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ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2018-19 

1  Ιςτορικό  

1.1 Εξζλιξθ των επιςτθμϊν οίνου, αμπζλου και ποτϊν 

τθ Γαλλία, μζχρι το 1955, με τθν παραγωγι του οίνου αςχολοφνταν τεχνίτεσ οίνου, χθμικοί, 
γεωπόνοι και φαρμακοποιοί. Σόςο όμωσ οι ανάγκεσ τθσ παραγωγισ, όςο και οι γνϊςεισ που παριχκθςαν, 
οδιγθςαν τθ γαλλικι κυβζρνθςθ να κακορίςει με νόμο το νζο επάγγελμα του οινολόγου, το ρόλο και τισ 
αρμοδιότθτεσ του, από τθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου μζχρι τθ φιάλθ και το μάρκετινγκ των οίνων. Για το 
λόγο αυτό νομοκετικθκε ζνα νζο πρόγραμμα ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τεςςάρων ετϊν, το DNO 
(Diplôme National d’ Œnologue). Ζκτοτε, το επάγγελμα του οινολόγου διαδόκθκε ςε όλεσ τισ οινοπαραγωγζσ 
χϊρεσ και το 1976, ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Αμπζλου και Οίνου (Office InternationaI de Ia Vigne et du Vin-OIV 
– 56θ Γενικι υνζλευςθ) ςτθ Λιουμπλιάνα, υιοκζτθςε ζνα διεκνι οριςμό του τίτλου και των αρμοδιοτιτων 
του οινολόγου και ενζκρινε ζνα διεκνζσ περίγραμμα εκπαίδευςθσ. φμφωνα με τον οριςμό τθσ οινολογίασ 
και τισ αποφάςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν (Διεκνισ Οργανιςμόσ Αμπζλου και Οίνου OIV 1976, Διεκνισ 
Ζνωςθ Οινολόγων UIOE), θ οινολογία είναι θ επιςτιμθ και θ μελζτθ όλων των όψεων του οίνου και των 
αμπελοοινικϊν προϊόντων, από τον τρφγο ωσ τθ φιάλθ.  

Θ Οινολογία είναι ο κλάδοσ ο οποίοσ αςχολείται με τθν επιςτιμθ, τθν ζρευνα του οίνου – και των 
αμπελοοινικϊν προϊόντων γενικότερα – κακϊσ και με τθν εφαρμογι αυτϊν. Θ οινολογία ξεπερνά τα ςτενά 
όρια τθσ χθμείασ και ενςωματϊνει νζεσ γνϊςεισ, όπωσ για παράδειγμα τθσ βιοτεχνολογίασ, 
χρθςιμοποιϊντασ και ςυνδυάηοντασ τισ διακζςιμεσ γνϊςεισ βιοχθμείασ και βιοτεχνολογίασ, μικροβιολογίασ, 
βιολογίασ, φυςικισ, μθχανικισ και χθμείασ. Ο εξειδικευμζνοσ επιςτιμονασ που αςχολείται με τθν οινολογία 
καλείται οινολόγοσ και θ επιςτθμονικι και τεχνολογικι του γνϊςθ και επάρκεια πιςτοποιείται με τθ 
απόκτθςθ πτυχίου οινολόγου. Θ οινολογία είναι θ επιςτιμθ του οίνου, θ γνϊςθ τθσ φφςθσ του, τθσ 
ςφςταςθσ του και των φαινομζνων (κυρίωσ βιοχθμικϊν και φυςικοχθμικϊν) που εμπλζκονται ςτθν 
παραγωγι και τθ διατιρθςθ του (E. Peynod, Oenologie, Entretiens de Saint-Raphael, Union National des 
Œnologues, Rev. Franc. Oenol., 46, 30, 1972). Θ οινολογία εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ ζρευνασ, τθσ 
εφαρμοςμζνθσ επιςτιμθσ, κακϊσ και τθσ πρακτικισ εφαρμογισ. Θ λζξθ οινολογία καλφπτει ςυγχρόνωσ τθν 
επιςτιμθ και τθν τεχνολογία, ίςωσ ακόμα και τθν τζχνθ (εκφραςμζνθ ωσ δθμιουργικότθτα). Θ ςφνδεςθ τθσ 
επιςτιμθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ είναι αλλθλζνδετθ. Αν θ εφαρμογι βαςίηεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ δράςθσ, 
τθσ επιλογισ (μιασ τεχνικισ διαδικαςίασ ι κατεργαςίασ) και ςτθν επιλογι μιασ επζμβαςθσ γενικότερα, θ 
επιλογι αυτι βαςίηεται ςτθ γνϊςθ τθσ επιςτιμθσ, τθσ κεωρίασ και όλων των δεδομζνων του προβλιματοσ. 
Με αυτόν τον τρόπο ςυναντιοφνται θ κεωρθτικι γνϊςθ και θ εφαρμογι τθσ και δεν κα πρζπει να γίνεται 
διαχωριςμόσ τθσ ςε κεωρθτικι και πρακτικι. φμφωνα με τον Ριμπερό Γκαγιόν (Ribereau-Gayon – 
Oenologie, C.R. Acad. Agric., 972, Seance du 23 oct. 1968), θ οινολογία δεν πρζπει να ςυνδζεται με τθν απλι 
εργαςία ςτο οινοποιείο-οινοτεχνεία (OIV, 1980, Dictionnaire du Vin, Ed. Larousse).  

Θ μπφρα είναι το πιο ευρζωσ καταναλιςκόμενο αλκοολοφχο ποτό ςτον κόςμο και αποτελεί το τρίτο 
δθμοφιλζςτερο ποτό ςυνολικά, μετά από νερό και τςάi. H Θ Ελλάδα παράγει περίπου 4 διςεκατομφρια 
εκατόλιτρα μπφρασ ετθςίωσ και ζχει μια κατανάλωςθ περίπου 36 λίτρα ανά κεφαλθ τον χρόνο. Πάρα τθν 
μικρι κατανάλωςθ μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποτελεί ζνα κλάδο με ςυνεχϊσ αυξανομζνθ 
δραςτθριότθτα με επιδράςεισ τόςο ςτθν γεωργικι παραγωγι όςο και τθν εμπορία. Θ χωρά μασ από το 
2010-2016 αφξθςε τισ ενεργζσ  μονάδεσ παραγωγισ μπφρασ από 11 ςε 43, αφξθςθ που δείχνει τθν τάςθ  ςε 
αυτό τον χϊρο.  Μζχρι ςιμερα υπιρχε ζνα κενό εκπαίδευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, κάτι που το Σμιμα 
Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν προςπακεί να καλφψει με το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν. 

Θ εκπαίδευςθ ςτο τμιμα διαςφαλίηει επίςθσ τθν επιλογι τεχνικϊν και τθν ποικιλομορφία ςτθν 
παραγωγι τθσ μπφρασ. Αυτι  θ αυξανόμενθ απαίτιςθ των καταναλωτϊν και το ενδιαφζρον τουσ για τθν 
μπφρα ιταν επίςθσ ζνασ από τουσ οδθγοφσ για τθν ανάπτυξθ  εκνικισ γνϊςθσ ςτθν ηυκοποιεία. 

Σα αλκοολοφχα ποτά, δεν πρζπει να αποτελοφν εξαίρεςθ  ςτθν ανάπτυξθ ενόσ Curriculum  ςπουδϊν 
ςχετικό με αυτι τθν Βιομθχανία. Παραδοςιακά ποτά  και αποςτάγματα  και τεχνολογίεσ παραγωγισ 
εντάςςονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν βοθκϊντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα ςε αυτό τον χϊρο. 
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1.2 Δθμιουργία Νζου Προγράμματοσ πουδϊν  

Σο ζναυςμα για το ςχεδιαςμό του παρόντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν είναι να καλφψει ςτθν Ελλάδα, 
όπωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ ανεπτυγμζνεσ αμπελοινικζσ χϊρεσ του κόςμου, τισ ανάγκεσ του αμπελοοινικοφ 
κλάδου και γενικά του κλάδου των ποτϊν, με τθν παροχι μια πλιρουσ και αμιγοφσ αμπελοοινικισ 
τριτοβάκμιασ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, τετραετοφσ διάρκειασ, όπωσ αυτι υφίςταται διεκνϊσ.  

2 Περιγραφι Προγράμματοσ πουδϊν 

2.1 κοπόσ και Αντικείμενο του Προγράμματοσ πουδϊν 

κοπόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι να καλφψει ςτθν Ελλάδα τα γνωςτικά αντικείμενα των 
επιςτθμϊν και των κλάδων τθσ Οινολογίασ, τθσ Αμπελουργίασ και τθσ Σεχνολογίασ Ποτϊν ςτα πρότυπα των 
διεκνϊν ακαδθμαϊκϊν πρακτικϊν. 

Ο οριςμόσ του Οινολόγου και θ κατοχφρωςθ του επαγγζλματοσ κακορίηεται ςτθν Ελλάδα από το 
νόμο υπ' αρικμό 1967/1987 (ΦΕΚ 57, τεφχοσ Α'), ο οποίοσ βαςίηεται ςτισ απαιτιςεισ των προγραμμάτων 
ςπουδϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ αποφάςεισ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Αμπζλου & Οίνου (OIV). 

Για τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του, το Σμιμα ακολουκεί τισ αρχζσ που ζχει κεςπίςει 
θ ελλθνικι νομοκεςία, ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Οίνου (OIV) και τα προγράμματα ςπουδϊν αντίςτοιχων 
Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων διεκνϊσ. Παρεμφερι οινολογικά Σμιματα και χολζσ υπάρχουν ςτισ ΘΠΑ, τον 
Καναδά, τθν Αυςτραλία, τθ Νζα Ηθλανδία, ςτθ Νότιο Αφρικι και ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, Γαλλία, Ιταλία, 
Ιςπανία, Πορτογαλία και Γερμανία, κ.α. υγχρόνωσ το Σμιμα αποτελεί από το 1992 ενεργό μζλοσ τθσ 
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Πανεπιςτθμίων του Αμπελοοινικοφ Σομζα (AUIV), θ οποία ανικει ςτον OIV.  

Οι ςπουδζσ αποτελοφνται από οκτϊ (8) εξάμθνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εκπόνθςθσ 
υποχρεωτικισ Πτυχιακισ Εργαςίασ, όπωσ και εποπτευόμενθ και κακοδθγοφμενθ Πρακτικι Άςκθςθ, θ οποία 
διεξάγεται ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ αμπελοοινικϊν εφαρμογϊν και ποτϊν (οινοβιομθχανίεσ αμπελϊνεσ, 
οξοποιίεσ, ηυκοποιίεσ, ποτοποιίεσ, αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, εργαςτιρια αναλφςεων, επιχειριςεισ 
παροχισ εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν, ερευνθτικά κζντρα, εργαςτιρια ΑΕΙ, φορείσ δθμοςίου, κλπ.). Οι 
ςπουδζσ περιλαμβάνουν κεωρθτικι διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, ςεμινάρια και επιςκζψεισ ςε 
χϊρουσ παραγωγισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν με ζμφαςθ ςτθ μελζτθ περιπτϊςεων και τθ ςυμμετοχικι 
εργαςία. Ειδικι βαρφτθτα δίνεται ςτθν ανάπτυξθ των προςωπικϊν ικανοτιτων του ςπουδαςτι, 
περιλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν και τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ προβλθμάτων. Σο 
πρόγραμμα ςπουδϊν δομείται με βάςθ το φόρτο εργαςίασ (ΦΕ) του φοιτθτι (860 ζωσ 900 ϊρεσ ανά 
εξάμθνο). Θ εςτίαςθ του προγράμματοσ είναι εξειδικευμζνθ και το περιεχόμενο ςπουδϊν του 
προγράμματοσ «Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου & Ποτϊν» καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο τθσ εφαρμογισ 
των βιολογικϊν και φυςικϊν επιςτθμϊν ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: παραγωγι και επεξεργαςία των 
ςταφυλιϊν και των άλλων πρϊτων υλϊν γεωργικισ προζλευςθσ που μποροφν να υποςτοφν ηφμωςθ ι άλλθ 
κατεργαςία για τθν παραγωγι οίνων και ποτϊν. Επεξεργαςία και αξιοποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων, υδάτων 
και υποπροϊόντων γεωργικϊν βιομθχανιϊν για τθν παραγωγι πρϊτων υλϊν για τθν παραγωγι ποτϊν, 
κακϊσ και νζων προϊόντων.  

Σο Σμιμα ζχει ωσ αποςτολι να προάγει τθν ανάπτυξθ και τθ μετάδοςθ των γνϊςεων ςτισ επιςτιμεσ 
τθσ οινολογίασ, τθσ αμπελουργίασ και τθσ τεχνολογία ποτϊν με τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα και να παρζχει 
ςτουσ φοιτθτζσ τα απαραίτθτα εφόδια που εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςθ τουσ για τθν επιςτθμονικι 
και επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία και εξζλιξθ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ 
επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, ϊςτε να δραςτθριοποιοφνται ωσ 
Οινολόγοι και Σεχνολόγοι Ποτϊν, ιδίωσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ (περιλθπτικά): 

 Παραγωγι, επεξεργαςία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ υγιεινισ, πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ και 
καταλλθλόλθτασ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ των αμπελοοινικϊν προϊόντων, των ποτϊν και των υδάτων. 
είτε ωσ υπεφκυνοι παραγωγισ των μονάδων αυτϊν είτε ωσ υπεφκυνοι ποιοτικοφ ελζγχου, είτε ωσ 
υπεφκυνοι τμθμάτων τουσ ι και ωσ τεχνικοί αςφαλείασ. 

 υςκευαςία, αποκικευςθ, ςυντιρθςθ, διακίνθςθ και εμπορία οίνων, ηφκων, ποτϊν και υδάτων, 
εξοπλιςμοφ και πρόςκετων υλϊν. 
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 Οργάνωςθ αμπελοοινικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και επιχειριςεων ηυκοποιίασ και ποτοποιίασ. 

 Ίδρυςθ και λειτουργία εργαςτθρίων γευςιγνωςίασ οίνων και ποτϊν, εργαςτθρίων ανάλυςθσ ποτϊν, 
κακϊσ και εργαςτθρίων ελζγχου αποβλιτων και υδάτων. 

 χεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ, κακϊσ και ςφνταξθ 
οικονομοτεχνικϊν μελετϊν ςτουσ τομείσ τθσ οινολογίασ, τθσ τεχνολογίασ ποτϊν και των υδάτων. 

 Σεχνικι υποςτιριξθ κεμάτων που ςχετίηονται με τισ περιβαλλοντικζσ και νομικζσ υποχρεϊςεισ των 
επιχειριςεων οίνων και ποτϊν ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Εκπόνθςθ και επίβλεψθ μελετϊν και ςχεδιαςμόσ βιομθχανιϊν οίνου, ηφκου και ποτϊν. 

 τα πλαίςια ςυλλογικισ εργαςίασ με άλλουσ ειδικοφσ ι ατομικισ δραςτθριότθτασ εκπόνθςθ 
μελετϊν οικονομοτεχνικισ ςκοπιμότθτασ για ίδρυςθ, καταςκευι ι επζκταςθ και ςχεδιαςμό 
βιομθχανιϊν οίνου, ηφκου και ποτϊν, εγκατάςταςθ και καλλιζργεια αμπελϊνων και άλλων ειδϊν 
που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι ποτϊν, ςτθν αξιοποίθςθ των υποπροϊόντων τουσ και ςτθν 
επεξεργαςία των αποβλιτων των βιομθχανιϊν οίνων και ποτϊν. 

 Αςκοφν κακικοντα εμπειρογνϊμονα ςε αγορανομικά ι άλλα δικαςτιρια και ςε υπθρεςίεσ ελζγχου 
για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλόλθτασ των οίνων και ποτϊν.  

 Οι πτυχιοφχοι του αναφερόμενου τμιματοσ μποροφν να εξελίςςονται ςε όλο το φάςμα τθσ 
διοικθτικισ και τεχνικισ ιεραρχίασ ςε βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ οίνου και ποτϊν κακϊσ και ςε 
ςχετικζσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ μποροφν να καλφπτουν τισ κζςεισ υπευκφνων ςτελεχϊν που 
προβλζπονται από τθ νομοκεςία που ιςχφει κάκε φορά για τθ λειτουργία των επιχειριςεων των 
ςχετικϊν με τθν επεξεργαςία παραγωγισ και εκμετάλλευςθ οίνων, ποτϊν και ςχετικϊν παραγϊγων.  

 Οι πτυχιοφχοι του Σμιματοσ μποροφν να απαςχολοφνται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ του δθμοςίου και τθσ 
Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Επίςθσ μποροφν να απαςχολθκοφν ςτον 
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων ζρευνασ και ανάπτυξθσ.  

 Αςκοφν κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που εμφανίηεται με τθν εξζλιξθ τθσ οινολογίασ και τθσ 
τεχνολογίασ ποτϊν και αποδεδειγμζνα καλφπτεται από το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ 
τουσ. 

τα μακιματα γενικισ υποδομισ του Σμιματοσ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων: Μακθματικά, 
Βιοςτατιςτικι, Χθμείασ, Φυςικι, Βιολογία Φυτϊν, Μικροβιολογία, Βιοχθμεία, Φυςικοχθμεία, Αρχζσ 
Οικονομικισ Επιςτιμθσ, Οργάνωςθ & Διοίκθςθ. 

Σα μακιματα εξειδίκευςθσ παρζχουν γνϊςθ, αμπελουργικϊν κεμάτων κακϊσ και τθσ χθμικισ ςφνκεςθσ 
των οίνων και ποτϊν, τθσ βιολογικισ και βιοχθμικισ ςυμπεριφοράσ τουσ, τθσ φφςθσ και ςυμπεριφοράσ των 
ενηφμων, τθσ μικροβιολογίασ και βιοτεχνολογίασ, των διεργαςιϊν και ςυνκθκϊν αποκικευςθσ κακϊσ και 
τθσ χριςθσ τθσ ςτατιςτικισ ςτο ςχεδιαςμό τθσ πειραματικισ εργαςίασ και τθν εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων.  

Ιδιαίτερθ κατθγορία μακθμάτων αποτελοφν τα γνωςτικά αντικείμενα διοίκθςθσ, οικονομίασ, και 
νομοκεςίασ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ των επιχειριςεων, εργαςτθρίων, 
οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν ειδικότθτα, κακϊσ και τα γνωςτικά αντικείμενα 
κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν που άπτονται τθσ ειδικότθτασ. 

2.2 Μακθςιακά αποτελζςματα του Προγράμματοσ πουδϊν 

Σα μακθςιακά αποτελζςματα των μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν, αναπτφχκθκαν ϊςτε να 
αντιπροςωπεφουν τα επαγγελματικά προςόντα που προαναφζρκθκαν, τθ φυςιογνωμία του Σμιματοσ και 
τισ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ για το επάγγελμα του Οινολόγου και τουσ ςυναφείσ κλάδουσ με 
γνϊμονα τθ ςυμβατότθτα με το Ευρωπαϊκό και το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων (Γνϊςεισ, Ικανότθτεσ, 
Δεξιότθτεσ) και παρουςιάηονται αναλυτικά ςτα ςυνθμμζνα περιγράμματα μακθμάτων (ίδε Παράρτθμα Β). 
Επίςθσ βαςίςκθκαν, ςτθν πιο πρόςφατθ απόφαςθ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Αμπζλου & Οίνου του 2016 
(Resolution OIV-eco-563-2016) για τα προγράμματα ςπουδϊν οινολογίασ, ςε προγράμματα οινολογίασ και 
αμπελουργίασ, όπωσ του DNO τθσ Γαλλίασ και πανεπιςτθμίων των άλλων χωρϊν που προαναφζρκθκαν.  
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2.3 φνδεςθ των ςτόχων του Προγράμματοσ πουδϊν με τθν αγορά εργαςίασ 

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν ςυνδζεται ςθμαντικά με τθν αγορά εργαςίασ και τισ ανάγκεσ τθσ. Θ Ελλάδα 
είναι μια χϊρα με μεγάλθ παράδοςθ ςτθν αμπελουργία και τθν οινολογία και ζνα ανεπτυγμζνο 
αμπελοοινικό κλάδο με περίπου 700 οργανωμζνα οινοποιεία, 250 ποτοποιεία-αποςταγματοποιεία αλλά και 
πλικοσ οξοποιείων και εταιρειϊν παραγωγισ μθ αλκοολοφχων ποτϊν. Θ Ελλάδα είναι 7-8θ ςτθν Ευρϊπθ και 
15θ ςτον κόςμο ςτθν παραγωγι οίνου. Διακζτει πάνω από 160.000 αμπελουργικζσ εκμεταλλεφςεισ.  

θμαντικι ανάπτυξθ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςθμειϊνεται και ςτον κλάδο τθσ Ηυκοποιείασ. τον 
κλάδο τθσ αμπελουργίασ, τθσ οινολογίασ και των ποτϊν δραςτθριοποιοφνται επίςθσ πλικοσ εταιρειϊν 
προμθκευτϊν, εκνικοί και περιφερειακοί φορείσ και οργανιςμοί. θμαντικόσ αρικμόσ οινολόγων 
απαςχολείτε επίςθσ ςτον τομζα HO.RE.CA. (τοιχεία ΕΛΣΑΣ, ΤπΑΣΣ, ΓΧΚ, ΕΟ, ΚΕΟΟΕ, ΕΔΟΑΟ) 

2.4 υμβατότθτα ςε ςχζςθ με το Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ Περιβάλλον 

Ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν ζγινε με ςτόχο να εξαςφαλιςτεί θ εκπαιδευτικι και θ 
ερευνθτικι καινοτομία ςτουσ ςφνκετουσ και αλλθλζνδετουσ τομείσ τθσ Αμπελουργίασ, των Οίνων και Ποτϊν, 
ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. το πλαίςιο αυτό, ζγιναν παρεμβάςεισ προκειμζνου το Πρόγραμμα 
πουδϊν να εναρμονίηεται, ςτο μζτρο πάντα του δυνατοφ, με άλλα προγράμματα ομοειδϊν εκπαιδευτικϊν 
τμθμάτων των χωρϊν τθσ Ε.Ε. Θ αρμόδια επιτροπι προγράμματοσ ςπουδϊν (Ε.Π..), κα παρακολουκεί τθν 
εφαρμογι του νζου προγράμματοσ και ειςθγείται τροποποιιςεισ προσ το υμβοφλιο του Σμιματοσ, ζτςι 
ϊςτε να λθφκοφν υπ’ όψθ ςε επόμενθ ανακεϊρθςθ. 

 

2.5 Δομι του Προγράμματοσ πουδϊν 

Ο παρακάτω πίνακασ (Παράρτθμα Α) περιζχει τθν ανάλυςθ των προςφερόμενων μακθμάτων ανά 
εξάμθνο, κακϊσ και τθν ανάλυςθ ςε Μακιματα Γενικισ Τποδομισ, Ειδικισ Τποδομισ, Ειδικότθτασ. 
Τποχρεωτικά και μακιματα Επιλογισ. Περιζχει επίςθσ τθν ανάλυςθ του διδακτικοφ ζργου ςε διαλζξεισ, 
αςκιςεισ πράξθσ, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Ο υπολογιςμόσ φόρτου εργαςίασ ζγινε ςφμφωνα με τον οδθγό 
εφαρμογισ ECTS, και πιςτωτικϊν μονάδων ECTS http://www.iky.gr/ects-ds-labels/item/550-odigos-gia-tous-
xristes-tou-ects και τθσ Τπουργικι Απόφαςθ Αρ. Φ5/89656/Β3 (Σεφχοσ Β’ Αρ. Φφλλου 1466/2007): 
«Εφαρμογι του υςτιματοσ Μεταφοράσ και υςςϊρευςθσ Πιςτωτικϊν Μονάδων». 

Εκτόσ τθσ κάλυψθσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ για τον κλάδο και των διεκνϊν ακαδθμαϊκϊν 
πρακτικϊν, το πρόγραμμα ζχει επίςθσ φοιτθτοκεντρικό χαρακτιρα, κακϊσ τα προςφερόμενα μακιματα 
επιλογισ αποτελοφν το 24% του ςυνόλου των προςφερόμενων μακιματων. 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 
τθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ςυνθμμζνοσ ο πίνακασ με τα μακιματα ανά εξάμθνο ςπουδϊν.  

 
 
 

 Ακινα, 2 Ιουλίου 2018 
  

http://www.iky.gr/ects-ds-labels/item/550-odigos-gia-tous-xristes-tou-ects
http://www.iky.gr/ects-ds-labels/item/550-odigos-gia-tous-xristes-tou-ects
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ - ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΟΙΝΟΤ ΑΜΠΕΛΟΤ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2018-19

ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

1.1 Βιολογία Φυτϊν ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

1.2 Γενικι και Ανόργανθ Χθμεία ΜΓΤ 4 2 6 210 7,0

1.3 Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ Οίνου, Αμπζλου και Ποτϊν ΜΕΤ 2 0 2 90 3,0

1.4 Εφαρμοςμζνα Οικονομικά ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

1.5 Οργανικι Χθμεία ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

1.6 Φυςικι ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

14 10 24 900 30,0

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

2.1 Βιοχθμεία ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

2.2 Γενικι Μικροβιολογία ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

2.3 Εφαρμοςμζνα Μακθματικά & τατιςτικι ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

2.4 Μορφολογία & Φυςιολογία Αμπζλου ΜΕΤ 2 2 4 150 5,0

2.5 Ποςοτικι Χθμικι Ανάλυςθ ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

2.6 Φυςικοχθμεία ΜΓΤ 2 2 4 150 5,0

12 12 24 900 30,0

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

3.1 Βιοτεχνολογία & Βιομθχανικζσ Ηυμϊςεισ ΜΕ 2 2 4 150 5,0

3.2 Εδαφοκλιματικό φςτθμα & Άμπελοσ ΜΕΤ 4 2 6 210 7,0

3.3 Ενόργανθ Αναλυτικι Χθμεία ΜΕΤ 2 2 4 150 5,0

3.4 Μικροβιολογία Οίνων ΜΕΤ 2 2 4 150 5,0

3.5 Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Επιχειριςεων ΜΓΤ 2 0 2 90 3,0

3.6 Πρϊτεσ Υλεσ Αλκοολοφχων Ποτϊν ΜΕ 2 2 4 150 5,0

14 10 24 900 30,0

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

4.1 Εφαρμοςμζνθ Ενηυμολογία ΜΕΤ 2 2 4 150 5,0

4.2 Καλλιζργεια τθσ Αμπζλου ΜΕ 4 4 8 330 11,0

4.3 Μθχανικι Φυςικϊν Διεργαςιϊν ΜΕΤ 2 0 2 90 3,0

4.4 Σεχνολογία & Ανάλυςθ Αποςταγμάτων ΜΕ 2 2 4 150 5,0

4.5 Φυτοπροςταςία τθσ Αμπζλου ΜΕ 4 0 4 180 6,0

14 8 22 900 30,0

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

5.1 Βαςικζσ Σεχνικζσ Οινοποίθςθσ ΜΕ 2 2 4 210 7,0

5.2 Οργανολθπτικι Αξιολόγθςθ Οίνων και Ποτϊν ΜΕ 2 2 4 180 6,0

5.3 Χθμεία Οίνων και Ποτϊν: Προζλευςθ και προςδιοριςμόσ βαςικϊν ενϊςεων ΜΕ 2 2 4 210 7,0

5.4 Σεχνολογία Βυνοποίθςθσ ΜΕ 2 2 4 210 7,0

5.5 Μάκθμα Επιλογισ Τποχρεωτικό ΜΕ 2 0 2 90 3,0

10 8 18 900 30,0

5.5.1 Επικοινωνία & Κοινωνικά Μζςα ΜΕ 2 0 2 90 3,0

5.5.2 Μεκοδολογία Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ΜΕ 2 0 2 90 3,0

5.5.3 Μοριακι Βιολογία & Γενετικι  Αμπζλου ΜΕ 2 0 2 90 3,0

ΤΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

1ο ΕΞΑΜΘΝΟ

2ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΤΝΟΛΟ

Α/Α ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

3ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

 4ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

 5ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΘΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

ΤΝΟΛΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ - ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΟΙΝΟΤ ΑΜΠΕΛΟΤ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2018-19

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

6.1 Επεξεργαςία Αποβλιτων ΜΕ 2 2 4 210 7,0

6.2 Ποιότθτα και Αςφάλεια Ποτϊν ΜΕΤ 2 0 2 90 3,0

6.3 υςκευαςία Οίνων και Ποτϊν ΜΕ 2 0 2 90 3,0

6.4 Σεχνολογία Ηυκοποίθςθσ ΜΕ 4 4 8 420 14,0

6.5 Μάκθμα Επιλογισ Τποχρεωτικό ΜΕ 2 0 2 90 3,0

12 6 18 900 30,0

6.5.1 Ξζνθ Γλϊςςα Ειδικότθτασ ΜΕ 2 0 2 90 3,0

6.5.2 Σεχνικζσ Πωλιςεων Οίνων και Ποτϊν ΜΕ 2 0 2 90 3,0

6.5.3 Σεχνολογία Μθ Αλκοολοφχων Ποτϊν ΜΕ 2 0 2 90 3,0

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

7.1 Αμπελογραφία - Παγκόςμιοσ Αμπελϊνασ ΜΕ 2 2 4 180 6,0

7.2 Ειδικζσ Σεχνικζσ Οινοποίθςθσ ΜΕ 2 2 4 180 6,0

7.3 Νομοκεςία Οίνων & Ποτϊν ΜΕΤ 2 0 2 90 3,0

7.4 Μάκθμα Επιλογισ Τποχρεωτικό ΜΕ 2 0 2 90 3,0

7.5 Πρακτικι Άςκθςθ (4 μθνϊν) ΜΕ 0 0 0 360 12,0

8 4 12 900 30,0

7.4.1 Αμπελουργία Ακριβείασ ΜΕ 2 0 2 90 3,0

7.4.2 Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Πόρων & Θγεςία ΜΕ 2 0 2 90 3,0

7.4.3 χεδιαςμόσ Βιομθχανιϊν ΜΕ 2 0 2 90 3,0

7.0.1 Πειραματικζσ Οινοποιιςεισ* ΜΕ 360 12,0

Α/Α ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΣΤΠΟ

ΜΑΘΘΜΑΣΟ ΩΡΕ Φ.Ε. Π.Μ.

8.1 Χθμεία Οίνων και Ποτϊν: Πτθτικζσ  ενϊςεισ και ελαττϊματα ΜΕ 2 0 2 90 3,0

8.2 Μάρκετινγκ Οίνων & Ποτϊν ΜΕΤ 2 0 2 90 3,0

8.3 Φυςικοχθμικζσ Μεταβολζσ και Κατεργαςίεσ Οίνων ΜΕ 2 2 4 180 6,0

8.4 Μάκθμα Επιλογισ Τποχρεωτικό ΜΕ 2 0 2 90 3,0

8.5 Πτυχιακι Εργαςία ΜΕ 0 0 0 450 15,0

8 2 10 900 30,0

8.4.1 Οινοτουριςτικό Μάνατημεντ ΜΕ 2 0 2 90 3,0

8.4.2 χεδιαςμόσ & Ανάπτυξθ Νζων Προϊόντων ΜΕ 2 0 2 90 3,0

8.4.3 Σεχνολογίεσ Αξιοποίθςθσ Τποπροϊόντων ΜΕ 2 0 2 90 3,0

8.0.1 Πειραματικζσ Ηυκοποιιςεισ* ΜΕ 360 12,0

8.0.2 Μελζτεσ Πεδίου ΜΕ 120 4,0

* 

υνολικόσ αρικμόσ προςφερόμενων μακθμάτων 54

υνολικόσ αρικμόσ μακθμάτων που είναι απαραίτθτοσ για τθ λιψθ του πτυχίου 43

υνολικόσ αρικμόσ πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS) για τθ λιψθ πτυχίου 240

υνολικόσ αρικμόσ προςφερόμενων μακθμάτων κορμοφ 21

Αρικμόσ Μακθμάτων Γενικοφ Τπόβακρου (ΜΓΤ) 11

Αρικμόσ Μακθμάτων Ειδικοφ Τπόβακρου (ΜΕΤ) 10

υνολικόσ αρικμόσ προςφερόμενων Μακθμάτων Ειδικότθτασ (ΜΕ) 33

υνολικόσ αρικμόσ ΜΕ που είναι απαραίτθτοσ για τθ λιψθ του πτυχίου 22

Αρικμόσ ΜΕ υποχρεωτικά 18

Αρικμόσ ΜΕ επιλογισ υποχρεωτικά 4

Αρικμόσ προςφερόμενων ΜΕ επιλογισ υποχρεωτικά 12

Αρικμόσ ΜΕ ελεφκερθσ επιλογισ 3

υνολικζσ ϊρεσ κεωρθτικϊν μακθμάτων που είναι απαραίτθτεσ για τθ λιψθ του πτυχίου 92 61%

υνολικζσ ϊρεσ εργαςτθριακϊν μακθμάτων που είναι απαραίτθτεσ για τθ λιψθ του πτυχίου 60 39%

υνολικζσ ϊρεσ μακθμάτων που είναι απαραίτθτεσ για τθ λιψθ του πτυχίου 152

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

 6ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.
ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

 7ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΘΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

Οι Π.Μ. (ECTS) των Μακθμάτων Ελεφκερθσ Επιλογισ δεν προςμετροφνται ςτισ 240 Π.Μ. που είναι απαραίτθτεσ για τθ λιψθ του πτυχίου.

ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΕΠΙΛΟΓΘ

ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΘΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΕΠΙΛΟΓΘ

ΤΝΟΛΟ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

ΤΝΟΛΟ

 8ο ΕΞΑΜΘΝΟ

ΤΝΟΛΟ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣ.

ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΘΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ


