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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη με αριθμ. 10/04.05.2020 συνεδρίασή της, 
αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Γεωπονίας για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2020-2021 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: 
 

• Βιοχημεία  

• Οικολογία 

• Βιοστατιστική 
 
 
Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία των ανωτέρω μαθημάτων ορίζεται 
ως εξής: 

ΥΛΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

1. Σύσταση, δομή και κατηγοριοποίηση υδατανθράκων, αντιδράσεις 
μονοσακχαριτών, γλυκοζιτικός δεσμός, ρόλος σακχάρων στην διατροφή των ζωικών 
οργανισμών. 
2. Λιπαρά οξέα, λίπη, λιπίδια και έλαια: δομή, κατηγοριοποίηση, ρόλος. 
3. Χημική δομή και ταξινόμηση των αμινοξέων, ονοματολογία, χημικές 
ιδιότητες αμινοξέων, βιολογικός ρόλος. 
4. Ροή της γενετικής πληροφορίας: σύνθεση και δομή των νουκλεϊκών οξέων, 
αντιγραφή – μεταγραφή, βιοσύνθεση πρωτεϊνών (μετάφραση) - ρύθμιση της 
έκφρασης των γονιδίων. 
5. Δομή, κατηγοριοποίηση και λειτουργίες των πρωτεϊνών. 
6. Ένζυμα: δομή και τρόπος δράσης των ενζύμων, ταχύτητα ενζυμικών 
αντιδράσεων, τρόποι ενζυμικής δραστικότητας, αναστολείς. 
7. Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία - τρόπος δράσης και σημασία τους. 
8. Βασικές αρχές μεταβολισμού: αναβολισμός – καταβολισμός, αρχές ρύθμισης 
του μεταβολισμού, παραγωγή ενέργειας από την διάσπαση των τροφών, η σημασία 
του ΑΤΡ. 
9. Μεταβολισμός σακχάρων: γλυκόλυση, μεταβολική τύχη του 
πυροσταφυλικού οξέως, γλυκονεογένεση, μεταβολισμός του γλυκογόνου. 



10. Ο κύκλος του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs) - Οξειδωτική 
φωσφορυλίωση. 
11. Μεταβολισμός πρωτεϊνών - αποικοδόμηση των αμινοξέων και κύκλος της 
ουρίας. 
12. Βιοσύνθεση και καταβολισμός λιπαρών οξέων, γλυκεριδίων και 
φωσφολιπιδίων. 
13. Ορμόνες: τρόπος δράσης των ορμονών και ρύθμιση του μεταβολισμού μέσω 
ορμονών. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 

• Εισαγωγή στη Βιοχημεία. Διαμαντίδης Γρηγόρης, (2017). Εκδόσεις 
UNIVERSITY STUDIO PRESS, Σελίδες 340. 

• Harper's Εικονογραφημένη βιολογική χημεία. David A Bender, Harper H., 
Kathleen M. Botham, Robert K. Murray, (2011). Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 
Σελίδες 840. 

• Βιοχημεία - Βασικές Αρχές (Biochemistry, A Short Course). John L. Tymoczko, 
Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, (2018). Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 
Σελίδες 976. 

• Lehninger's Βασικές Αρχές Βιοχημείας (Principles Of Biochemistry). Nelson l. 
David and Cox M. Michael (2018). Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Σελίδες 1070. 
 

 
ΥΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Οικολογία-Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί  
Οικολογία και Περιβάλλον 
Βιοποικιλότητα και οικολογία διατήρησης 
Συνθήκες και πόροι 
Οικοσυστήματα-Αβιοτικό και Βιοτικό στοιχείο-Ανάλυση δομής και λειτουργίας 
οικοσυστημάτων-Παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των 
οικοσυστημάτων 
Παγκόσμιες μεγακοινότητες και κλίμα 
Ροή Ενέργειας και ύλης 
Παγκόσμιοι βιογεωχημικοί κύκλοι και επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα 
Βιοκοινότητες 
Αλληλεπιδράσεις-Ανταγωνισμός-Θήρευση-Σχέσεις συνεργασίας οργανισμών 
Οικολογία πληθυσμών-Έννοια πληθυσμού, χαρακτηριστικά πληθυσμών, μηχανισμοί 
ρύθμισης των πληθυσμών 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Γενική οικολογία 
Βώκου Δέσποινα 
ISBN: 978-960-12-1769-7 
Εκδότης: University Studio Press Α.Ε. 
 
Οικολογία (Πληθυσμοί-Βιοκοινότητες και Εφαρμογές) 



Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend 
ISBN: 978-618-5173-07-4 
Εκδότης: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 
 
ΥΛΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Πληθυσμός και δείγμα 
Δεδομένα και κλίμακες μέτρησης δεδομένων 
Ιστόγραμμα συχνοτήτων – τύποι ιστογραμμάτων 
Στατιστικά μέτρα θέσης και κεντρικής τάσης (απλός μέσος, μέσος δεδομένων με 
συχνότητες, διάμεσος, επικρατούσα τιμή) 
Στατιστικά μέτρα διασποράς (εύρος, διακύμανση, τυπική απόκλιση) 
Η Κανονική Κατανομή 
Κατανομές δειγματοληψίας 
Διαστήματα εμπιστοσύνης του μέσου 
Διαστήματα εμπιστοσύνης για αναλογίες 
Έλεγχος υποθέσεων σε έναν και δύο πληθυσμούς  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.   (2017). ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,ΙΚΕ, 2η έκδ. ISBN: 978-960-578-027-2. 
 
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Α., ΚΥΡΙΑΖΟΣ Θ. (2019). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., 1η έκδ. ISBN: 978-960-499-299-7 

 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Μ. (2019). ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΕΚΔΟΤΗΣ: ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 1η έκδ. ISBN: 978-618-5309-79-4 

 

ΚΟΛΥΒΑ - ΜΑΧΑΙΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΠΟΡΑ - ΣΕΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΜΠΡΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(2018). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΕΚΔΟΤΗΣ: ΖΗΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 3η έκδ., ISBN: 978-960-

456-511-5 

 
Η παραπάνω βιβλιογραφία είναι ενδεικτική. Η ύλη περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε 
εισαγωγικό βιβλίο στατιστικής ή βιοστατιστικής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 
Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα 
(10) ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα  στο άρθρο 3, παρ.3 της απόφασης με αρ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-
12-2013, τ.Β΄). 
 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
H κατάταξη των κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου 
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων 
Υπουργείων γίνεται στο Α’ ή στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης, ανάλογα με τη Σχολή 
προέλευσης. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, 
απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς 
Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων 
υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά. Το ποσοστό των 
κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Α.Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών 
υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του 
αριθμού των εισακτέων σπουδαστών. 
 Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική Αίτηση στη Γραμματεία του 
Τμήματος Γεωπονίας κατά το χρονικό διάστημα 01.11.2020 – 15.11.2020 
ταχυδρομικά (στη διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα), 
ηλεκτρονικά echalvatzi@uowm.gr και pmelidou@uowm.gr) ή αυτοπροσώπως κατά 
τις ώρες 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από: 
1) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών, 
2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων, 
3) Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη). 
4) Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι  

κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
 
 
 
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική 
ρύθμιση. 
         

https://agro.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-2020.doc
mailto:echalvatzi@uowm.gr

