ζημ Μάνηεηζκβη, Γεφηενδ Αββθζηή Έηδμζδ, Δηδυζεζξ 
Κθεζδάνζειμξ, Αεήκα, 2002. 

3. Kotler, P. ηαζ Kelle, K. L., Μάνηεηζκβη Μάκαηγιεκη, εηδυζεζξ Κθεζδάνζειμξ, 
Αεήκα, 2006. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Lapsley, J. and Moulton, K., Successful Wine Marketing, Springer Science and 
Business Media, Inc. 2001. 

2. Wagner, P., Olsen, J and Thach, L., Wine Marketing and Sales, The Wine 
Appreciation Guild, USA, 2007. 

3. Hall, M. and Mitchell, R., Wine Marketing : A Practical Guide, Elsevier Ltd, 
2008. 

4. Kolter, P., and Armstrong, G., Principles of Marketing, Pearson Education, 
2007. 

5. Burkitt, H. and  Zeallen, J., Marketing Excellence, John Willey and Sons Ltd, 
2006. 

6. Pride, W. and Ferell, O., Marketing, Houghton Mifflin Co, 2007. 

7. Haines, M. Marketing for Farm and Rural Enterprise, Farming Press, Ipswitch, 
UK,1999. 

8. Lee J., Leising, J. and Lawver, D., AgriMarketing Technology, Interstate 
Publishers, Inc., Danville, Illinois, USA, 1994. 

9. Padberg, D. et al. (eds.) Agro-Food Marketing, CAB International, Wallingford, 
UK. 1997. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Ννκνζεζία  Οίλσλ θαη Πνηώλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-73 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΓΟΝΑ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :2 (Θεσξία )  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Ε΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ ελμζηείςζδ ημο θμζηδηή ιε: 

 Σζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Νμιμεεζίαξ Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ δ μπμία απμζημπεί 
ζηδκ πνμζηαζία ημο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ απυ κμεεία, παναπθάκδζδ ηαζ 
ηονίςξ ζηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ημο. 

 Σδκ μνβάκςζδ, ηα εεζιζηά υνβακα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ημκ 
ιδπακζζιυ θήρδξ απμθάζεςκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Γζαιυνθςζδ ηαζ Δθανιμβή ηδξ Νμιμεεζίαξ 

2. Έθεβπμζ ηαζ Δθεβηηζημί ιδπακζζιμί 

3. Δζζαβςβή ζημ Κμζκμηζηυ Γίηαζμ- Ίδνοζδ ηαζ ααζζηέξ αλίεξ ηδξ Κμζκυηδηαξ, 
εεζιζηά  υνβακα ηδξ Κμζκυηδηαξ 

4. Κμζκμηζηυ Γίηαζμ. Πδβέξ Κμζκμηζημφ Γζηαίμο, δζαιυνθςζδ Κμζκμηζηήξ 
Νμιμεεζίαξ ηαζ επίδναζδ ηδξ ζηδκ έκκμιδ ηάλδ ηςκ Κναηχκ – Μεθχκ. 

5. Κακμκζζιυξ (ΔΚ) ανζε.479/2008 βζα ηδκ ημζκή μνβάκςζδ ηδξ αιπεθμμζκζηήξ 
αβμνάξ: Ακαβηαζυηδηα ηαηάνηζζδξ, ακηζηείιεκμ ηαζ πεδίμ εθανιμβχκ. 
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6. Οκμιαζίεξ πνμέθεοζδξ, βεςβναθζηέξ εκδείλεζξ ηαζ παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ 
μίκςκ ηαζ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

7. Αθνχδεζξ ηαζ αενζμφπμζ μίκμζ. 

8. Οίκμζ θζηέν ηαζ ανςιαηζζιέκμζ μίκμζ. 

9. Μέεμδμζ ακάθοζδξ μίκςκ ηαζ πμηχκ. 

10. Διπθμοηζζιυξ, αφλδζδ ηδξ μλφηδηαξ ηαζ ιείςζδ ηδξ μλφηδηαξ. 

11. Δπζζήιακζδ – πανμοζίαζδ ηςκ μίκςκ ηαζ βθεοηχκ ζηαθοθήξ. 

12. Αθημμθμφπα πμηά – Ονζζιυξ, παναηηδνζζιυξ. 

13. Όνμζ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

14. Νμιμεεζία γφεμο – Παναζηεοή, μνζζιμί, κμιμθμβία ηαζ υνμζ δζάεεζδξ ζηδκ 
ηαηακάθςζδ. 

15. Ονβακχζεζξ παναβςβχκ ηαζ δζεπαββεθιαηζηέξ μνβακχζεζξ. 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

 Γκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Νμιμεεζίαξ Σνμθίιςκ ηαζ Πμηχκ. 

 Σδκ μνβάκςζδ, ηα εεζιζηά υνβακα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ημκ ιδπακζζιυ 
θήρδξ απμθάζεςκ. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Ακδνέαξ Κμιπυξ – Δζζαβςβή ζηδκ Νμιμεεζία Οίκςκ ηαζ Πμηχκ ΣΔΗ Αεήκαξ, 
ΣΔΣΡΟΓ, Σι. Οζκμθμβίαξ ηαζ Σεπκ. Πμηχκ, Αεήκα 1995. 

2. Κακμκζζιυξ (ΔΚ) 479/2008 βζα ηδκ ημζκή μνβάκςζδ ηδξ αιπεθμμζκζηήξ αβμνάξ, 
2008. 

3. Κμονάημο – Γναβχκα, η., 1987. Ζ Δθθάδα ηςκ Κναζζχκ, Ονβακζζιυξ 
Πνμχεδζδξ Δλαβςβχκ, Αεήκα. 

4.  Κμονάημο – Γναβχκα, η., 1997.  Οζκδνέξ επζθμβέξ., Δηδ. Σνμπαθία, Αεήκα. 

 

Ξελόγισζζε: 

5. International Organization of Vine and Wine, 2005. Compendium of 
International Methods of Wine and Must Analysis. Volumes 1 and 2, OIV, Paris, 
France. 

6.  International Organization of Vine and Wine, 1994. Compendium of 
International Methods of Analysis of spirited beverages, alcohol and beverage 
aromatic fraction. Volumes 1 and 2, OIV, Paris, France. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Οξγαλνιεπηηθόο Έιεγρνο Οίλσλ & Πνηώλ 

KΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΣΟ-74 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :Θεσξεηηθό, Δξγαζηεξηαθό 

KATΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ :ΜΔ 

EBΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :6 (Θεσξία 3, Δξγαζηήξην 3)  

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ :6,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ :Ε΄ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Δίκαζ κα ιπμνμφκ μζ ζπμοδαζηέξ κα εηηζιήζμοκ, κα πενζβνάρμοκ ηαζ κα 
ενιδκεφζμοκ ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηναζζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ 
αθημμθμφπςκ πμηχκ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα πνμζδζμνίζμοκ ηδκ επίδναζδ ηάεε 
πανάβμκηα ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ ελέθζλήξ ημο. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. ΖΜΑΗΑ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ. Καηακαθςηήξ, Σοπμπμίδζδ, 
Διπυνζμ, Ακηαβςκζζηζηυηδηα. 

2. ΣΤΠΟΗ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ. Ακαθοηζηέξ (δζάηνζζδξ, 
πενζβναθζηέξ), Πνμηίιδζδξ ή απμδμπήξ. Πενζβναθζηή ακάθοζδ μίκςκ. 

3. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΧΝ 
ΓΟΚΗΜΧΝ. ηυπμζ – ζημπμί, πενζαάθθμκ δμηζιαζίαξ, ηνυπμζ πανμοζίαζδξ, 
πμηήνζα, δείβιαηα, δμηζιαζηέξ. 

4. ΑΗΘΖΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΗΝΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ. 
Ακάθοζδ ημο μνβακμθδπηζημφ εθέβπμο ζε ζηάδζα: Οπηζηή, μζθνδηζηή ηαζ 
βεοζηζηή εκηφπςζδ. 

5. ΥΡΧΜΑ ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ. Ο νυθμξ ηδξ μπηζηήξ εκηφπςζδξ. 
Δπίδναζδ απυ: α) πνχηδ φθδ, α) ηεπκζηή μζκμπμίδζδξ, β) παθαίςζδ. Σμ 
δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Λεοηά, Κυηηζκα, Ρμγέ. Αθνχδδ ηαζ διζαθνχδδ 
ηναζζά.  

6. ΑΡΧΜΑ ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ. Άνςια – Bouquet. Λελζθυβζμ ηςκ πζμ δδιμθζθχκ υνςκ 
βζα α) θεοημφξ ηαζ α) ενοενμφξ μίκμοξ. Πνμέθεοζδ ηςκ ανςιάηςκ. 

7. ΓΔΤΔΗ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΑ ΣΟΜΑΣΟ ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ. Γζαπςνζζιυξ βεφζδξ – 
ανχιαημξ, ζηυιαημξ – αίζεδζδξ, ζηυιαημξ – επίβεοζδξ. Λελζθυβζμ ηςκ πζμ 
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δδιμθζθχκ υνςκ βζα α) θεοημφξ ηαζ α)ενοενμφξ μίκμοξ. Πνμέθεοζδ 
βεοζηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. 

8. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΗΓΡΟΤΝ ΣΑ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ.  Πμζηζθία, ηυπμξ πνμέθεοζδξ, εζμδεία, ηαθθζενβδηζηέξ 
ζοκεήηεξ, ηεπκζηέξ μζκμπμίδζδξ, παθαίςζδ. 

9. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΔΤΚΑ ΚΡΑΗΑ. Οζ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηέξ Δθθδκζηέξ θεοηέξ 
πμζηζθίεξ ηαζ ηα ηονζυηενα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ. πέζδ 
πμζηζθίαξ ιε ηυπμ πνμέθεοζδξ. 

10. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΟΚΚΗΝΑ ΚΡΑΗΑ. Οζ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηέξ Δθθδκζηέξ ενοενέξ 
πμζηζθίεξ ηαζ ηα ηονζυηενα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ. πέζδ 
πμζηζθίαξ ιε ηυπμ πνμέθεοζδξ. 

11. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΑΜΠΔΛΧΝΑ. Γαθθία, Ηζπακία, Ηηαθία, 
Πμνημβαθία, Γενιακία. Ακηζπνμζςπεοηζηέξ πμζηζθίεξ ηαζ ηυπμζ ηαθθζένβεζαξ. 

12. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΑΜΠΔΛΧΝΑ. Ο «Νέμξ Κυζιμξ»: Καθζθυνκζα, 
Ν. Αθνζηή, Αοζηναθία, Ν. Εδθακδία. Κονζυηενεξ ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ ηαζ 
μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά.   

13. ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΧΝ. Δζζαβςβή ζημκ 
μνβακμθδπηζηυ έθεβπμ απμζηαβιάηςκ. Οοίζηζ, Κμκζάη, Σζίπμονμ, Σγζκ, 
Βυηηα. 

14. ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΜΠΤΡΑ. Δζζαβςβή ζημκ μνβακμθδπηζηυ 
έθεβπμ ιπφναξ. Βαζζημί ηφπμζ ιπφναξ. Αle ηαζ Lager ιπφνεξ. 

15. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΧΝ 
ΓΟΚΗΜΧΝ. Βαζζηέξ ιέεμδμζ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ απμηεθεζιάηςκ 
μνβακμθδπηζηχκ δμηζιχκ. Ακάθοζδ ηδξ δζαηφιακζδξ, πμθοπαναβμκηζηή 
ακάθοζδ. Ο νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ δμηζιαζηχκ. 

 

 

Δξγαζηεξηαθό Μέξνο Μαζήκαηνο 
 

1. ΖΜΑΗΑ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΧΝ 
ΓΟΚΗΜΧΝ: ΣΡΗΓΧΝΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ. διαζία βζα ηαηακαθςηή, ηοπμπμίδζδ, 
ειπυνζμ. Ακαθοηζηέξ δμηζιέξ (Γζάηνζζδξ, Πενζβναθζηέξ), δμηζιέξ πνμηίιδζδξ. 
διαζία πεζναιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. Ζ ηνζβςκζηή δμηζιή. 

2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ ΟΗΝΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ: 
ΟΦΡΖΣΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ. Πενζβναθζηή ακάθοζδ μίκςκ: 
Βαζζηέξ ανπέξ. Οπηζηή εκηφπςζδ, Οζθνδηζηυξ παναηηήναξ, Γεοζηζηυξ 
παναηηήναξ. Άνςια – Bouquet. Δπελήβδζδ μζθνδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 
ηςκ μίκςκ ιε πνυηοπα δείβιαηα ηαζ/ή ακηίζημζπμοξ μίκμοξ. 

3. ΓΔΤΔΗ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΑ ΣΟΜΑΣΟ ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ Α’ ΜΔΡΟ: ΓΛΤΚΟ, 
ΞΗΝΟ, ΦΡΟΤΣΧΓΔ η.α. Βαζζηέξ Γεφζεζξ. Γζαπςνζζιυξ βεφζεζξ – ανχιαημξ 
ζηυιαημξ. Δλμζηείςζδ ιε ηζξ βεφζεζξ: βθοηυ, λζκυ ηαζ ιε ηάπμζα ανχιαηα 
ζηυιαημξ, π.π.: θνμοηχδεξ (δζαθφιαηα ηαζ/ή ακηίζημζπα δείβιαηα μίκςκ). 

4. ΓΔΤΔΗ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΑ ΣΟΜΑΣΟ ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ Β΄ΜΔΡΟ: ΠΗΚΡΟ, 
ΣΤΦΟ, ΞΤΛΧΓΔ η.α. Δλμζηείςζδ ιε ηδκ πζηνή βεφζδ, ζηοθή αίζεδζδ 
ζηυιαημξ ηαζ λοθχδεξ ηαζ άθθα ανχιαηα ζηυιαημξ (δζαθφιαηα ηαζ/ή 
ακηίζημζπα δείβιαηα μίκςκ). Ζ ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ βζα ημκ δμηζιαζηή. 

5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΛΔΤΚΧΝ ΞΖΡΧΝ ΟΗΝΧΝ: ΔΛΛΖΝΗΚΔ 
ΠΟΗΚΗΛΗΔ. οκμθζηή πενζβναθή ( μπηζηή εκηφπςζδ έςξ ηαζ επίβεοζδ) ηςκ 
πζμ ακηζπνμζςπεοηζηχκ εθθδκζηχκ πμζηζθζχκ: ααααηζακυ, Ρμδίηδξ, 
Μμζπμθίθενμ, Αζφνηζημ η.α. Πενζβναθζηή ακάθοζδ ιε ζοβηεηνζιέκμ θελζθυβζμ 
ηαζ θελζθυβζμ εθεφεενδξ επζθμβήξ. 

6. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΛΔΤΚΧΝ ΞΖΡΧΝ ΟΗΝΧΝ: ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ 
ΓΗΔΘΝΔΗ ΠΟΗΚΗΛΗΔ. Δζζαβςβή ζηζξ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηέξ δζεεκείξ θεοηέξ 
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πμζηζθίεξ: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Gewurtztraminer η.α. 
οκμθζηή πενζβναθή ηαζ ααζζηά παναηηδνζζηζηά. Πενζβναθζηή ακάθοζδ ιε 
ζοβηεηνζιέκμ θελζθυβζμ ηαζ θελζθυβζμ εθεφεενδξ επζθμβήξ. 

7. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΤΘΡΧΝ ΞΖΡΧΝ ΟΗΝΧΝ: ΔΛΛΖΝΗΚΔ 
ΠΟΗΚΗΛΗΔ. οκμθζηή πενζβναθή ηαζ ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά εθθδκζηχκ 
ενοενχκ πμζηζθζχκ: Αβζςνβίηζημ, Ξζκυιαονμ, Λζάηζημ, Μακδδθανζά, Κναζάημ 
η.α. Πενζβναθζηή ακάθοζδ ιε ζοβηεηνζιέκμ θελζθυβζμ ηαζ θελζθυβζμ εθεφεενδξ 
επζθμβήξ. 

8. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΡΤΘΡΧΝ ΞΖΡΧΝ ΟΗΝΧΝ: ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ 
ΓΗΔΘΝΔΗ ΠΟΗΚΗΛΗΔ. Δζζαβςβή ζηζξ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηέξ δζεεκείξ 
ενοενέξ πμζηζθίεξ: Cabernet, Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir. οκμθζηή 
πενζβναθή ηαζ ααζζηά παναηηδνζζηζηά. Πενζβναθζηή ακάθοζδ ιε 
ζοβηεηνζιέκμ θελζθυβζμ ηαζ θελζθυβζμ εθεφεενδξ επζθμβήξ. 

9. ΑΦΡΧΓΔΗ ΚΑΗ ΡΟΕΔ ΟΗΝΟΗ ΑΠΟ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ. Συπμζ 
πνμέθεοζδξ, είδδ, ααζζηά μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά. 

10. ΓΛΤΚΑ ΚΡΑΗΑ ΑΠΟ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ. Βζκζάκημ, Port wine( 
Πυνημ), Sherry, Κναζζά Μαδέναξ. Σνυπμζ παναζηεοήξ ηαζ ηφνζα 
μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά. 

11. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ, ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑΣΟ, ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΧΝ 
ΤΝΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 
ΣΧΝ ΟΗΝΧΝ. Δπίδναζδ ηςκ παναπάκς παναβυκηςκ, ζηα μνβακμθδπηζηά 
παναηηδνζζηζηά ηδξ ίδζαξ πμζηζθίαξ. 

12. ΚΡΑΗΑ ΠΑΛΑΗΧΖ ΚΑΗ ΚΡΑΗΑ ΜΔ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΜΑ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ. Ζ 
επίδναζδ ηδξ παθαίςζδξ ζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο μίκμο. 
Ολεζδςιέκα ηναζζά, ηναζζά ιε οπεναμθζηή πηδηζηή μλφηδηα, οδνυεεζμ, ηθπ. 

13. ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΧΝ. Δζζαβςβή ζηδκ 
μνβακμθδπηζηή δμηζιαζία απμζηαβιάηςκ : Οοίζηζ, Κμκζάη, Σζίπμονμ, Βυηηα, 
Σγζκ. 

14. ΟΡΓΑΝΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΜΠΤΡΑ. Δζζαβςβή ζηδκ μνβακμθδπηζηή 
δμηζιαζία ιπφναξ. Κονζυηενα είδδ ιπφναξ: Lager ηαζ Ale. 

15. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ. Δζζαβςβή ζηζξ 
ααζζηυηενεξ ζηαηζζηζηέξ επελενβαζίεξ ηαζ ζςζηή ενιδκεία δεδμιέκςκ απυ 
πεζνάιαηα μνβακμθδπηζημφ εθέβπμο. Ακάθοζδ ηδξ δζαηφιακζδξ, 
πμθοπαναβμκηζηή ακάθοζδ. 

  
 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα: 

1. Πενζβνάρμοκ ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά μίκςκ. 

2. Δνιδκεφζμοκ ηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ιε αάζδ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ. 

3. Δηηζιήζμοκ ημ απμηέθεζια ημο ηάεε πανάβμκηα πμο επζδνά ζηδκ πμζυηδηα ηαζ 
ηδκ ελέθζλδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ παθαίςζδξ. 

4. Με βκχιμκα ηδκ μνβακμθδπηζηή εηηίιδζδ κα ιπμνμφκ κα πανειααίκμοκ ζε υθα 
ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο ζηαθοθζμφ ζε 
ηναζί. 

5. Μπμνμφκ κα εηηζιήζμοκ ηδκ ειπμνζηή ημο αλία, κα είκαζ ζε εέζδ κα έπμοκ 
ηεηιδνζςιέκδ βκχιδ βζα ημκ ζςζηυ ζοκδοαζιυ ιε ηα πθέμκ ηαηάθθδθα 
εδέζιαηα. 

6. Nα ιπμνμφκ κα πανμοζζάζμοκ ημ ηναζί βζα ειπμνζημφξ ζημπμφξ ηαζ οπυ 
ιμνθή ηεζιέκμο πμο απεοεφκεηαζ ζε επαββεθιαηίεξ & ηαηακαθςηέξ. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Aνβφνδξ Σζαηίνδξ ,  “ Οζκμθμβία ”,Eηδμηζηυξ μίημξ Γ. Φφπαθμξ 2007 . 

2. Aνβφνδξ Σζαηίνδξ “ Δθθδκζηή Οζκμβκςζία ”   Eηδμηζηυξ μίημξ Γ. Φφπαθμξ 
2004. 

3. Aνβφνδξ Σζαηίνδξ «Γζδαηηζηέξ ζδιεζχζεζξ Δνβαζηδνίμο », ΣΔΗ Αεήκαξ 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Hugh Johnson « Wine Companion », Μitchell Beazlay 2003-ISBN 1 84000 704 
4. 

2. Emile Peynaud « Le gout du vin » Dunod 1980- ISBN 2 04 010965 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

                              Ζ’ ΔΞΑΜΖΝΟ Καηδβμνία Θ Δ ΦΔ ΠΜ 

ΣΟ-81 Πηοπζαηή  Δνβαζία ΜΔ   250 20 

ΣΟ-82 Πναηηζηή  Άζηδζδ ΜΔ   500 10 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ     30 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΗΑ ΠΣΤΥΗΟ 40 καζήκαηα   750 240 
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ΣΜΖΜΑ: 

ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ &ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΩΝ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ( Δμάκελα Σ’ & Ε’) 

 
Θ Δ  ΠΜ 

ΣΟ-ΔΤ1 οζηεοαζία Οίκςκ ηαζ Πμηχκ ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ2 Οζκμημονζζηζηυ Μάκαηγιεκη ΓΟΝΑ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ3 Δθανιμζιέκδ Δκγοιμθμβία ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ4 
Σεπκμθμβίεξ Αλζμπμίδζδξ 
Τπμπνμσυκηςκ 

ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ5 Σεπκζηέξ πςθήζεςκ Οίκςκ ηαζ Πμηχκ ΓΟΝΑ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ6 
ειζκάνζμ & Σεπκζηέξ Πανμοζίαζδξ 
Δνβαζζχκ 

ΜΔ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ7 Γεμκημθμβία Δπαββέθιαημξ ΓΟΝΑ 2 - 2 3.5 

ΣΟ-ΔΤ8 πεδζαζιυξ Βζμιδπακζχκ ΜΔ 2 - 2 3.5 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: πζθεπαζία Οίλσλ & Πνηώλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ1 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’ / Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ανπχκ 

ηαζ ηεπκζηχκ πθεονχκ ηδξ ζοζηεοαζίαξ μίκςκ ηαζ πμηχκ. Οζ ζηυπμζ ημο ιαεήιαημξ 

είκαζ: 

 Να βκςνίζμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ κα 

ηδκ ζοκδέζμοκ ιε ηδκ επελενβαζία, ζοκηήνδζδ, δζακμιή ηαζ ιάνηεηζκβη ηςκ 

μίκςκ ηαζ πμηχκ. 

 Να εκδιενςεμφκ βζα ηα δζαεέζζια οθζηά, ιμνθέξ ηαζ ζοζηήιαηα ζοζηεοαζίαξ 

ηαζ κα ζοζπεηίζμοκ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ 

ζοζηεοαζίαξ επδνεάγμοκ ηδκ αζθάθεζα, πμζυηδηα ηαζ δζάνηεζα γςήξ ηςκ 

μίκςκ ηαζ πμηχκ. 

 Να εκδιενςεμφκ βζα ηδ κμιμεεζία πμο αθμνά ηα οθζηά ηαζ ακηζηείιεκα πμο 

πνμμνίγμκηαζ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηνυθζια ηαζ πμηά ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ 
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επζπηχζεζξ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

ακαηφηθςζδξ ημοξ. 

 Να ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ ηαηάθθδθα οθζηά ηαζ ιμνθέξ ζοζηεοαζίαξ βζα ημ 

πμηυ πμο ημοξ εκδζαθένεζ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζθφμοκ πνμαθήιαηα 

πμζυηδηαξ ηαζ δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ πμηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοζηεοαζία. 

 Να ελμζηεζςεμφκ μζ ζπμοδαζηέξ ιε ημ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ ιέζςκ ηαζ οθζηχκ 

ζοζηεοαζίαξ χζηε κα  ιπμνμφκ κα ημκ εθανιυζμοκ ζηδκ πνάλδ. 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Ηζημνζηή ελέθζλδ ηδξ ζοζηεοαζίαξ μίκςκ ηαζ πμηχκ. Ονζζιμί ηαζ θεζημονβίεξ 

ζοζηεοαζζχκ μίκςκ ηαζ πμηχκ. Φοζζηέξ ηαζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ζημζπεία 

ιζηνμαζμθμβίαξ ηςκ μίκςκ ηαζ πμηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοζηεοαζία. Γοάθζκα 

οθζηά ηαζ ιέζα ζοζηεοαζίαξ. Μεηαθθζηά οθζηά ηαζ ιέζα ζοζηεοαζίαξ. 

Θενιμπθαζηζηά πμθοιενή βζα ζοζηεοαζία. Δπελενβαζία ηαζ ιμνθμπμίδζδ 

εενιμπθαζηζηχκ πμθοιενχκ. Υάνηζκα οθζηά ηαζ ιέζα ζοζηεοαζίαξ. οκδοαζιμί 

εφηαιπηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ. Πχιαηα, θεθθυξ, ιεηαθθζηά ηαθφιιαηα, πθαζηζηά 

ηαθφιιαηα, πανειαφζιαηα πςιαηζζιμφ, εζδζημί πςιαηζζιμί. Γέιζζια, ηθείζζιμ ηαζ 

ζθνάβζζια ηςκ ζοζηεοαζζχκ πμηχκ. Δηηφπςζδ ηαζ δζαηυζιδζδ ζοζηεοαζίαξ. 

Αζδπηζηή επελενβαζία ηαζ ζοζηεοαζία. Αθθδθεπζδνάζεζξ ζοζηεοαζίαξ – ηνμθίιμο, 

πμημφ. Νμιμεεζία ζπεηζηά ιε ηδκ ζοζηεοαζία ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. οζηεοαζία 

ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ ηαζ πενζαάθθμκ. 

 

 ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ κα ηδκ ζοκδέμοκ 

ιε ηδκ επελενβαζία, ζοκηήνδζδ, δζακμιή ηαζ ιάνηεηζκβη ηςκ μίκςκ ηαζ 

πμηχκ. 

 Να βκςνίγμοκ ηα δζαεέζζια οθζηά, ιμνθέξ ηαζ ζοζηήιαηα ζοζηεοαζίαξ ηαζ κα 

ζοζπεηίζμοκ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ 

ζοζηεοαζίαξ επδνεάγμοκ ηδκ αζθάθεζα, πμζυηδηα ηαζ δζάνηεζα γςήξ ηςκ 

μίκςκ ηαζ πμηχκ. 

 Να βκςνίγμοκ ηδ κμιμεεζία πμο αθμνά ηα οθζηά ηαζ ακηζηείιεκα πμο 

πνμμνίγμκηαζ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ηνυθζια ηαζ πμηά ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ 

επζπηχζεζξ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα 

ακαηφηθςζήξ ημοξ. 
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 Να ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ ηαηάθθδθα οθζηά ηαζ ιμνθέξ ζοζηεοαζίαξ βζα ημ 

πμηυ πμο ημοξ εκδζαθένεζ ηαζ κα είκαζ ζε εέζδ κα επζθφμοκ πνμαθήιαηα 

πμζυηδηαξ ηαζ δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ πμηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζοζηεοαζία. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Παπαδάηδξ, .Δ., (2000). «διεζχζεζξ οζηεοαζίαξ Σνμθίιςκ», ΣΔΗ Αεήκαξ, 

Αεήκα 

2. μοθθενυξ, Δ.Ζ., (2000). Οινολογία, Επιστήμη και Τεχνογνωσία. Συιμξ II, 

Μένμξ 5, ζεθ.317-390, Θεζζαθμκίηδ  

3. Σζαηίνδξ, Α.Ν., (1996). Οινολογία, Από το σταυύλι στο κρασί. εθ 231-265, 

Δηδυζεζξ Φφπαθμο, Αεήκα. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Bathe, P.(1997). “Developments in the packaging of alcoholic drinks”., Pira 

International, Leatherhead, Surrey, UK. 

2. Brody, A.L. and Marsh, K.S. (eds.), (1997). “The Wiley Encyclopedia of 

Packaging Technology”, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc., New York. 

3. Giles, G.A. (1999). “Handbook of Beverage Packaging”, Sheffield Food 

Technology series, CRC Press. 

4. Lee, D.S., Yam, K.L. and Piergiovanni, L.(2008). “Food Packaging Science 

and Technology”, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL. 

5. Priest, F.G. and Stewart, G.G.,(2006), “Handbook of Brewing”, 2nd ed., CRC 

Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL. 

6. Robertson, G.L. (2006). “Food Packaging: Principles and Practice”, Second 

Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL. 

7. Soroka, W.(1996). “Fundamentals of Packaging Technology”, revised UK 

edition. The Institute of Packaging, Melton Mowbray, Leicestershire, UK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sep4u.gr



 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Οηλνηνπξηζηηθό Management 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ2 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΓΟΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’ / Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ημο 

μζκμημονζζηζημφ management, ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαζοκδευιεκςκ ημπζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, πμθζηζζιμφ, πενζαάθθμκημξ – πμζυηδηαξ γςήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ 

εογςίαξ, κα ελμζηεζςεμφκ μζ ίδζμζ ιε ηεπκζηέξ ηαζ πναηηζηέξ εθανιμβέξ ημο 

μζκμημονζζηζημφ management, ζημζπεία ακαβηαία βζα ηδκ ακηαβςκζζηζηή πνμμπηζηή 

ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηδκ ημπζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ 

μίκςκ ηαζ πμηχκ ηαζ κα απμηηήζμοκ δελζυηδηεξ ζπεηζηά ιε επζθεβιέκεξ ηεπκζηέξ 

management. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Υαναηηδνζζηζηά ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ημο αβνμηζημφ 

πχνμο. Ζ αζχζζιδ ακάπηολδ ημο αβνμηζημφ πχνμο: πνμτπμεέζεζξ, δοκαηυηδηεξ ηαζ δ 

ζδιαζία ημο πνςημβεκμφξ ημιέα. Σμπζηή ακάπηολδ, ηζκδημπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ 

πυνςκ ηαζ πμθοδναζηδνζυηδηα. Σμονζζιυξ ηαζ εκαθθαηηζηυξ ημονζζιυξ. Σμονζζιυξ 

ζηδκ φπαζενμ, αβνμημονζζιυξ, ημπζηυξ πμθζηζζιυξ, παναδμζζαηά πνμσυκηα ηαζ 

μζκμημονζζιυξ. Δζδζηά εέιαηα management ηαζ ιάνηεηζκβη μζκμημονζζηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. Ακάπηολδ επζπεζνδζζαημφ ζπεδίμο μζκμημονζζηζημφ management. 

Μεθέηδ πενζπηχζεςκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να εζζάβμοκ ηζξ μνβακςηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο μζκμημονζζιμφ ζε 

επίπεδμ επζπεζνήζεςκ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα. 
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 Να ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ εηπυκδζδ επζπεζνδζζαηχκ ζπεδίςκ μνβάκςζδξ 

ηαζ δζμίηδζδξ μζκμημονζζιμφ ηαζ ζοκαθχκ επζπεζνδιαηζηχκ ηεπκμμζημκμιζηχκ 

ιεθεηχκ, υπςξ ηαζ δζαζοκδευιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Καθδήξ, Π., Θεμδςνμπμφθμο, Δ., Αθελυπμοθμξ, Γ. ηαζ Γζακκμογάημο, Α., 

Αβνμημονζζιυξ ηαζ Ακάπηολδ. Βζαθίμ βζα ηδ Β’ Σάλδ Σεπκζηχκ 

Δπαββεθιαηζηχκ Δηπαδεοηδνίςκ Σμιέα Γεςπμκίαξ, Σνμθίιςκ ηα 

Πενζαάθθμκημξ Δζδζηυηδηα Πενζαάθθμκημξ ηαζ Αβνμημονζζιμφ, Έηδμζδ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ – Ονβακζζιυξ Δηδυζεςξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ, Αεήκα, 

1999. 

2. Καθδήξ, Π. ηαζ Γζακκμογάημο, Α., «Οίκμξ, Σμονζζιυξ ηαζ Καηακαθςηήξ», 

Κεθάθαζμ Βζαθίμο ζημ Σνυθζια ηαζ Καηακαθςηήξ (Κ. Απμζημθυπμοθμξ, 

Δπζιέθεζα), Δηδυζεζξ Δθθδκμεηδμηζηή, Αεήκα 2008. 

3. Κμηηχζδξ, Υ. ηαζ Σζάνηαξ, Π., Βζχζζιδ Σμονζζηζηή Ακάπηολδ ηαζ 

Πενζαάθθμκ, Δηδυζεζξ Κνζηζηή, Αεήκα,2001. 

4. Μδημφθα, Ρ., Αζηάνα, Ο. ηαζ Καθδήξ, Π., Βζχζζιδ Ακάπηολδ, Δηδυζεζξ Rosili, 

Αεήκα, 2008.  

5. Prahalad, C.K. ηαζ Ramaswamy, V., Σμ Μέθθμκ ημο Ακηαβςκζζιμφ, Δηδυζεζξ 

Κθεζδάνζειμξ, Αεήκα, 2006. 

 

Ξελόγισζζε: 

1. Carl, J. and Charters, Global Wine Tourism, CABI, 2007. 

2. Hall, M., Sharples, L., Cambourne, B. and Macionis, N., Wine Tourism around 

the World: Development, Management and Markets, Butterworth – 

Heinemmann, 2002. 

3. Hall, M., Sharples, L., Food and Wine Festivals and Events around the World: 

Development, Management and Markets, Butterworth – Heinemmann, 2008. 

4. Lapsley, J. and Moulton, K., Successful Wine Marketing, Springer Science 

and Business Media, Inc. 2001. 

5. Wagner, P., Olsen, J. and Thach, L., Wine Marketing and Sales, The Wine 

Appreciation Guild, USA, 2007. 

6. Hall, M. and Mitchell, R., Wine Marketing: A Practical Guide, Elsevier Ltd, 

2008. 

7. Friend, G. and Zehle, S., Guide to Business Planning, The Economist in 

association with Profile Books Ltd, U.K., 2004. 

8. Pine, J. and Gilmore, J., The Experience Economy, Harvard Business School 

Press, Boston, U.S.A., 1999. 

 

sep4u.gr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Δθαξκνζκέλε Δλδπκνινγία 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ3 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔΤ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Ε’ 
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ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

1. Να δζδαπεμφκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ Δκγοιμθμβίαξ ηαζ ηονίςξ κα 

ηαηακμήζμοκ ηδκ δμιή ηςκ ιαηνμιμνίςκ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ εκγφιςκ πμο 

απμννέμοκ απυ αοηή. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ηαηαθαααίκμοκ ηζ είκαζ αζμθμβζηή 

ηαηάθοζδ. 

2. Να βκςνίγμοκ ααζζηέξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδκ Βζμηαηάθοζδ. 

3. Να ιπμνμφκ κα ελδβμφκ ηζξ θοζζηέξ ζηαεενέξ ηαζ ηδκ πδιζηή ζοιπενζθμνά 

ηςκ εκχζεςκ ααζζζιέκμζ ζηζξ ηζκδηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. 

4. Να ηαηακμμφκ ηδκ ααζζηή δζαθμνά ηδξ εενιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ ιε αοηήκ 

ηδξ εκγοιζηήξ ηαηάθοζδξ. 

5. Να εθανιυγμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ πδιζηήξ ακάθοζδξ βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ 

ηζκδηζηήξ ηςκ εκγφιςκ. 

6. Να αλζμθμβμφκ ηδκ δνάζδ ηςκ εκγφιςκ in vivo ηαζ in vitro. 

7. Να ζπεδζάγμοκ πνςηυημθθα ηαεανζζιμφ ηαζ απμιυκςζδξ εκγφιςκ απυ 

θοηζηέξ ηαζ ιζηνμαζαηέξ πδβέξ. 

8. Να εθανιυγμοκ ηζξ ηεπκζηέξ ηδξ εκγοιζηήξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηδκ αεθηζζημπμίδζδ 

ηδξ παναβςβήξ ημο ηναζζμφ. 

9. Να βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ηςκ εκγφιςκ ηαζ κα ιπμνμφκ κα 

πνμαθέπμοκ ηδκ πδιζηή ζοιπενζθμνά ημοξ, κα ηδκ ζοκδοάγμοκ ηαζ κα ηδκ 

εθανιυγμοκ ζε μζκμθμβζηέξ πναηηζηέξ. 

 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Πενζβναθή ηςκ εκγφιςκ. Γμιέξ ηςκ εκγφιςκ. 

2. Καεανζζιυξ ηαζ απμιυκςζδ ηςκ εκγφιςκ. 

3. Δζζαβςβή ζηδκ έκκμζα ηδξ εκενβυηδηαξ ηςκ εκγφιςκ. Πενζβναθή ημο εκενβμφ 

ηέκηνμο ηςκ εκγφιςκ ηαζ ηνυπμξ δνάζδξ. Δπίδναζδ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ 

παναβυκηςκ ζηδκ εκενβυηδηα ηςκ εκγφιςκ. 

4. Βαζζηά έκγοια ζαηπανμιοηήηςκ ηαζ δνάζδ ημοξ. Βαζζηά έκγοια ηδξ 

ςνίιακζδξ ημο ζηαθοθζμφ. 

5. Ζ έκκμζα ηδξ πδιζηήξ ηαηάθοζδξ. Κζκδηζηή ακηζδνάζεςκ. Σνυπμζ ιέηνδζδξ ηδξ 

ηαπφηδηαξ ιζαξ ακηίδναζδξ. Κζκδηζηέξ ζηαεενέξ ηςκ εκγφιςκ Vmax, Km. 

6. Ακηζζηνεπημί ηαζ ιδ ακηζζηνεπημί ακαζημθείξ ηςκ εκγφιςκ. Σνυπμζ ιέηνδζδξ 

ηδξ δνάζδξ ηςκ ακαζημθέςκ. 

7. Απμιυκςζδ ηαζ ηαεανζζιυξ ηςκ εκγφιςκ απυ δζάθμνεξ πδβέξ. 

8. Έκγοια in vivo. Αθθμζηενζηά θαζκυιεκα. 
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9. Δθανιμβέξ ηςκ εκγφιςκ. Βζμιδπακζηά έκγοια ηαζ εθανιμβέξ ηςκ 

αζμιδπακζηχκ εκγφιςκ. 

10. Υνήζδ ηςκ εκγφιςκ ζηδκ μζκμπμίδζδ. Γζαφβαζδ ηςκ μίκςκ. Ακάπηολδ ηςκ 

ανςιαηζηχκ ηςκ ηναζζχκ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σεθζηή βναπηή ελέηαζδ βζα ημ εεςνδηζηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ, επζηοπήξ ή υπζ 

δζελαβςβή ηάεε ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ηαζ δομ βναπηέξ ελεηάζεζξ βζα ημ 

ενβαζηδνζαηυ ιένμξ ημο ιαεήιαημξ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

 ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ, Lubert Stryer, 1991 Πακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ Κνήηδξ ISBN 

960-7309-62-6. 

 Η. Γ. Γεςνβάηζμο, «Βζμπδιεία». Συιμξ Α’ – 6δ Έηδμζδ, Δηδυζεζξ Γζαπμφδδ – 

Γζαπμφθδ, Θεζζαθμκίηδ 1989. 

 Η. Γ. Γεςνβάηζμο, Σ. Α. Γζμοράκδ, Γ.Α. Κονζαηίδδ, «Δκγοιμθμβία», Δηδυζεζξ 

Εήηδ, Θεζζαθμκίηδ, 2001. 

 Ακηχκδ Σναηαηέθθδ, «Βζμπδιεία, Δκγοια – Σεφπμξ Β1». 

Ξελόγισζζε: 

 Alan Fersht, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Edition, W.H. Freeman. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σερλνινγίεο Αμηνπνίεζεο Τπνπξντόλησλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ4 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’/Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ εζζαβςβή ηςκ ζπμοδαζηχκ ζηδκ έκκμζα ηδξ 

μθμηθδνςιέκδξ μζκμπμίδζδξ. ηυπμζ ημο ιαεήιαημξ είκαζ δ βκςνζιία ηαζ δ ακάθοζδ 

ηεπκμθμβζχκ αλζμπμίδζδξ ηςκ αιπεθμμζκζηχκ οπμπνμσυκηςκ πμο εα ιπμνμφζακ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα εθανιμζημφκ ζε μζκμπμζδηζηέξ δζενβαζίεξ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Ζ μθμηθδνςιέκδ μζκμπμίδζδ είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ 

μζκμπμίδζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ αιπέθμο ηαζ ηδξ μζκμπμίδζδξ. Σα 

οπμπνμσυκηα απυ ημ αιπέθζ ζηδκ θζάθδ ζε ιζα μζκμπμζδηζηή δζενβαζία απμηεθμφκ 

έκα ιεβάθμ ηεθάθαζμ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ μζκμπμίδζδξ. Τπάνπμοκ οπμζηνχιαηα ηα 
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μπμία πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα 

ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ. Γζα πανάδεζβια ανπίγμκηαξ απυ ημ αιπέθζ ιε ηα 

οπμπνμσυκηα ημο ηθαδέιαημξ ιέπνζ ηδκ αζμιάγα πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ 

οπάνπμοκ οπμζηνχιαηα πμο ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ηεπκμθμβία εα ιπμνμφζακ κα 

ιεηαηναπμφκ ζε πνήζζια πνμσυκηα. 

Μενζηά απυ ηα εέιαηα πμο εα απαζπμθήζμοκ ημοξ ζπμοδαζηέξ είκαζ : 

 Σα ιηγληλνθπηηαξηλνύρα οπμπνμσυκηα ηδξ αιπέθμο υπςξ ηθαδζά ηαζ θφθθα. 

 Ζ βηνκάδα ηδξ βθεοημπμίδζδξ ηαζ ηδξ μζκμπμίδζδξ. 

 ηεκθπιόπλεπκα: Καηενβαζία ηςκ ζηειθφθςκ, απυζηαλδ, παθαίςζδ. 

φζηαζδ ηαζ παναηηδνζζηζηά ημο απμζηάβιαημξ ηςκ ζηειθφθςκ. 

 Σξπγηθό Ομύ θαη Σξπγηθά Άιαηα: Καηενβαζία ηςκ ζηειθφθςκ, ηαηενβαζία 

ηςκ μζκμθαζπχκ, ηαηενβαζία ηδξ ηνοβίαξ, ηαηενβαζία ηςκ λδνχκ ζηαθίδςκ. 

Υδιζηέξ ακαθφζεζξ. Πνμδζαβναθέξ δζάεεζδξ ημο ηνοβζημφ μλέμξ ηαζ ηςκ 

αθάηςκ ημο. 

 Γηγαξηέιαην: Γζαπςνζζιυξ ηςκ βζβάνηςκ απυ ηα ζηέιθοθα, ηαεανζζιυξ, 

λήνακζδ, ενοιιαηζζιυξ, έρδζδ. Δλαβςβή ημο βζβανηεθαίμο, πδιζηή ζφζηαζδ 

ηαζ ακαθφζεζξ. Πνμδζαβναθέξ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ. 

 Παξαιαβή Σαλληλώλ θαη Αλζνθπαλώλ. 

 Ξύδη: Δίδδ λοδζμφ, μλζηή γφιςζδ, ιέεμδμζ παναζηεοήξ, θζκίνζζια, παθαίςζδ, 

πδιζηή ελέηαζδ, πνμδζαβναθέξ δζάεεζδξ. 

 Υξήζε ησλ ζηέκθπισλ σο δσνηξνθήο θαη ιηπάζκαηνο. 

  Παξαγσγή πξσηνγελώλ θαη δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ από ηελ 

βηνκάδα. 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να εηηζιήζμοκ ηδκ μθμηθδνςιέκδ μζκμπμίδζδ ηαζ ηα δζάθμνα ζηάδζα ηδξ. 

 Να έθεμοκ ζε επαθή ιε ηζξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ γφιςζδξ. 

 Μα πνμηείκμοκ θφζεζξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ οπμπνμσυκηςκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Ζθίαξ Νενακηγήξ 2007 Οθμηθδνςιέκδ Οζκμπμίδζδ. διεζχζεζξ, ΣΔΗ Αεήκαξ. 

2. Ανβ. Σζαηίνδξ, Οζκμθμβία – Απυ ημ ηαθφθζ ζημ Κναζί, εηδυζεζξ ΦΤΥΑΛΟ,  

2008 

Ξελόγισζζε: 
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3.  P. Ribvereau – Gayon, Y. Gloriew, A. Maujean, D. Dubourdier, Handbook of 

Enology Volume 2, The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments, 

1998, (John Willey & Sons, LTD). 

4. Pascal. Ribvereau – Gayon, D. Dubourdier, B. Donech, Aline Lonvaud 

Handbook of Enology Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinification, 

2000, (John Willey & Sons, LTD). 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Σερληθέο Πσιήζεσλ Οίλσλ θαη Πνηώλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΓΟΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’/Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ κα ηαηακμήζμοκ μζ θμζηδηέξ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηδξ 

πνμχεδζδξ ηςκ πςθήζεςκ, αθθά ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ δζμίηδζδξ ημοξ 

(ιάκαηγιεκη) ιε ακαθμνά ζε πνμσυκηα ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα, ζε επζπεζνήζεζξ 

μίκςκ ηαζ πμηχκ, ηαεχξ ηαζ ζε δζαζοκδευιεκεξ δναζηδνζυηδηεξ ημονζζιμφ, 

πμθζηζζιμφ, πενζαάθθμκημξ – πμζυηδηαξ γςήξ, βαζηνμκμιίαξ ηαζ εογςίαξ, κα 

ελμζηεζςεμφκ μζ ίδζμζ ιε ηαθέξ πναηηζηέξ ηαζ εθανιμβέξ, ζημζπεία ακαβηαία βζα ηδκ 

ακηαβςκζζηζηή πνμμπηζηή ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηδκ ειπμνζηή 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ επζπεζνήζεςκ μίκςκ ηαζ πμηχκ ηαζ κα απμηηήζμοκ 

δελζυηδηεξ εθανιμβήξ επζθεβιέκςκ ηεπκζηχκ πνμχεδζδξ ηςκ πςθήζεςκ. 

   

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Δζζαβςβζηέξ έκκμζεξ ηαζ εζδζηά εέιαηα εθανιμζιέκμο ιάνηεηζκβη. Αβμναζηζηή 

ζοιπενζθμνά ηαηακαθςηχκ ηαζ μνβακζζιχκ. Πνμχεδζδ ηςκ πςθήζεςκ: ενβαθεία – 

ηίκδηνα, αήιαηα – απμθάζεζξ (ηαεμνζζιυξ ζηυπςκ, επζθμβή ενβαθείςκ, ηαηάνηζζδ 

πνμβνάιιαημξ, πνμέθεβπμξ πνμβνάιιαημξ, οθμπμίδζδ ηαζ έθεβπμξ πνμβνάιιαημξ, 

αλζμθυβδζδ πνμβνάιιαημξ). Μάκαηγιεκη «δφκαιδξ» πςθήζεςκ: ζπεδζαζιυξ 

(ζηυπμζ, ζηναηδβζηή, δμιή, ιέβεεμξ, ακηαιμζαή), δζμίηδζδ πςθδηχκ (πνμζέθηοζδ, 

επζθμβή, εηπαίδεοζδ, δζεφεοκζδ, παναηίκδζδ, αλζμθυβδζδ). Ανπέξ πνμζςπζηήξ 

πχθδζδξ: δ πχθδζδ (εκημπζζιυξ ηαζ αλζμθυβδζδ πεθαηχκ, πνμηαηανηηζηή 

πνμζέββζζδ, πνμζέββζζδ, πανμοζίαζδ ηαζ επίδεζλδ, πεζνζζιυξ ακηζννήζεςκ, ηθείζζιμ 

πχθδζδξ, εκένβεζεξ ιεηά ηδκ πχθδζδ), δ δζαπναβιάηεοζδ (δζαπναβιαηεοηζηή 

ζηναηδβζηή, ηεπκζηέξ), ιάκαηγιεκη ζπέζεςκ. Γζεεκείξ πςθήζεζξ. Νμιζηά ηαζ δεζηά 
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γδηήιαηα. Πςθήζεζξ ηαζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδθεπζημζκςκζχκ. Μεθέηδ 

πενζπηχζεςκ. 

 ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να δζαπναβιαηεφμκηαζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ πνμχεδζδ πνμσυκηςκ ημο 

αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο άιεζα ή έιιεζα 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζ’ αοηυκ. 

 Να ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκ εηπυκδζδ ζπεδίςκ πνμχεδζδξ ηςκ πςθήζεςκ 

πνμσυκηςκ ημο αιπεθμμζκζημφ ημιέα ηαζ ζε ηεπκζημμζημκμιζηέξ ιεθέηεξ 

επζπεζνήζεςκ, υπςξ ηαζ δζαζοκδευιεκςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Βέθηναξ, Ν., Πςθήζεζξ Μάνηεηζκβη. Γομ Κνίημζ ηδξ Ίδζαξ Αθοζίδαξ, Σνίηδ 

Έηδμζδ, Δηδυζεζξ Α. ηαιμφθδ, Αεήκα, 2003. 

2. Αοθςκίηδξ, Γ. ηαζ ηαεαηυπμοθμξ, Β., Απμηεθεζιαηζηή Ονβάκςζδ ηαζ 

Γζμίηδζδ Πςθήζεςκ, 2δ Έηδμζδ, Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, Αεήκα, 2008. 

3. Πακδβονάηδξ, Γ. ηαζ Εασνδξ , Α., Ζ Σέπκδ ηδξ Πχθδζδξ, Δηδυζεζξ Κνζηζηή, 

Αεήκα, 2006. 

4. Jobber, D. and Lancaster, G., Ονβάκςζδ ηαζ Γζμίηδζδ Πςθήζεςκ, Δηδυζεζξ 

Κθεζδάνζειμξ, Αεήκα, 2005. 

5. Πναζηάημξ, Γ., Γζμζηδηζηή Δπζζηήιδ, Δηδυζεζξ Α. ηαιμφθδξ, Αεήκα, 2002. 

Ξελόγισζζε: 

1. Wagner, P., Olsen, J. and Thach, L., Wine Marketing and Sales, The Wine 

Appreciation Guild, USA, 2007. 

2. Wayne, T., The Sales Manager’s Success Manual, Amacom, 2007. 

3. Lapsley, J. and Moulton, K., Successful Wine Marketing, Springer Science 

and Business Media, Inc. 2001. 

4. Hall, M. and Mitchell, R., Wine Marketing: A Practical Guide, Elsevier Ltd. 

2008 

5. Kotler, P., and Armstrong, G., Principles of Marketing, Pearson Education, 

2007. 

6. Burkitt, H. and Zeallen, J., Marketing Excellence, John Willey and Sons Ltd, 

2006. 

7. Pride, W. and Ferrell, O., Marketing, Houghton Miffin Co, 2007. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

εκηλάξην & Σερληθέο Παξνπζίαζεο 

Δξγαζηώλ 
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ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ6 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’/Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1. Σμ ιάεδια απμζημπεί ζημ κα βκςνίζμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ηζξ ααζζηέξ ηεπκζηέξ 

πανμοζίαζδξ ενβαζζχκ, ηαεχξ επίζδξ κα ηαηαζημφκ ζηακμί κα ζοθθέβμοκ, κα 

ακαθφμοκ ηαζ κα ζοκεέημοκ επζζηδιμκζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ 

μζκμθμβζηέξ ηαζ άθθεξ δζενβαζίεξ βζα ηδ ζοββναθή πηοπζαηχκ ηαζ άθθςκ 

ενβαζζχκ. 

2. Να ηαηαζημφκ ζηακμί κα ζοκηάλμοκ αζμβναθζηυ ζδιείςια ηαζ κα βκςνίζμοκ 

ηζξ ααζζηέξ ηεπκζηέξ ακαγήηδζδξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ κα ιπμνμφκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζοκέκηεολδξ βζα ιζα εέζδ ενβαζίαξ. 

3. Να βκςνίγμοκ ηδ κμιμεεζία ηαζ ηα επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ 

οπμπνεχζεζξ πμο δζέπμοκ ημ επάββεθια ημοξ. 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Σμ επάββεθια ημο Οζκμθυβμο. Ηζημνζηή ακαδνμιή ηαζ ηα παναδείβιαηα 

άθθςκ πςνχκ. Οζκμθμβία & Δπζπεζνδιαηζηυηδηα. 

2. Νμιμεεζία ηαζ κμιμθμβία επαββέθιαημξ, επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ηαζ 

οπμπνεχζεζξ. οθθμβζηή φιααζδ βζα Οζκμθυβμοξ. 

3. Γοκαηυηδηεξ απαζπυθδζδξ ηαζ αβμνά ενβαζίαξ, ενβαζζαηέξ απαζηήζεζξ & 

ζοκεήηεξ. Φμνείξ ηαζ υνβακα ημο αιπεθμ – μζκζημφ ηθάδμο ζηδκ Δθθάδα ηαζ 

Γζεεκχξ. 

4. Ακαζηυπδζδ Οζκμθμβζηχκ δζενβαζζχκ. 

5. Πδβέξ επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ (αζαθία, επζζηδιμκζηά πενζμδζηά, αάζεζξ 

δεδμιέκςκ, ζοκέδνζα, ζοιπυζζα, διενίδεξ, εηεέζεζξ, internet). 

6. Μεεμδμθμβία ζοββναθήξ ενβαζζχκ (αζαθζμβναθζηή ένεοκα, ακάθοζδ, 

δζαζηαφνςζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ζφκεεζδ επζζηδιμκζηχκ πθδνμθμνζχκ). 

7. Σεπκζηέξ πανμοζίαζδξ ενβαζζχκ. 

8. Δηιάεδζδ πνήζδ ημο powerpoint ηαζ άθθςκ ζοκαθχκ ενβαθείςκ. 
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9. Σεπκζηέξ ακαγήηδζδξ ενβαζίαξ. 

10. Σεπκζηέξ ζφκηαλδξ αζμβναθζημφ ηαζ ζοκμδεοηζηήξ επζζημθήξ. 

11. Σεπκζηέξ ζοκέκηεολδξ. 

12. Πανμοζίαζδ ενβαζζχκ Α’ ιένμξ. 

13.  Πανμοζίαζδ ενβαζζχκ Β’ ιένμξ. 

14. Πανμοζίαζδ ενβαζζχκ Γ’ ιένμξ. 

15. Αλζμθυβδζδ πανμοζζάζεςκ/ενβαζζχκ. 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να βκςνίγμοκ ηδκ κμιμεεζία ηαζ κμιμθμβία ημο επαββέθιαημξ ηαζ ηα 

επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ηαζ οπμπνεχζεζξ ημοξ. 

 Να μνβακχκμοκ ηδ αζαθζμβναθζηή ακαγήηδζδ ηαζ κα ιπμνμφκ κα 

αλζμθμβήζμοκ ηζξ πδβέξ επζζηδιμκζηήξ αζαθζμβναθίαξ. 

 Να ηαηακμμφκ ηαζ κα ιπμνμφκ κα απμηοπχζμοκ ηα ζηάδζα ηςκ μζκμθμβζηχκ 

δζενβαζζχκ. 

 Να ιπμνμφκ κα εθανιυζμοκ ηδ ιεεμδμθμβία ζοββναθήξ ενβαζζχκ 

(αζαθζμβναθζηή ένεοκα, ακάθοζδ, δζαζηαφνςζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ζφκεεζδ 

επζζηδιμκζηχκ πθδνμθμνζχκ). 

 Να βκςνίγμοκ ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ πανμοζίαζδξ ενβαζζχκ. 

 Να βκςνίγμοκ υθμ ημ θάζια ηςκ δοκαημηήηςκ απαζπυθδζδξ ηςκ απμθμίηςκ 

ημο ηιήιαημξ, ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ. 

 Να ζοκηάζζμοκ αζμβναθζηά ζδιεζχιαηα ηαζ ζοκμδεοηζηέξ επζζημθέξ. 

 Να ακηαπμηνίκμκηαζ επζηοπχξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ ενβαζίαξ. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: 

Διιεληθή: 

1. Κεδνάηα, Κ. Δπαββεθιαηζηή οιαμοθεοηζηή βζα Νέμοξ ηαζ Νέεξ & Ζ 

επζπεζνδιαηζηυηδηα «ακμίβεζ» επαββεθιαηζηέξ πνμμπηζηέξ ζημοξ κέμοξ, 2006. 

Γναθείμ Γζαζφκδεζδξ πμοδχκ & ηαδζμδνμιίαξ, Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ 

Θνάηδξ. 

2. Καναθήξ, Θ., 1999. Σεπκζηέξ Δλεφνεζδξ Δνβαζίαξ. Αεήκα. Δηδυζεζξ 

ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ. 
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3. Σνμφιπδξ, Α., Κ. Πμθοπνυκδ, Π. Μζπαθαημπμφθμο, Μ. Φςιά. Ζ φκηαλδ ημο 

Βζμβναθζημφ – οκμδεοηζηή Δπζζημθή & οζηαηζηή Δπζζημθή  - οκέκηεολδ, 

2006. Γναθείμ Γζαζφκδεζδξ Πακεπζζηδιίμο Αζβαίμο. 

 Ξελόγισζζε: 

1. Curriculum development: theory into practice / Daniel Tanner, Tanner, Daniel, 

Tanner, Laurel N. (joint author), 2nd ed. New York: Macmillan, 1980 

2. Shaping the college curriculum: academic plans in action, Joan S. Stark and 

Lisa R. Lattuca, Boston: Allyn and Bacon, 1997. 

3. Wow! Resumes for sales & marketing careers: how to put together a winning 

resume, Chunk Cochran and Donna Peerce. New York: McGraw – Hill , 

c1998 

4. 101 best resumes, Jay A. Block, Michael Betrus New York : McGraw – Hill, 

1997. 

5. Electronic resumes: a complete guide to putting your resume on – line, James 

C. Gonyea, Wayne M. Gonyea, New York: McGraw – Hill, c1996. 

6. Job hunting after university or college: CVs and application forms, being 

interviewed, second interviews, Perrett, Jan. De Montfort University, London: 

Kogan Page, 1996 

7. Readymade CVs: a source book for job hunters. Williams, Lynn,1955,London: 

Kogan Page,  1996. 

8. Beyond the CV: securing a lifetime of work in the global market. Vandevelde, 

Helen. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1997. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Γενληνινγία επαγγέικαηνο 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ7 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΓΟΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’/Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σμ ιάεδια απμζημπεί κα ηαηαζηήζεζ ημκ ζπμοδαζηή ζηακυ κα ηαηακμεί ηζξ έκκμζεξ 

ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ δεζηήξ ηαζ κα εθανιυγεζ ηζξ 

ζδζαίηενεξ δεμκημθμβζηέξ δζαζηάζεζξ πμο οπεζζένπμκηαζ ηαηά ηδκ ελάζηδζδ ημο 

επαββέθιαημξ ημο μζκμθυβμο ηαζ ηεπκμθυβμο πμηχκ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

Ζεζηή – Γεμκημθμβία: ααζζηέξ έκκμζεξ, μνζζιμί. Σνυπμζ δεμκημθμβζηήξ εεχνδζδξ – 

είδδ δεζηχκ εεςνζχκ ηαζ πνμαθδιαηζηέξ ημοξ ( Γεμκημηναηία, ςθεθζιζζιυξ, 

ζοιαμθαζμηναηία). 

Γζεεκείξ ηαζ Δεκζημί ηχδζηεξ δεζηχκ ηαεδηυκηςκ. Φζθμζμθζηέξ ηαζ Νμιζηέξ 

Πνμζεββίζεζξ. Ακαημιία ηςκ Ζεζηχκ δζθδιιάηςκ. Ζ Μεεμδμθμβία ηδξ απυθαζδξ. Ζ 

πνμζςπζηυηδηα ημο πηοπζμφπμο ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ απυθαζδξ. Ζ εοεφκδ 

ηδξ απυθαζδξ. Σα δζηαζχιαηα ηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ πμθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

Δνβαζζαηή δεζηή. Δπζζηδιμκζηή δεζηή. Δπζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ. Δθεφεενδ 

δζαηίκδζδ ζδεχκ ηαζ αβαεχκ ηαζ ηαημπφνςζδ δζηαζςιάηςκ (παηέκηεξ, ηαημπφνςζδ 

μκμιαζζχκ, πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα, ειπμνζηά ζήιαηα, ιοζηζηά ηςκ επζπεζνήζεςκ – 

ειπμνζηά ιοζηζηά, ζοββναθζηά δζηαζχιαηα, πνμζηαζία δδιζμονβίαξ πμθοιέζςκ, 

ηθπ) 

Οζ δεζηέξ δζαζηάζεζξ ζηδκ παναβςβή, δζαηίκδζδ, ιάνηεηζκβη ηαζ ηαηακάθςζδ 

ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ αζθάθεζαξ, ηδξ οβζεζκήξ, ηαηαθθδθυηδηαξ, 

κμεείαξ ηαζ ειπμνίαξ ζε εεκζηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ.  

Βζμδεζηή ηαζ μζκμθμβία – ηεπκμθμβία ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. Παναδμζζαηά γδηήιαηα 

δεζηήξ ηνμθίιςκ. 

Βζμδεζηή ηαζ αζμηεπκμθμβία – βεκεηζηή ιδπακζηή (βεκεηζηχξ ηνμπμπμζδιέκμζ 

μνβακζζιμί ηαζ ηαθθζένβεζεξ). Νμιζηέξ, δεζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ εεςνήζεζξ ηδξ 

αζμηεπκμθμβίαξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. Ακαηφπημκηα γδηήιαηα (επζηζκδοκυηδηα, 

οβζεζκή, μζημθμβία). 

Δεκζηή, Δονςπασηή, Γζεεκήξ κμιμεεζία ηαζ βεκεηζηχξ ηνμπμπμζδιέκμζ μνβακζζιμί. 

Μεθέηεξ πενζπηχζεςκ: Ζ Δπζηνμπή Polkinghorne. Οζ πενζπηχζεζξ ηςκ εηαζνεζχκ 

Monsanto, Agrevo, Novartis. 

Βζμδεζηή ζηα ηνυθζια ηαζ ηδκ ημζκςκία: εκδιένςζδ ηαηακαθςηή, ζήιακζδ ηνμθίιςκ 

ηαζ πμηχκ, ηθπ. Ζ έκκμζα ηαζ δ ζδιαζία ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ ηςκ παναβμιέκςκ 

ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

   

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

1. Να ηαηακμμφκ ηζξ δεζηέξ εεςνίεξ ηαζ ηδ δεμκημθμβζηή εεχνδζδ. 

2. Να βκςνίγμοκ ημοξ εεκζημφξ ηαζ δζεεκείξ ηχδζηεξ δεζηχκ ηαεδηυκηςκ ηαζ ιε 

ημ ηνέπμκ κμιζηυ ηαεεζηχξ ζε επζζηδιμκζηά εέιαηα ημο ημιέα ημοξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ κα απμηηήζμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαζ 

επίθοζδ δεμκημθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαηφπημοκ ηαηά ηδκ εθανιμβή 

ηδξ επζζηήιδξ ημοξ. 

3. Να βκςνίγμοκ ημ δεμκημθμβζηυ νυθμ ημοξ, ςξ πηοπζμφπμζ, ζηδκ ένεοκα, ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ παναβςβή αζθαθχκ ηαζ πμζμηζηά απμδεηηχκ απυ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ πνμσυκηςκ ηαζ κα απμηηήζμοκ ηζξ ζηακυηδηεξ κα εθανιυγμοκ 

ηνζηήνζα μνεμθμβζηήξ εεχνδζδξ ζε ημιείξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ημιέα ημοξ. 

4. Να βκςνίγμοκ ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ ανπέξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ δεζηήξ ζε 

εέιαηα εοδιενίαξ ηςκ πμθζηχκ, δζαηήνδζδξ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, υπςξ 
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επίζδξ ζηδκ πενζβναθή ηαζ ηνζηζηή ζογήηδζδ εειάηςκ πμθζηζζηζηήξ 

ακηίθδρδξ, αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ δεζηήξ πναηηζηήξ ζημ ιάνηεηζκβη. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 ρεδηαζκόο Βηνκεραληώλ Οίλνπ & 

Αιθννινύρσλ Πνηώλ 

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΣΟ-ΔΤ8 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: Θεσξεηηθό 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΜΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: 2 (Θεσξία 2) 

ΠΗΣΩΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ: 3,5 

ΣΤΠΗΚΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ: Σ’/Ε’ 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

ημπυξ ημο ιαεήιαημξ είκαζ μζ θμζηδηέξ κα απμηηήζμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ, 

πμο εα ημοξ επζηνέπμοκ ηδκ ηαεμνζζηζηή ζοιιεημπή ημοξ ζημκ ζπεδζαζιυ ιζαξ κέαξ 

παναβςβζηήξ ιμκάδαξ ή ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ιζαξ ήδδ οπάνπμοζαξ ακάθμβα ιε ηζξ 

μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ιε βκχιμκα ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ 

ηδκ οβζεζκή ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Θεσξεηηθό Μέξνο Μαζήκαηνο 

1. Υαναηηδνζζηζηά, εθανιμβέξ, ενβαθεία ηαζ ζηάδζα ημο ζπεδζαζιμφ. 

2. Δπεκδοηζηά ζπέδζα ηαζ αλζμθυβδζδ εκαθθαηηζηχκ πνμηάζεςκ. 

3. Πνμιεθέηδ ηαζ ιεθέηδ ζημπζιυηδηαξ. 

4. Μεθέηεξ οπμζηήνζλδξ – I: Δηηίιδζδ αβμνάξ. 

5. Μεθέηεξ οπμζηήνζλδξ – II: Μεθέηδ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ. 

6. Γζαβνάιιαηα Ρμήξ: Δίδδ, πνδζζιυηδηα, ζοιαμθζζιμί. 

7. Ζ αζμιδπακία ηαζ δ αβμνά μίκμο ηαζ αθημμθμφπςκ πμηχκ ζηδκ Δθθάδα: 

πνμαθήιαηα, ηάζεζξ, πνμηάζεζξ ηαζ πνμμπηζηέξ. 

8. Αζθάθεζα ηαζ Τβζεζκή ζηζξ Βζμιδπακίεξ Οίκμο ηαζ Αθημμθμφπςκ Πμηχκ – I: 

οζηήιαηα HACCP ηαζ ακάθοζδ επζηζκδοκυηδηαξ. 

9. Αζθάθεζα ηαζ Τβζεζκή ζηζξ Βζμιδπακίεξ Οίκμο ηαζ Αθημμθμφπςκ Πμηχκ – II: 

Τβζεζκή ηαζ Ονεή Βζμιδπακζηή Πναηηζηή. Δθανιμβή ηδξ Ονεήξ Βζμιδπακζηήξ 

Πναηηζηήξ ζηδκ ηαηαζηεοή, ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ πχνςκ ηαζ 

ελμπθζζιμφ. Καηαπμθέιδζδ ιζαζιάηςκ. 
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10. Αζθάθεζα ηαζ Τβζεζκή ζηζξ Βζμιδπακίεξ Οίκμο ηαζ Αθημμθμφπςκ Πμηχκ – III: 

θάθιαηα, ηίκδοκμζ ηαζ ακηζιεηχπζζή ημοξ. 

11. Δλμπθζζιυξ αζμιδπακζχκ μίκμο. 

12. Δλμπθζζιυξ αζμιδπακζχκ γφεμο. 

13. Δλμπθζζιυξ αζμιδπακζχκ αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

14. Σμ κενυ ηαζ μζ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ ημο – I: Πυζζιμ κενυ. 

15.   Σμ κενυ ηαζ μζ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ ημο – II: Νενυ ρφλδξ. 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μεηά ημ ηέθμξ ημο ιαεήιαημξ μζ θμζηδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ: 

 Να αλζμθμβμφκ ιζα επεκδοηζηή πνυηαζδ βζα ηδκ ίδνοζδ ή ηδκ ηνμπμπμίδζδ 

οπάνπμοζαξ εβηαηάζηαζδξ αζμιδπακίαξ μίκμο ή αθημμθμφπςκ πμηχκ. 

 Να εηηζιμφκ ημκ απαζημφιεκμ ηφνζμ ηαζ αμδεδηζηυ ελμπθζζιυ. 

 Να ελαζθαθίγμοκ ηδκ θεζημονβία ιζαξ ιμκάδαξ παναβςβήξ ιε αζθάθεζα βζα 

ημοξ ενβαγμιέκμοξ ηαζ ζεααζιυ ζημ πενζαάθθμκ. 
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