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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Β1/Σ178/18-01-2023 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 178/18-01-2023 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18-01-2023 στις 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την 

έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 2837/16-01-2023, η οποία επιδόθηκε στα 

μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 29 μελών και την απουσία 5 μελών. 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  

 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Αγγελίδης Π. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΧΜ Τάγαρης Ε. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΣΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Παπαδοπούλου Πην. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών 
Κοσμητεία 

ΤΕΕΤ 
Καστρίτσης Ι. Κοσμήτορας Καθηγητής  

Θετικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ - - - Πρόεδρος - - -  

Γεωπονικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία 

ΓΕΩ 
Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ Γούλα Μ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

Οικονομικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  
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ΛΧΡ Πιτόσκα Ηλ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ - - - Πρόεδρος - - - χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

 

Τακτικοί 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Τίγγος Αντ. (ως 31-12-2023) Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

- - - Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

ΜΑΘ Μπίσπας Α. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΠΔΑ Μπακούρος Ι Πρόεδρος Καθηγητής  

 Λιάνα Μαρία (ως 31-12-2023) 

Εκπρόσωπος 

διοικητικού 

προσωπικού 

  

Εκπρόσωποι Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου  Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Β. Θέματα προπτυχιακών σπουδών 

1. Έγκριση αναμόρφωσης του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της 

Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Ο κ. Ν. Σαριαννίδης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση 

της αναμόρφωσης του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

8. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 2457/21-12-2022 για 

τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα 

ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη (ΦΕΚ 6737/τ. Β΄/27-12-2022), 

9. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με αριθμό 24/12-

12-2022, 

10. Το απόσπασμα πρακτικού της ΜΟ.ΔΙ.Π. με αριθμό 1/09-01-2023,  

11. Την εισήγηση του αρμόδιο Αντιπρύτανη, 

αποφασίζει ομόφωνα τη μερική αναμόρφωση του Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για 

το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ως εξής: 

 

 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

2ο εξάμηνο  2ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS  
Τίτλος 

Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

Εδαφολογία – 
Αξιοποίηση και 
Εκμετάλλευση 
Εδαφών 

2Θ 
2Ε 

5  Εδαφολογία 
2Θ 
2Ε 

5 

Αιτιολόγηση: Ο τίτλος του υποχρεωτικού μαθήματος 2ου εξαμήνου «Εδαφολογία – Αξιοποίηση και Εκμετάλλευση 
Εδαφών» να αλλάξει σε «Εδαφολογία» χωρίς κάποια επιπλέον αλλαγή στο περίγραμμα του μαθήματος 
ακολουθώντας τα πρότυπα και των άλλων Γεωπονικών Σχολών των άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
της χώρας. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η αλλαγή επηρρεάζει όλους 
τους φοιτητές. 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

3ο εξάμηνο  3ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος 

Ώρ. 
Διδασ 

ECTS 

Δειγματοληψία Αγροτικών 
Προϊόντων (Μάθημα επιλογής) 

3 5  
Εισαγωγή στην Επιστήμη 
Τροφίμων (Μάθημα 
επιλογής) 

3 5 

Αιτιολόγηση: Η «Δειγματοληψία Αγροτικών Προϊόντων» διδάσκεται ειδικά σε κάθε μάθημα κορμού ή 
κατεύθυνσης (π.χ. Εδαφολογία, Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων, Γενική Δενδροκομία, Λαχανοκομία κ.α.) όπου 
απαιτείται λήψη αποφάσεων για τα δείγματα που θα αναλυθούν. Ως εκ τούτο, δεν είναι απαραίτητο να διδάσκεται 
ως γενικό μάθημα. Αντίθετα κρίνεται απαραίτητο οι φοιτητές που το επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις για τα 
τρόφιμα και τη χρήση τους από τον ανθρώπινο οργανισμό και για αυτόν το λόγο προτείνεται η διδασκαλία του 
μαθήματος «Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων». Με την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος θα γνωρίζουν τις 
βασικές αρχές της επιστήμης των τροφίμων και τη διασύνδεσή της με τη διατροφή του ανθρώπου. Μαθήματα που 
διαπραγματεύονται το ίδιο αντικείμενο διδάσκονται σε άλλα τμήματα Γεωπονικών Επιστημών όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 
Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διδάσκεται το μάθημα «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία» στο 4ο 
Εξάμηνο Σπουδών ως υποχρεωτικό βασικό μάθημα.  
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Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκεται το μάθημα «Εισαγωγή 
στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου» στο 3ο Εξάμηνο Σπουδών ως υποχρεωτικό βασικό 
μάθημα. 
Η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει το ΠΣ ούτε το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων (ECTS) του εξαμήνου 
και επιπλέον αναβαθμίζει το ΠΣ του τμήματος. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι φοιτητές που 
κατοχύρωσαν το μάθημα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή. 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

5ο εξάμηνο  6ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος 

Ώρ. 
Διδασ 

ECTS 

Αξιοποίηση Υποπροϊόντων και 
Περιβαλλοντική Διαχείριση 
Αποβλήτων (Μάθημα επιλογής) 

3 5  

Αξιοποίηση Υποπροϊόντων 
και Περιβαλλοντική 
Διαχείριση Αποβλήτων 
(Μάθημα επιλογής) 

3 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα «Αξιοποίηση Υποπροϊόντων και Περιβαλλοντική Διαχείριση Αποβλήτων» διδάσκεται στο 
5ο εξάμηνο σπουδών. Προτείνεται η μεταφορά του στο 6ο εξάμηνο και μετά τη διδασκαλία του μαθήματος «Μέθοδοι 
Επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων» γιατί αναφέρεται σε επεξεργασία υποπροϊόντων και 
διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν κατά την επεξεργασία – μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. 
Η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων (ECTS) του εξαμήνου. 
 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι φοιτητές που δεν κατοχύρωσαν το μάθημα 
σύμφωνα με το παλιό πρόγραμμα σπουδών θα ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

6ο εξάμηνο  6ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

Αρχές Διατροφής Αγροτικών 
Ζώων (βασικό Μάθημα) 

3 5  
Βρωματολογία (Μάθημα 
επιλογής) 

3 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα «Αρχές Διατροφής Αγροτικών Ζώων»  επικαλύπτει ύλη η οποία διδάσκεται και στα 

επόμενα εξάμηνα ενώ δεν θεραπεύει το αντικείμενο της «Βρωματολογίας» (που αφορά την περιγραφή, την 

προέλευση, την σύσταση των ζωοτροφών και τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται σε αυτές). Επιπλέον 

έχει πάρα πολύ χαμηλή παρακολούθηση από τους φοιτητές. Ζητούμε να αντικατασταθεί το μάθημα «Αρχές 

Διατροφής Αγροτικών Ζώων» από το μάθημα «Βρωματολογία» ως μάθημα επιλογής του ιδίου εξαμήνου, 

υποχρεωτικό όμως για όσους διαλέγουν κατεύθυνση ΖΠ. Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη διότι το μάθημα 

«Βρωματολογία» καλύπτει θεμελιώδες γνωστικό αντικείμενο και διδακτέα ύλη για τους φοιτητές η οποία στο 

υπάρχον ΠΣ δεν διδάσκεται ενώ δεν πραγματεύεται (επικαλύπτει) γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στα 

μαθήματα της κατεύθυνσης (Θρέψη και Εφ. Διατροφή). Η αλλαγή αυτή αναβαθμίζει και εμπλουτίζει το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος κατά το παράδειγμα και άλλων Γεωπονικών Σχολών (Γεωπ. Παν. Αθ., 

Παν. Θεσσαλίας) ενώ παράλληλα ικανοποιεί την πρόταση των φοιτητών στην ΟΜΕΑ του Τμήματος για 

περισσότερα μαθήματα επιλογής του ενδιαφέροντος τους. Το ότι το μάθημα καθίσταται μάθημα επιλογής, 

δίνει την δυνατότητα σε μεγάλη μερίδα των φοιτητών να επιλέξουν άλλο μάθημα του ενδιαφέροντος τους, 

αντί του μαθήματος της «Βρωματολογίας» το οποίο θα είναι υποχρεωτικό μόνο για τους φοιτητές που θα 

διαλέξουν την κατεύθυνση της ΖΠ. Η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων 
(ECTS) του εξαμήνου. 
 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι φοιτητές που 
κατοχύρωσαν το μάθημα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή. Οι φοιτητές που δεν κατοχύρωσαν το μάθημα θα 
χρειαστεί να επιλέξουν τρια (3) μαθήματα επιλογής αντί δυο (2) που ίσχυε στο παλιό πρόγραμμα σπουδών.  
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Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

6ο εξάμηνο  6ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

Γεωργικά μηχανήματα και 
Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

4 5  Γεωργικά μηχανήματα 4 5 

Αιτιολόγηση: Το αντικείμενο των «Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων» καλύπτεται από τα επιμέρους μαθήματα 
ειδικότητας που διδάσκονται στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής, ήτοι: Αιγοπτοβατοτροφία, Χοιροτροφία, 
Πτηνοτροφία κ.ο.κ., σε αντίθεση με το αντικείμενο των «Γεωργικών μηχανημάτων» το οποίο δεν καλύπτεται με 
άλλον τρόπο. Επιπλέον, λόγω της εξειδίκευσης που απαιτείται, θεωρούμε πως το αντικείμενο των «Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων» δεν δύναται να διδαχθεί επαρκώς μαζί με αυτό των «Γεωργικών Μηχανημάτων» δεδομένου του 
ότι οι διδάσκοντες του μαθήματος ειδικεύονται πρωτίστως στα Γεωργικά Μηχανήματα και όχι στις «Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις». Συνεπώς, το μάθημα «Γεωργικά μηχανήματα και Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» κρίνεται σκόπιμο 
να αλλάξει τίτλο και να μετατραπεί σε «Γεωργικά μηχανήματα». Η αλλαγή αυτή αναβαθμίζει το ΠΣ του τμήματος και 
δεν επηρεάζει τα ECTS του εξαμήνου. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές που 
κατοχύρωσαν το μάθημα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

6ο εξάμηνο  6ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Αναπαραγωγή Αγροτικών 
Ζωών 

4 5  
Φυσιολογία 
Αγροτικών Ζωών 

4 5 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 
Διδασ 

ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 
Διδασ 

ECTS 

Φυσιολογία Αγροτικών Ζωών 4 5  
Αναπαραγωγή Αγροτικών 
Ζωών 

4 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα «Φυσιολογία Αγροτικών Ζωών» (7ου Εξαμήνου) πρέπει σαφώς να προηγείται των 
μαθημάτων «Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών Ζωών» (7ου Εξαμήνου) και «Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζωών» (6ου 
Εξαμήνου) γιατί η διδασκαλία των δύο αυτών μαθημάτων απαιτεί πρωτίστως από τους φοιτητές γνώσεις περί 
φυσιολογίας των αγροτικών ζώων. Με το υπάρχον ΠΣ αυτό δεν επιτυγχάνεται αφού η «Φυσιολογία Αγροτικών 
Ζωών» διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο. Για να επιτευχθεί αυτό, ζητούμε την μεταφορά του μαθήματος «Φυσιολογία 
Αγροτικών Ζωών» από το 7ο εξάμηνο στο 6ο και την μεταφορά του μαθήματος «Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζωών» 
από το 6ο στο 7ο εξάμηνο. Η αλλαγή αυτή μεταξύ αυτών των μαθήματων είναι ευχερής, δεν επηρεάζει τα ECTS των 
εξαμήνων, βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία της διδασκαλίας και αναβαθμίζει το ΠΣ του τμήματος. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές που κατοχύρωσαν τα 
μαθήματα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

6ο εξάμηνο  5ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 
Διδασ 

ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 
Διδασ 

ECTS 

Μέθοδοι Επεξεργασίας και 
Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων 
(Μάθημα επιλογής) 

3 5  

Μέθοδοι Επεξεργασίας και 
Συντήρησης Αγροτικών 
Προϊόντων (Μάθημα 
επιλογής) 

3 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα «Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων» διδάσκεται στο 6ο 
εξάμηνο σπουδών. Προτείνεται η μεταφορά του στο 5ο εξάμηνο και πριν τη διδασκαλία του μαθήματος «Αξιοποίηση 
Υποπροϊόντων και Περιβαλλοντική Διαχείριση Αποβλήτων» γιατί οι φοιτητές πρέπει πρώτα να διδαχθούν για τις 
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μεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων και μετά για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων που 
προκύπτουν από τις παραπάνω διεργασίες.  

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν επηρεάζει το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων (ECTS) του εξαμήνου. 
Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι φοιτητές που κατοχύρωσαν το μάθημα δεν 
επηρεάζονται από την αλλαγή.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

5ο εξάμηνο  6ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  

Τίτλος 
Μαθήματ

ος 
Ώρ. Διδασ ECTS 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ  
(Μάθημα επιλογής 
ΦΠ) 

2Θ 
2Ε 

5  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΦΥΤΩΝ  
(Μάθημα 
επιλογής 
ΦΠ) 

2Θ 
2Ε 

5 

Αιτιολόγηση: Το κατ’ επιλογήν μάθημα 5ου εξαμήνου «Βελτίωση φυτών» κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει εξάμηνο και 
από το 5ο χειμερινό να μεταφερθεί στο 6ο εαρινό. Για την καλύτερη εκπάιδευση των φοιτητών το εργαστήριο του 
μαθήματος απαιτεί εγκατάσταση πειραματικού αγρού, παρακολούθηση της πορείας του πειράματος και λήψη 
παρατηρήσεων κατα τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Επειδή οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά 
το χειμερινό εξάμηνο  δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, όπως 
αυτές περιγράφηκαν παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά του μαθήματος στο εαρινό εξάμηνο (6ο) .  

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι φοιτητές που κατοχύρωσαν το μάθημα δεν 
επηρεάζονται από την αλλαγή. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την 
κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν το μάθημα επιλογής «Συστηματική 
Βοτανική»  

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Μικρά οπωροφόρα 
(Μάθημα επιλογής) 

2Θ 
2Ε 

5  
Μικρά και λοιπά 
οπωροφόρα 
(Μάθημα επιλογής) 

2Θ 
1Ε 

5 

Αιτιολόγηση: Το κατ’ επιλογήν μάθημα 8ου εξαμήνου «Μικρά οπωροφόρα» κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει τίτλο, ώστε 
να προστεθούν και άλλα είδη οπωροφόρων, όπως τροπικών οπωροφόρων (π.χ. καλλιέργεια της μπανάνας, 
αβοκάντο, κ.λπ.) αλλά και λοιπών οπωροφόρων (π.χ. καλλιέργεια της συκιάς, ροδιάς κ.λπ.), ακολουθώντας τα 
πρότυπα και των άλλων Γεωπονικών Σχολών των άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Για τον 
λόγο αυτό προτείνεται η μετονομασία του σε «Μικροί καρποί και λοιπά οπωροφόρα», ώστε η ύλη του μαθήματος 
να εμπλουτιστεί περεταίρω αναβαθμίζοντας το Πρόγραμμα Σπουδών. Επιπλέον, κρίνεται πιο αποδοτικό για τους 
σκοπούς της διδασκαλίας να συνοδεύεται από μια (1) ώρα εβδομαδιαίων εργαστηριακών διαλέξεων, διότι οι 
καιρικές συνθήκες της περιοχής και το φυτικό υλικό του θερμοκηπίου και του οπωρώνα δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος για περισσότερες από μια (1) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Συνεπώς 
αυτή είναι η μέγιστη διάρκεια εργαστηρίου που μπορεί να διδαχθεί, ώστε να μην επαναλαμβάνονται εντός της 
εβδομάδας όσα διδάσκονται στην θεωρία, καθιστώντας το Πρόγραμμα Σπουδών πιο αποδοτικό. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και επηρρεάζει όλους τους 
φοιτητές. 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 
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8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος 

Ώρ. 
Διδασ 

ECT
S 

Αειθαλή οπωροφόρα 
(Βασικό Μάθημα) 

2Θ 
2Ε 

5  
Αειθαλή οπωροφόρα 
(Βασικό Μάθημα) 

2Θ 
1Ε 

5 

Αιτιολόγηση: Το υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου «Αειθαλή οπωροφόρα» κρίνεται πιο αποδοτικό για τους 
σκοπούς της διδασκαλίας να συνοδεύονται από μια (1) ώρα εβδομαδιαίων εργαστηριακών διαλέξεων, διότι οι 
καιρικές συνθήκες της περιοχής και το φυτικό υλικό του θερμοκηπίου και του οπωρώνα δεν καλύπτουν τις ανάγκες 
του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος για περισσότερες από μια (1) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. 
Συνεπώς αυτή είναι η μέγιστη διάρκεια εργαστηρίου που μπορεί να διδαχθεί, ώστε να μην επαναλαμβάνονται 
εντός της εβδομάδας όσα διδάσκονται στην θεωρία, καθιστώντας το Πρόγραμμα Σπουδών πιο αποδοτικό. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές που 
κατοχύρωσαν το μάθημα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή. 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  9ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 4 5  ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 4 5 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

9ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 4 5  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 4 5 

Αιτιολόγηση: Με την αλλαγή επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικότητας του ΠΠΣ. Η προτεινόμενη αλλαγή δεν 
επηρεάζει το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων (ECTS) του εξαμήνου. 
 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.   

 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Φυσιολογία Αγροτικών Ζωών 4 5  
Αναπαραγωγή 
Αγροτικών Ζωών 

4 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα «Φυσιολογία Αγροτικών Ζωών» (7ου Εξαμήνου) πρέπει σαφώς να προηγείται των 
μαθημάτων «Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών Ζωών» (7ου Εξαμήνου) και «Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζωών» (6ου 
Εξαμήνου) γιατί η διδασκαλία των δύο αυτών μαθημάτων απαιτεί πρωτίστως από τους φοιτητές γνώσεις περί 
φυσιολογίας των αγροτικών ζώων. Με το υπάρχον ΠΣ αυτό δεν επιτυγχάνεται αφού η «Φυσιολογία Αγροτικών 
Ζωών» διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο. Για να επιτευχθεί αυτό, ζητούμε την μεταφορά του μαθήματος «Φυσιολογία 
Αγροτικών Ζωών» από το 7ο εξάμηνο στο 6ο και την μεταφορά του μαθήματος «Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζωών» 
από το 6ο στο 7ο εξάμηνο. Η αλλαγή αυτή μεταξύ αυτών των μαθήματων είναι ευχερής και δεν επηρεάζει τα ECTS 
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των εξαμήνων ούτε το ΠΣ του κορμού ή άλλων κατευθύνσεων, βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της διδασκαλίας 
και αναβαθμίζουν το ΠΣ του τμήματος. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηγνο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι φοιτητές που κατοχύρωσαν τα 
μαθήματα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή 
Αγροτικών Ζωών 

4 5  Πτηνοτροφία 4 5 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Πτηνοτροφία 4 5  
Εφαρμοσμένη 
Αναπαραγωγή 
Αγροτικών Ζωών 

4 5 

Αιτιολόγηση: Εξαιτίας της αναγκαίας προηγούμενης αλλαγής (μεταφορά του μαθήματος «Αναπαραγωγή Αγροτικών 
Ζωών» στο 7ο Εξάμηνο) είναι επιβεβλημένη και η μεταφορά του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή 
Αγροτικών Ζώων» από το 7ο στο 8ο εξάμηνο, λόγω του ότι δεν δύναται τα δύο αυτά μαθήματα να διδάσκονται στο 
ίδιο εξάμηνο. Η «Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων» διδάσκεται ως επακόλουθο μάθημα της 
«Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζωών». Συνεπώς, ζητούμε την μεταφορά του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή 
Αγροτικών Ζώων» από το 7ο εξάμηνο στο 8ο στην θέση του μαθήματος «Πτηνοτροφία», και αντιστοίχως, την 
μεταφορά του μαθήματος «Πτηνοτροφία» από το 8ο στο 7ο εξάμηνο. Οι αλλαγές μεταξύ αυτών των μαθήματων είναι 
ευχερείς και δεν επηρεάζουν τα ECTS των εξαμήνων ούτε το ΠΣ του κορμού ή άλλων κατευθύνσεων, βοηθούν στην 
εύρυθμη λειτουργία της διδασκαλίας και αναβαθμίζουν το ΠΣ του τμήματος. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι φοιτητές που κατοχύρωσαν τα μαθήματα δεν 
επηρεάζονται από την αλλαγή.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Βιολογικές Εκτροφές Αγροτικών Ζώων 4 5  
Εφαρμοσμένη 
Διατροφή 
Μηρυκαστικών 

4 5 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

9ο εξάμηνο  9ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Εφαρμοσμένη Διατροφή 
Μηρυκαστικών 

4 5  
Βιολογικές Εκτροφές 
Αγροτικών Ζώων 

4 5 

Αιτιολόγηση: Στο τρέχον ΠΣ το μάθημα «Εφαρμοσμένη Διατροφή Μηρυκαστικών» διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο και 
δεν ακολουθεί το μάθημα «Φυσιολογία Θρέψης» όπως θα έπρεπε και όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το μάθημα 
«Εφαρμοσμένη Διατροφή Μονογαστρικών». Είναι σημαντικό αυτά τα μαθήματα να διδάσκονται σε διαδοχικά 
εξάμηνα. Ως εκ τούτου, ζητούμε την μεταφορά του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Διατροφή Μηρυκαστικών» από το 9ο 
εξάμηνο στο 8ο και τη μεταφορά του μαθήματος «Βιολογικές Εκτροφές Αγροτικών Ζώων» από το 8ο εξάμηνο στο 9ο. 
Η αλλαγή μεταξύ αυτών των μαθήματων αυτών είναι ευχερής και δεν επηρεάζει τα ECTS των εξαμήνων ούτε το ΠΣ 
του κορμού ή άλλων κατευθύνσεων, βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της διδασκαλίας και αναβαθμίζουν το ΠΣ 
του τμήματος. 
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Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές που 
κατοχύρωσαν τα μαθήματα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS  Τίτλος Μαθήματος Ώρ. Διδασ ECTS 

Ιχθυοτροφία - Αλιεία 3 5  Υδατοκαλλιέργειες  3 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα "Ιχθυοτροφία - Αλιεία" κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει τίτλο και να μετατραπεί σε 
"Υδατοκαλλιέργειες" περιλαμβάνοντας έτσι ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο σε σχέση με την εκτροφή ιχθύων το 
οποίο αντικατοπτρίζει την εκτροφή όλων των υδρόβιων ζωικών οργανισμών, όπως όστρακα, μαλάκια, δεκάποδα 
αλλά και την καλλιέργεια φυκών. Η αλλαγή αυτή αναβαθμίζει το ΠΣ του τμήματος. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές που 
κατοχύρωσαν τα μαθήματα δεν επηρεάζονται από την αλλαγή.  

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

    
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ 

3 5 

Αιτιολόγηση: Το προτεινόμενο μάθημα αναλύει βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τις σχέσεις μεταξύ τους, θέματα 
όπως η Μακροοικονομική ισορροπία, η  Θεωρία κατανάλωσης, επενδύσεων, χρήματος, πληθωρισμού, Οικονομικών 
κύκλων, Οικονομικής μεγέθυνσης και μακροοικονομικής πολιτικής καθώς και τη σύνδεσή τους με τον Αγροτικό τομέα. 
Η προτεινόμενη προσθήκη βελτιώνει  το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, το πρόγραμμα 
εν γένει της Γεωπονίας, ενώ μαθήματα αντιστοίχου περιεχομένου περιλαμβάνονται στα ΠΠΣ άλλων Γεωπονικών 
τμημάτων. Το νέο μάθημα έχει 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) και με την αναπροσαρμογή των ECTS όλων των 
μαθημάτων του 7ου εξαμήνου της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων του 
εξαμήνου παραμένει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι φοιτητές που 
εισήχθησαν το 2019-2020 θα χρειαστεί να το παρακολουθήσουν επιπλέον στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, μόνο 
στην περίπτωση που δεν κατοχυρώνουν το σύνολο των αναγκαίων πιστωτικών μονάδων (30 ECTS) του χειμερινού 
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα γενικής λογιστικής και γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής, αφορά 
σε σύνταξη γεωργικών λογαριασμών για γεωργικές επιχειρήσεις ή εταιρείες τροφίμων, προετοιμασία  λογιστικών 
καταστάσεων σύμφωνα με το γενικό λογιστικό σχέδιο, εφαρμογή τεχνικοοικονομικών αναλύσεων σε διάφορους 
κλάδους φυτικής και ζωικής παραγωγής , εκτίμηση οικονομικών αποτελεσμάτων με τη χρήση τεχνοοικονομικών 
δεικτών, θέματα κοστολόγησης.  Η προτεινόμενη προσθήκη βελτιώνει  το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας,  ενώ μαθήματα αντιστοίχου περιεχομένου περιλαμβάνονται στα ΠΠΣ άλλων Γεωπονικών 
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τμημάτων. Το νέο μάθημα έχει 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) και με την αναπροσαρμογή των ECTS όλων των 
μαθημάτων του 8ου εξαμήνου της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων του 
εξαμήνου παραμένει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

9ο εξάμηνο  9ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

    

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

3 5 

Αιτιολόγηση: Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες και αρχές της Μεθοδολογίας Έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήμες, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής, τις ιδιότητες και εφαρμογές τους, τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων 
με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, το σχεδιασμό και την κατασκευή βασικών τύπων και κλιμάκων μέτρησης, τον 
τρόπο διεξαγωγής έρευνας αγοράς,  τις μεθόδους ποιοτικής έρευνας, την εισαγωγή και την στατιστική επεξεργασία 
δεδομένων της έρευνας σε αντίστοιχα λογισμικά. Η προτεινόμενη προσθήκη βελτιώνει  το πρόγραμμα σπουδών 
της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας,  ενώ μαθήματα αντιστοίχου περιεχομένου περιλαμβάνονται στα ΠΠΣ 
άλλων Γεωπονικών τμημάτων. Το συγκεκριμένο μάθημα προετοιμάζει και βοηθά τους φοιτητές για την εκπόνηση 
πειραματικών διπλωματικών εργασιών κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου. Το νέο μάθημα έχει 5 διδακτικές 
μονάδες (ECTS) και με την αναπροσαρμογή των ECTS όλων των μαθημάτων του 9ου εξαμήνου της κατεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας, ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων του εξαμήνου παραμένει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

3 7  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Μακροοικονομικής Ανάλυσης, ο συνολικός αριθμός διδακτικών 
μονάδων του εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

2Θ+1Ε 6  
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

2Θ+1Ε 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Μακροοικονομικής Ανάλυσης, ο συνολικός αριθμός διδακτικών 
μονάδων του εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

7ο εξάμηνο  7ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

3 7  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Μακροοικονομικής Ανάλυσης, ο συνολικός αριθμός διδακτικών 
μονάδων του εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

3 7  
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ
Σ ΜΕΛΕΤΕΣ 

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Λογιστικής, ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων του 
εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

3 6  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Λογιστικής, ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων του 
εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

8ο εξάμηνο  8ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

3 7  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Λογιστικής, ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων του 
εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

9ο εξάμηνο  9ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

3 7  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

3 5 
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Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών, ο συνολικός 
αριθμός διδακτικών μονάδων του εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

9ο εξάμηνο  9ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

3 6  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών, ο συνολικός 
αριθμός διδακτικών μονάδων του εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   

Παλιό πρόγραμμα  Νέο πρόγραμμα 

9ο εξάμηνο  9ο εξάμηνο 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Ώρ. Διδασ ECTS  Τίτλος Μαθήματος 
Ώρ. 

Διδασ 
ECTS 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

3 7  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

3 5 

Αιτιολόγηση: ‘Όλα τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου της κατεύθυνσης ΑΟ θα δίδουν από 5 διδακτικές μονάδες (ECTS) 
έκαστο,  ώστε μετά την προσθήκη του μαθήματος της Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών, ο συνολικός 
αριθμός διδακτικών μονάδων του εξαμήνου να παραμείνει σταθερός, 30 ECTS. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους φοιτητές παλαιότερων ετών:  
Η αναμόρφωση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.   
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PLP0807-
2 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
 

3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

 Επιστημονικής Περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:  
1. Αναγνωρίζει και να επιλέγει το κατάλληλο είδος δένδρου κατά την εγκατάσταση 
οπωρώνα  
2. Γνωρίζει και να εφαρμόζει τρόπους αναπαραγωγής των οπωροφόρων που εξετάζονται 
στο μάθημα  
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3. Μπορεί να διαγνώσει τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαδικασία 
παραγωγής των δενδροκομικών προϊόντων  
4. Αναγνωρίζει και να επιλέγει την κατάλληλη ποικιλία κατά την εγκατάσταση οπωρώνα  
5. Γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα οπωρώνα που 
πρόκειται να εγκατασταθούν ένα από τα παραπάνω οπωροφόρα  
5. Μπορεί να σχεδιάζει, να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται ένα οπωρώνα  
6. Μελετά τρόπους επίλυσης των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρουσιάζονται σε κάθε 
είδος των οπωροφόρων που αναφέρονται παραπάνω κατά την παραγωγική διαδικασία. 
7. Γνωρίζει και εφαρμόζει τα κριτήρια ωριμότητας-συγκομιδής των παραπάνω 
οπωροφόρων δένδρων και θάμνων 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης 
της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής 
 - έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και 
της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών 
καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού  
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή 
τους σε μεταπτυχιακές σπουδές  
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που 
έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Για όλα τα είδη που εξετάζονται:  
α) φυτών που παράγουν μικρούς καρπούς (φράουλα, βατόμουρα, σμέουρα, ριβήσια, 
φραγκοστάφυλα κ.λπ.) και 
 β) τροπικών οπωροφόρων (αβοκάντο, μάνγκο, παπάγια, μπανάνα, χουρμάς, καφές κ.λπ.): 
γ) λοιπά οπωροφόρα (συκιά, ροδιά κ.λπ.) 
• Μορφολογία – Βοτανικά χαρακτηριστικά του δένδρου/θάμνου 
 • Φυσικό περιβάλλον  
• Επικονίαση-γονιμοποίηση • Πολλαπλασιασμός 
 • Εγκατάσταση οπωρώνα  
• Καλλιεργητικές τεχνικές  
• Κλάδευμα  
• Ποικιλίες  
• Κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας-Συγκομιδή-Τυποποίηση Βασικοί εχθροί και ασθένειες 
 Κριτήρια ποιότητας και συγκομιδής - μετασυλλεκτικοί χειρισμοί  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια) 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

 
Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Εργαστηριακές ασκήσεις 36 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

18 

Αυτοτελής μελέτη 45 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 

1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση 
θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου 

 (στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι 
προαιρετική)  
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας 
περιλαμβάνει:  
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
 - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο 
τέλος του εξαμήνου (40%).  

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 
 - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης  
- Επίλυση προβλημάτων 
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αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
• Βασιλακάκης Μ., 2006, Μικρά οπωροφόρα, εκδόσεις Α.Σ. Γαρταγάνης, Θεσ/νίκη (ISBN: 
960-88706-3-1)  
• Ποντίκης, Κ., 2001, Ειδική Δενδροκομία – Τροπικά φυτά, εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε,, 
Πειραιάς (ISBN: 960-351-379-2) 
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Scientia Horticulturae (http://www.journals.elsevier.com/scientia-horticulturae/) 
Acta Horticulturae (http://www.actahort.org/)  
HortScience (http://hortsci.ashspublications.org/)  
Fruits (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=FRU)  
Experimental Agriculture (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EAG) 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GEB0311-
5 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις + Φροντιστηριακές ομάδες 
 

2 + 1 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

Γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι στην Αγγλική Γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

http://www.journals.elsevier.com/scientia-horticulturae/
http://www.actahort.org/
http://hortsci.ashspublications.org/
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=FRU
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EAG
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:  

• γνωρίζουν τις βασικές της επιστήμης των τροφίμων  

• γνωρίζουν τη σχέση διατροφής και υγείας 

• γνωρίζουν τις βασικές έννοιες για τη διατροφική αξία των τροφίμων 

• κατανοούν την επίδραση της επεξεργασίας τροφίμων στα θρεπτικά 

συστατικά των τροφίμων 

• κατανοούν τις διατροφικές συστάσεις και τη νομοθεσία των τροφίμων για 

τη διαθρεπτική επισήμανση  

• κατανοούν τις τάσεις για την ανάπτυξη νέων τροφίμων (νεοφανή, 

λειτουργικά, φαρμακευτικά) 

• μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά των 

τροφίμων κάνοντας χρήση πινάκων σύνθεσης τροφίμων 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Τρόφιμα και θρεπτικές ύλες 

• Μάκρο- και μίκρο- θρεπτικά συστατικά τροφίμων 

• Κατηγορίες τροφίμων 

• Γενικές αρχές επιστήμης τροφίμων 
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• Σχέση διατροφής και υγείας του ανθρώπου  

• Επίδραση της επεξεργασίας στη διατροφική αξία των τροφίμων  

• Πίνακες σύνθεσης τροφίμων 

• Μεσογειακή διατροφή – Διατροφική πυραμίδα 

• Κατηγορίες καταναλωτών (vegan, vegetarian, flexitarian) 

• Νεοφανή, λειτουργικά και φαρμακευτικά τρόφιμα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open class στην 
διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην 
επικοινωνία με τους φοιτητές. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  30 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 

Συγγραφή Εργασίας 40 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους 
φοιτητές του προγράμματος Erasmus. 
 
1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (60%) στο τέλος του 
εξαμήνου 
που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
2. Συγγραφή εργασίας (40%) 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class) 



 

Σελίδα 19 από 33 
 

Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στο πρώτο μάθημα. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
- Ανδρικόπουλος, Ν. (2015). Τροφογνωσία [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές 
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://hdl.handle.net/11419/4696 
- Ανδρικόπουλος, Ν. (2022). Τροφογνωσία Ενότητα ΙΙΙ [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, 
Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-82 
Γιαννακούλια, Μ., & Φάππα, Ε. (2015). Διατροφική συμβουλευτική και συμπεριφορά 
[Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. 
https://hdl.handle.net/11419/577 
- Ζαμπέλας, Α. (2017). Η Διατροφή στα Στάδια της Ζωής (2η Έκδοση). Εκδόσεις BROKEN 
HILL PUBLISHERS LTD, Κύπρος 
- Κοντογιάννη, Μ., Γιαννακούλια, Μ., Καράτζη, Κ., & Φάππα, Ε. (2015). Εγχειρίδιο Κλινικής 
Διατροφής [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. 
https://hdl.handle.net/11419/1940 
- Κουτελιδάκης, Α.Ε. (2019). Λειτουργικά Τρόφιμα. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 
- Σφλώμος, Κ., Μασούρας, Θ., & Βαρζάκας, Θ. (2021). Εισαγωγή στην επιστήμη τροφίμων 
και στοιχεία διατροφής του ανθρώπου. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα. 
- Σφλώμος, Κ., & Βαρζάκας, Θ. (2021). Εισαγωγή στην επιστήμη και την τεχνολογία 
τροφίμων. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα. 
- Janice Thompson, J., Manore, M., & Vaughan. L.A. (2021). Η Επιστήμη της Διατροφής (4η 
Έκδοση). Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, Αθήνα. 
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
- Foods (https://www.mdpi.com/journal/foods) 
- Nutrients (https://www.mdpi.com/journal/nutrients) 
- Antioxidants (https://www.mdpi.com/journal/antioxidants) 
- British Journal of Nutrition (https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-
nutrition) 
- Journal of Food Composition and Analysis 
(https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-food-composition-and-analysis) 
- Journal of Food Science (https://ift.onlinelibrary.wiley.com/journal/17503841) 
- Journal of Food Science and Technology (https://www.springer.com/journal/13197) 
- The American Journal of Clinical Nutrition (https://academic.oup.com/ajcn) 
- The Journal of Nutrition (https://academic.oup.com/jn) 
- Frontiers in Nutrition (https://www.frontiersin.org/journals/nutrition) 
- Nutrition (https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition) 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGE0706 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μακροοικονομική Ανάλυση 

https://hdl.handle.net/11419/4696
https://hdl.handle.net/11419/577
https://hdl.handle.net/11419/1940
https://www.mdpi.com/journal/foods
https://www.mdpi.com/journal/nutrients
https://www.mdpi.com/journal/antioxidants
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-food-composition-and-analysis
https://ift.onlinelibrary.wiley.com/journal/17503841
https://academic.oup.com/ajcn
https://academic.oup.com/jn
https://www.frontiersin.org/journals/nutrition
https://www.sciencedirect.com/journal/nutrition
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 
 

3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι στην Αγγλική Γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  
1. έχουν κατανοήσει την έννοια της οικονομικής επιστήμης  
2. γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο, τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τα μεγέθη της,  
3. γνωρίζουν τα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 
οικονομίες και τα μέτρα πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των 
προβλημάτων.  
4. γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για τα βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη (Εθνικό Προϊόν, 
Εισόδημα, Κατανάλωση και Αποταμίευση, κτλ) τον τρόπο σχηματισμού και μέτρησης των 
(με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων).  
5. γνωρίζουν για τις επενδύσεις και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της οικονομίας.  
6. γνωρίζουν για τη θεωρία της απασχόλησης και μισθών  
7. γνωρίζουν βασικά θέματα που αφορούν τη θεωρία και άσκηση της Νομισματική 
πολιτικής  
8. γνωρίζουν την έννοια, είδη και επιπτώσεις του πληθωρισμού. 
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9. μπορούν να προσδιορίσουν την επίδραση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 
στην οικονομία και τον πρωτογενή τομέα ειδικότερα.  
10. εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας (με τη 
χρήση υποδειγμάτων και διαγραμμάτων) σε κλαδικό και εθνικό επίπεδο. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στη μακροοικονομική Ανάλυση.  

• Έννοια και τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος. 

• Eθνικοί Λογαριασμοί.  

• H κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης.  

• Eισαγωγή στη θεωρία της κατανάλωσης και της επένδυσης.   

• Η έννοια του πολλαπλασιαστή.  

• H κεϋνσιανή θεωρία της ισορροπίας εισοδήματος. 

• H έννοια του πληθωρισμού και των οικονομικών διακυμάνσεων.  

• Το νομισματικό σύστημα.  

• Νομισματική πολιτική.  

• Προσφορά και ζήτηση χρήματος.  

• Οικονομική ανάπτυξη. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά 
μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
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στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  30 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 

Συγγραφή Εργασίας 30 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους 
φοιτητές του προγράμματος Erasmus. 
 
1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (70%) στο τέλος του 
εξαμήνου 
που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
2. Συγγραφή εργασίας (30%) 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class 
του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στο πρώτο μάθημα. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Παπαναγιώτου Ε. (2004). Μακροοικονομική Ανάλυση. Γράφημα, Θεσσαλονίκη. 
[7779] 

• Γεωργακόπουλος, Θ., Λιανός, Θ., Μπένος, Θ., Τσεκούρας, Γ., Χατζηπροκοπίου, Μ., 
και Χρήστου, Γ. (2007).  

• Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Z΄ έκδοση, Ευγ.Μπένου, Αθήνα. [3652].  

• Krugman Paul and Wells Robin (2009). Μακροοικονομική Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. 
[15082]  
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• Mankiw, G., (2008). Principles of Macroeconomics. 5th edition, South-Western 
College Pub. [ISBN-10: 0324589999], [ISBN-13: 978-0324589993]. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
- 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGE0805 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λογιστική 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 
 

3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι στην Αγγλική Γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  
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• κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την Λογιστική, την Εκτιμητική και 
την Κοστολόγηση.  

• κατανοούν τις λογιστικές μεθόδους στη γεωργία 

• κατανοούν τον τρόπο υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων.  

• αξιολογούν τις διάφορες λογιστικές καταστάσεις.  

• εφαρμόζουν εμπειρικές μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης της αξίας των 
διαφόρων περιουσιακών στοιχείων.  

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Λογιστική: 

• Έννοια, Ορισμός, Σκοπός Γεωργικής Λογιστικής.  

• Απογραφή. Η λογιστική ισότητα και ο Ισολογισμός.  

• Λογαριασμοί. Λογιστικές μέθοδοι στη Γεωργία.  

• Λογιστικά σφάλματα. Λογιστικά Συστήματα. Λογιστικά Βιβλία. Λογιστικές 
Καταστάσεις. Απόσβεση. Μέθοδοι Αποσβέσεων.  

• Λογιστικά Αποτελέσματα.  
Εκτιμητική:  

• Έννοιες, Ορισμοί αξίας και τιμής. 

• Μεθοδολογίες Αγροτικής Εκτιμητικής.Μεθοδολογίες εκτίμησης αγροτικής 
περιουσίας. Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.  

• Κοστολόγηση. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά 
μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  40 

Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην εφαρμογή των 
μεθοδολογιών και στην 
ανάλυση προβλημάτων 

25 

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους 
φοιτητές του προγράμματος Erasmus. 
 
1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (100%) στο τέλος του 
εξαμήνου 
που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class 
του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στο πρώτο μάθημα. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Μαρτίκα Μ., και Δημητριάδου Ε., (2007). Λογιστική Παρακολούθηση Τύπων 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη. (ISBN: 978-960-
89818-2-9)  
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• Στεφάνου Κ. Ι. και Κουκούλης Δ. Α., (2004). Χρηματοοικονομική λογιστική, Εκδόσεις 
Γκιούρδας, Αθήνα. (ISBN: 960-387-303-9)  

• Ντιμέρης Λ. Γ., και Καλαμαράς Ν. Δ., (2001). Γενική λογιστική θεωρία και 
εφαρμογή, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. (ISBN: 960-351-380-6)  

• Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., και Μωυσή Σ., (2005). Γενική χρηματοοικονομική 
λογιστική, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. (ISBN: 9607745175)  

• W. Steve Albrecht, James D. Stice, Earl K. Stice, (2007). Accounting: Concepts and 
Applications, SouthWestern Cengage Learning, Ohaio USA. (ISBN: 978-0-538-74695-
3)  

• Eddie McLaney, Peter Atrill (2009). Accounting. 4th Edition. Pearson Education, 
Edinburgh Gate, UK. (ISBN: 978-0-273-71136-0) 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
- 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGE0905 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία έρευνας κοινωνικών επιστημών 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 
 

3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι στην Αγγλική Γλώσσα 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 
σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  
 
1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες και αρχές της Μεθοδολογίας της Έρευνα στις κοινωνικές 
επιστήμες, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και τις ιδιότητες και εφαρμογές τους.  
2. Αναγνωρίζει την απαιτούμενη μεθοδολογία για την κατασκευή ενός κατάλληλου 
ερωτηματολογίου.  
3. Διαμορφώνει το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο και να διεξάγει μια ολοκληρωμένη 
έρευνα αγοράς  
4. Αναλύει και ερμηνεύει τα αποτελέσματα της έρευνας.  
5. Συντάσσει ορθά μια αναφορά με τη μέθοδο και τα αποτελέσματα της έρευνας.  
6. Εκτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα με συγκεκριμένο θέμα και προσανατολισμό. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εφαρμογές της Ερευνητικής Διαδικασίας.  

• Πηγές πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.  

• Μεθοδολογία για την επιλογή του δείγματος. Παραδοχές και έλεγχοι.  

• Συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου. 

• Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Σε βάθος συνέντευξη. Ομάδες εστίασης 
ενδιαφέροντος. 
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• Η έννοια της Μέτρησης, Βασικοί Τύποι Μέτρησης, Ορισμός της αξιοπιστίας και της 
εγκυρότητας. Διαδικασία σχεδιασμού κλιμάκων μέτρησης. 

• Βασικές λειτουργίες και στοιχεία στο SPSS. Εισαγωγή των δεδομένων. 
Κωδικοποίηση των τιμών. Δημιουργία Γραφημάτων.  

• Ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύνταξη έκθεσης. 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

 
Πρόσωπο με πρόσωπο 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  

• Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά 
μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  40 

Εργασία  που εστιάζει 
στην εφαρμογή των 
μεθοδολογιών και στην 
ανάλυση προβλημάτων 

35 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους 
φοιτητές του προγράμματος Erasmus. 
 
1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (70%) στο τέλος του 
εξαμήνου 
που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Σωστού/Λάθους 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
2. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά στο σχεδιασμό 
μιας έρευνας αγοράς με τη δημιουργία 
ερωτηματολογίου, την ανάλυση των δεδομένων και 
την παρουσίαση της έκθεσης. 
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Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open class 
του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές 
στο πρώτο μάθημα. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Adler Emily, Clark Roger (2018). Κοινωνική Έρευνα, Μια ξενάγηση στις Μεθόδους και 
στις Τεχνικές. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

• ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. και ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (2005). Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην 
έρευνα αγοράς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 22798  

• ΦΡΑΓΚΟΣ Κ. (2004). Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και ανάλυση δεδομένων. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 7840  

• ΤΟΜΑΡΑΣ (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς. Εκδ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΟΜΑΡΑΣ. 49002  

• Μαντζάρης Ιωάννης (2012). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. (Εκδότης): ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ. 22688173.  

• Babbie Earl (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ. 
12508145  

• A.E. Beall. (2010) Strategic Market Research: A Guide to Conducting Research that 
Drives Businesses. i Universe, Inc. New York Bloomington Publishers. [ISBN: 978-1-
936236-16-9 (pbk)].  

• Brace Ι. (2008) Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey 
Material for Effective Marketing Research. Published in association with the Market 
Research Society. Kogan Page Publishers. 2nd ed.[ISBN: 978-0-7494-5028-1]. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:- 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GEB0610-7 
ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

6o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 
Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 
απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστήριο 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
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ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/courses/AGRO102/ 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 
το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 
6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β Περιληπτικός 
Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στην Επιστήμη της Διατροφής των Παραγωγικών Ζώων. Αποτελεί αναπόσπαστο και 
απολύτως αναγκαίο τμήμα του τρίπτυχου Βρωματολογία - Φυσιολογία Θρέψεως - Εφαρμοσμένη 
Διατροφή που στο σύνολό του πραγματεύεται τη σύγχρονη επιστήμη της διατροφής των ζώων. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατέχουν γνώσεις σχετικά με την 
προέλευση, την περιγραφή, την κατηγοριοποίηση και την σύσταση των ζωοτροφών καθώς και των 
πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στην διατροφή των ζώων.  Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

• να κατέχουν τις βασικές έννοιες περί των ζωοτροφών και των συστατικών τους 

• να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τις ζωοτροφές ως προς την προέλευση, την 
ποιότητα, τη χρήση ή την αξιοποίηση τους 

• να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους συντήρησής τους 

• να μπορούν να εκτιμήσουν την θρεπτική αξία των ζωοτροφών, τα κύρια διαιτητικά τους 
χαρακτηριστικά και να εισαχθούν στη μεθοδολογία χημικής τους ανάλυσης 

• να κατανοήσουν την τα είδη και τις ιδιότητες των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στην 
διατροφή των ζώων 

• να κατανοήσουν βασικά στοιχεία για την τεχνολογική επεξεργασία των ζωοτροφών με στόχο τη 
βελτίωση των διαιτητικών τους χαρακτηριστικών και, κυρίως την παραγωγή σύνθετων 
ζωοτροφών. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα; 

― Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

― Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
― Λήψη αποφάσεων  
― Αυτόνομη εργασία  
― Ομαδική εργασία  
― Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
― Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
― Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

― Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
― Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 

πολυπολιτισμικότητα  
― Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
― Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 

ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  

― Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
― Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 

επαγωγικής σκέψης 

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα: 

https://eclass.uowm.gr/courses/AGRO102/
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• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της 
Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής 

• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της 
σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών 

• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε 
περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές 

• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών 

Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:  

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών. Τροφή και θρεπτικά συστατικά. Αντιδιαιτητικοί 
παράγοντες και βλαπτικά της υγείας του ζώου συστατικά και αδρανή συστατικά ζωοτροφών. Διαιτητική 
αξία και εκτίμηση των ζωοτροφών.  
Διάκριση - Κατάταξη των ζωοτροφών. 
α) Χονδροειδείς ζωοτροφές: 

• φυλλώδης χλωρή νομή,  συστατικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, απόδοση φυλλώδης χλωρής 
νομής, είδη φυλλώδους χλωρής νομής (χλόες ψυχανθών και αγρωστωδών ), φυσικοί και τεχνητοί 
λειμώνες, φύλλα σακχαρότευτλων, ελαιοκράμβης, Φύλλα και κλαδιά θάμνων και δένδρων, 
εκτίμηση της χλωρής φυτικής ύλης, γογγυλόρριζες, κόνδυλοι, καρποί από δενδρώδεις ή 
κηπευτικές καλλιέργειες, συντήρηση της χλωρής φυτικής ύλης, φυσική και τεχνητή ξήρανση, 
απόδοση φυλλώδης χλωρής νομής σανό ή χόρτο, ποιοτική εκτίμηση σανού-χόρτου. 

• Ενσίρωση: Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της ενσίρωσης, εξέλιξη των ζυμωτικών 
διεργασιών κατά την ενσίρωση, τύποι σιρών, προσθετικά ή βοηθητικά ενσίρωσης, 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ενσίρωσης, κατάλληλο στάδιο συγκομιδής ειδών για 
ενσίρωση, ποιοτική εκτίμηση ενσιρώματος 

• Υποπροϊόντα θερισμού-αλωνισμού: άχυρα, χρήση των αχύρων στη διατροφή των ζώων, 
βελτίωση διαιτητικών ιδιοτήτων των αχύρων 

β) συμπυκνωμένες ζωοτροφές: 

• Καρποί – σπέρματα, διαιτητικά χαρακτηριστικά δημητριακών καρπών, καρποί δημητριακών 
(αραβοσίτου, σίτου, κριθής, βρώμης σίκαλης (βρίζας) σόργου, τριτικάλε, καρπός ρυζιού), 
σπέρματα ψυχανθών (βίκου, κουκιών, μπιζελιών,  λούπινων, ρεβιθιών, σόγιας, βάμβακος, λίνου), 
υποπροϊόντα βιομηχανιών (γεωργικών, αλευροποιίας, αποφλοίωσης δημητριακών καρπών, 
παραγωγής αμύλου, υποπροϊόντα αμυλοποιίας, παραγωγής οινοπνεύματος, παραγωγής ζύθου 
σπορελαιουργίας), υποπροϊόντα σπερμάτων (σόγιας, αραχίδας, σησάμου, λίνου, ελαιοκράμβης, 
βάμβακος, ηλίανθου), υποπροϊόντα καρπών (κοκοφοίνικα, ελαΐδας), υποπροϊόντα ελαιουργίας, 
σακχαροποιίας, χυμοποιίας εσπεριδοειδών, επεξεργασίας τομάτας, χαρουπιών, οινοποιίας.  

γ) Ζωοτροφές ζωικής προέλευσης: Γάλα και υποπροϊόντα γάλακτος, ζωοτροφές από το σώμα χερσαίων 
ζώων και διαιτητικά χαρακτηριστικά υποπροϊόντων, ζωοτροφές από θαλάσσιους ζωικούς οργανισμούς, 
ζωοτροφές από ιχθύς, ζωοτροφές από καρκινοειδή, λίπη και έλαια 
Μη συμβατικές πιθανές πηγές ζωοτροφών: Ανόργανες ζωοτροφές. Ανόργανες πηγές μακροστοιχείων. 
Ανόργανες πηγές ασβεστίου. Ανόργανες πηγές ασβεστίου και άλλων στοιχείων. Πηγές Ρ/Mg/Na εκτός 
των φωσφορικών αλάτων με Ca/Mg/Na. Πηγές ιχνοστοιχείων 
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Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: διατροφικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, τεχνολογικές πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών, αισθητικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 
Τεχνολογία ζωοτροφών 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην 
εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές-τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Εκπόνηση μελέτης (project), 
Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Εργαστηριακές ασκήσεις και 
διεξαγωγή πειραμάτων 

25 

Συγγραφή εργασιών σε μορφή 
επιστημονικών άρθρων 

25 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 

Εκπαιδευτική εκδρομή 20 

Σύνολο Μαθήματος 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος 
εξαμήνου 
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%) 
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή 
επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε 
εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες 
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας 
εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή. 
 
3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%) 
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του 
μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του 
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εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class. 
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Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 

πρακτικό ως ακολούθως: 

Κοζάνη, 18-01-2023 

 Ο Πρύτανης  Η γραμματέας της Συγκλήτου  

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Δ. Βαβλιάρα  
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